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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/573
24 mars 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter
Förslag till beslut



Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Sammanfattning

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens
verksamheter.
Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Dick Svennefelt, Enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef
Andreas Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor
Bilaga 1 Beslutsattestanter 2020
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelningen ekonomi
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga

RS 2020/xxxx
24 mars 2020

Martin Ekepil Ringelid

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter.
Sammanfattning
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med
beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla befattningsbenämning,
ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt personens namnteckning

Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Ersättare

Dick Svennefelt, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef Andreas
Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i förteckningen.

Dick Svennefelt

_________________________________

Johan Åberg

_________________________________

Anderas Larsson

_________________________________

Martin Ekepil Ringelid

__________________________________
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Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/xxxx

Bilaga Namnunderskrifter
…………………………………….. Johan Åberg
…………………………………….. Andreas Larsson
………………………………………………Dick Svennefelt
……………………………………………..Martin Ekepil Ringelid

2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/318
24 februari 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade stiftelser
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret
2019 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.



Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2019 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 12 stycken särförvaltade och 4
stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Åsa Högberg
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Förvaltningsberättelse

Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning av 83 stiftelser
1993-12-22 enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt
Kammarkollegiets beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
2019 års disponibla medel 299 tkr har fördelats till 220 behövande. Utdelningen översteg det disponibla
beloppet med 217 kr
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 301 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 98 tkr och
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen till 10 558 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 409 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 465 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 13 349 tkr (2018, 11 629 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
409
301
10 547

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
387
331
10 544

2017
373
283
10 503

Bundet eget kapital
10 245 907
-9 440
31 124
10 267 591

2016
374
536
10 517

Fritt eget kapital
298 382
301 796
9 440
-31 124
-298 600
279 895

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2015
416
1 299
10 311

301 796
9 440
-31 124
280 112

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

409 041
0
409 041

387 012
0
387 012

97 805
97 805

56 183
56 183

311 236

330 829

0
9 440

0
0

301 796

330 829

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 465 412

10 474 852

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

92 898

89 300

10 558 310

10 564 152

10 267 591
279 895
10 547 485

10 245 907
298 382
10 544 289

10 825
10 825

19 863
19 863

10 558 310

10 564 152

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser
Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335
Noter
1 Förändring långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
10 475
460
-469
10 466

Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa
2

2018
10 438
37
0
10 475

2017
10 454
3 907
-3 923
10 438

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
3 890 902
3 890 902
4 091 609
2 130 565
2 130 565
2 613 207
3 313 168
3 313 168
5 575 530
1 130 777
1 130 777
1 068 596
10 465 412
10 465 412
13 348 942

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

92 898

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse

Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den
22 maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj
1960 ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna
och bosatta sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kammarkollegiet beslut dnr 430–18823–02) får
stiftelsen även använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk
hjälp och är bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 255 tkr, har 116 tkr delats ut till 9 behövande.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 31 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 45 tkr och
skatt har belastat resultatet med 13 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 2 891 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 81 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 536 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 3 301 tkr (2018 2 914 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
81
31
2 873

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar efter skatt
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
74
35
2 958

2017
68
56
2 966

Bundet eget kapital
2 702 637
6 407
2 468
2 711 512

2016
104
121
2 976

2015
117
278
2 906

Fritt eget kapital
255 182
31 089
-6 407
-2 468
-115 500
161 896

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

31 089
-6 407
-2 468
22 214

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

80 705
0
0
80 705

73 942
0
0
73 942

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

44 844
44 844

24 182
24 182

Förvaltningsresultat

35 861

49 760

8 151
0

0
0

Årets resultat före skatt

44 012

49 760

Skatt

12 924

14 620

Årets resultat efter skatt

31 088

35 140

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

2
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Balansräkning, kr
Tillgångar
2019

2018

1

2 535 879

2 602 729

2
3

77 829
278 102
2 891 810

76 314
288 884
2 967 926

2 711 512
161 895
2 873 407

2 702 637
255 182
2 957 819

7 578
10 825
18 403

7 578
2 529
10 107

2 891 810

2 967 926

Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder

3
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2019
2 603
110
-177
2 536
Anskaffningsvärde

897 214
509 893
824 013
304 759
2 535 879

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
6

2018
2 529
74
0
2 603

2017
2 729
1 632
-1 832
2 529

Bokfört värde Marknadsvärde

897 214
509 893
824 013
304 759
2 535 879

943 428
700 774
1 367 877
288 581
3 300 660

77 829
278 102
221 927
56 175

7 578
10 825
10 000
825

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall vara folkbokförda i Visby församling samt ålderstigna, förtydligandes under
edlig förpliktelse av systern Dika Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel, 2 416 tkr, har 2 380 tkr betalats ut fördelat på 89 behövande. Totalt kom det in
146 ansökningar. En återbetalning på 35 tkr av utdelade medel kom stiftelsen bankkonto tillgodo på grund av
dödsfall. Utdelning har skett utifrån att sökanden är behövande och inte har förmögenhet över
prisbasbeloppet 2019 , samt att pensionen inte får vara för högre än 4*prisbasbeloppet.
Fullföljdsgraden 2019 uppgick till 98 %. För perioden 2015-2019 uppgår fullföljdsgraden till 128 %.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 3 189 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 439 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 83 469 tkr. Kapitalet har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 2 829 tkr. Försäljning
och omplacering av fondandelarna gav en vinst på 799 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 83 197 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
116 365 tkr (2018 100 068 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
2 829
3 189
83 458

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
2 666
3 227
82 648

2017
2 382
4 154
81 622

Bundet eget kapital
80 231 887
799 528
81 031 415

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

2016
1 443
2 814
79 843

2015
1 531
3 681
79 349

Fritt eget kapital
2 416 507
3 189 443
-799 528
-2 380 000
2 426 422

3 189 443
-799 528
2 389 915

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.

1 (6)

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

2 829 115
0
2 829 115

2 666 283
0
2 666 283

439 200
439 200

252 843
252 843

2 389 915

2 413 440

868 961
69 433

813 178
0

3 189 443

3 226 618
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

83 196 883

82 068 240

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

271 779

650 309

83 468 662

82 718 549

81 031 415
2 426 422
83 457 837

80 231 887
2 416 507
82 648 394

10 825
10 825

70 155
70 155

83 468 662

82 718 549

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation (9103)
Organisations nr 834001-8293
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
82 068
6 529
-5 400
83 197

2018
81 089
2 666
-1 687
82 068

2017
79 125
5 042
-3 078
81 089

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
30 602 517
30 602 517
33 472 896
10 798 139
10 798 139
23 677 001
30 967 976
30 967 976
48 939 120
10 828 251
10 828 251
10 276 232
83 196 883
83 196 883
116 365 249

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

271 779

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse

Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning av åtta stiftelser 1988-10-06 enligt
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom ytterligare två stiftelser genom permutationsbeslut Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten förvaltning .
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad. Hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes, vanliga glasögon,
konvalescentvård och rekreationsresa. Ej heller för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 45 tkr, har 38 tkr fördelats till 7 som fått försämrad ekonomi på grund av
sjukdom.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 20 tkr och kostnader för förvaltningen till 32 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 278 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 48 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 4 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 183 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 522 tkr (2018 1 375 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
48
20
1 268

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10% av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
46
30
1 286

2017
45
26
1 276

Bundet eget kapital
1 240 592
3 793
1 670
1 246 056

2016
45
56
1 285

2015
50
146
1 241

Fritt eget kapital
45 275
20 494
-3 793
-1 670
-38 500
21 806

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

20 494
-3 793
-1 670
15 031

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

48 441
0
48 441

46 016
0
46 016

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

31 740
31 740

16 182
16 182

Förvaltningsresultat

16 701

29 834

3 793
0

71
0

20 494

29 905

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 183 416

1 234 623

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

94 646

51 244

1 278 062

1 285 867

1 246 056
21 806
1 267 862

1 240 592
45 275
1 285 867

10 200
10 200

0
0

1 278 062

1 285 867

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
1 235
55
-107
1 183
Anskaffningsvärde

415 748
249 453
383 641
134 574
1 183 416

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
1 239
0
-4
1 235

2017
1 248
465
-474
1 239

Bokfört värde Marknadsvärde

415 748
249 453
383 641
134 574
1 183 416

437 193
306 159
651 223
127 178
1 521 753

94 646

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter före detta tullförvaltare Niklas
Rudolf Odin som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.

Stiftelsens ändamål

1. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen, före detta Linde kommun boende
och där mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och
varpakastning, hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning
inte får förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen, Linde.
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål,
dock inte sådana förvaltningsåtgärder som skall tillgodoses med allmänna medel.

Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 298 146 kr, har 263 625 kr betalats ut fördelat enligt nedanstående
Skolhusförening
Investering parkering, dusch och toalett
Elevpremier
Elevpremier till 17 elever á 1000 kr
Hembygdsförening
Städning vägkanter, röjning Asa träsk och Prästgårdsruinen
Hembygdsförening
Gravskötsel och blomsterprydnad
Bastuförening
Driftbidrag bastu
Skolhusförening
Bidrag musiklekis, sandlåda och vävstuga
Skolhusförening
Sockendag, fagning, sammanträde
Skolhusförening
Batteri och elektroder till hjärtstartare
Fardhems pastorat
Bidrag minnesplats 2018-05
Skolhusförening
Bidrag pärklag och gymnastikgrupp

170 000
17 000
6 000
5 000
20 000
11 400
14 900
5 325
10 000
4 000

Resultat och ställning

För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 167 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 76 tkr varav 13 tkr var styrelsens arvoden inklusive sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen har belastat resultatet med 60 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 312 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 310 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på 7 tkr
vilket justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 742 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 9 943 tkr (2018 8 696 tkr).
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
310
167
8 278

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 5%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
294
183
8 376

2017
282
141
8 248

Bundet eget kapital
8 077 928
-6 604
8 670
8 079 994

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/förlust som justeras bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 5%
Disponibelt av årets resultat

2016
291
340
8 269

2015
330
806
8 144

Fritt eget kapital
298 146
166 798
6 604
-8 670
-263 625
199 253

166 798
6 604
-8 670
164 732

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management
AB i enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.

Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat efter skatt

3

2019

2018

309 980
0
0
309 980

294 474
0
0
294 474

76 227
76 227

43 908
43 908

233 753

250 566

0
6 604

1 892
0

227 149

252 458

60 351

69 399

166 798

183 059
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

7 742 077

7 793 680

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

204 297
365 802

198 444
415 143

8 312 176

8 407 267

8 079 994
199 253
8 279 247

8 077 928
298 146
8 376 074

22 104
10 825
32 929

31 192
0
31 192

8 312 176

8 407 266

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital, liksom fastställd kapitalisering på 5%. Resterande del av årets resultat
redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

2019
7 793
315
-366
7 742
Anskaffningsvärde

2 805 035
1 588 112
2 471 146
877 784
7 742 077

2018
7 897
0
-104
7 793

2017
7 845
2 996
-2 944
7 897

Bokfört värde Marknadsvärde

2 805 035
1 588 112
2 471 146
877 784
7 742 077

2 949 692
1 949 738
4 214 409
829 388
9 943 227

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019
Bank

204 297

Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

237 431
128 371

365 802

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

7

22 104
10 825
10 000
825

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess innebyggare gagnande företag, som icke
lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamålet
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 15-12-23 dnr 9.2–6158-15
permutationsansökan, vilket innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart. Utdelning sker vart 10:e år
och sista utdelningen äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt besked 16-01-05
(206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 20 tkr, kostnader för förvaltningen till 21 tkr, skatt har
belastat resultatet med 7 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 052 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 30 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 17 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 890 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 142 tkr (2018 1 050 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
30
20
1 044

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Omföring till disponibla medel enl KK beslut 2015-12-23
Dnr 9.2-6158-15. LST beslut 2016-01-05 206-137-2016
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
28
24
1 025

2017
35
21
1 001

2016
34
26
979

2015
38
75
953

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
1 024 946

0

19 805
0
1 044 751

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

19 805
19 805

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

29 951
0
0
29 951

28 338
0
0
28 338

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

20 617
20 617

10 318
10 318

9 334

18 020

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

16 947
0

14 218
0

Årets resultat före skatt

26 281

32 238

6 476

7 806

19 805

24 432

Förvaltningsresultat

Skatt
Årets resultat efter skatt
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

890 051

944 103

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

20 633
141 529

19 028
64 078

1 052 214

1 027 209

0
1 044 751
1 044 751

0
1 024 946
1 024 946

2 263
5 200
7 463

2 263
0
2 263

1 052 214

1 027 209

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

Summa eget kapital och skulder
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2019
944
35
-89
890
Anskaffningsvärde

319 831
184 415
277 005
108 800
890 051

2

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2019

3

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto

4

Eget kapital

2018
951
202
-209
944

2017
968
356
-372
952

Bokfört värde Marknadsvärde

319 831
184 415
277 005
108 800
890 051

336 317
226 735
476 049
102 820
1 141 921
20 633
141 529
128 471
13 058

Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
5

Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2019

2 263

6

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

5 200
5 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Förvaltningsberättelse

Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre
Allmänna Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond”. Detta kapital ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna
utsedda livräntetagare så länge dessa levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet som
”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så
kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid
Högre allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna
vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har
diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
2019 års disponibla medel 279 tkr har delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid gymnasieskolorna på
Gotland.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen är 255 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 77 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 404 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 336 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 292 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
14 226 tkr (2018 12 307 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
274
178
435
Utdelningar och räntor (tkr)
336
314
328
-131
1 381
Årets resultat (tkr)
255
279
10 375
10 330
10 732
Stiftelsens kapital (tkr)
10 388
10 412
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
10 132 280
-4 165
10 128 115

Fritt eget kapital
279 935
255 145
4 165
-279 384
259 861

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

255 145
4 165
259 310

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

336 203
0
336 203

314 181
0
314 181

76 893
76 893

35 271
35 271

259 310

278 910

0
4 165

0
0

255 145

278 910

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 292 009

10 321 175

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Upplupna intäkter
Bank

2

0
111 992

498
90 542

10 404 001

10 412 215

10 128 115
259 861
10 387 976

10 132 280
279 935
10 412 215

16 025
16 025

0
0

10 404 001

10 412 215

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

3

Summa eget kapital och skulder

3

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

3

4

2019
10 321
450
-479
10 292
Anskaffningsvärde

3 865 584
1 738 289
3 455 456
1 232 680
10 292 009

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
10 207
114
0
10 321

2017
10 146
324
-263
10 207

Bokfört värde Marknadsvärde

3 865 584
1 738 289
3 455 456
1 232 680
10 292 009

4 237 557
3 004 614
5 818 233
1 165 582
14 225 986

111 992

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

15 000
1 025

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond har bildats genom permutation,
sammanslagning av 45 stiftelser med ett ursprungligt kapital om 377 660,49 kr. 31 stiftelser, kapital
137 791,56 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1991-12-10, dnr 50-166-89. 2 stiftelser, kapital 27 781,55 kr,
enligt Kammarkollegiebeslut 1993-06-29, dnr 50-2905-92. 12 stiftelser, kapital 212 087,38 kr, enligt
Kammarkollegiebeslut 2000-12-20, dnr 431-5185-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att dela ut premier till förtjänta elever som studerar vid de kommunala gymnasieskolorna på
Gotland. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
Efter Kammarkollegiets beslut 2015-12-21 (dnr 9.2-6159-15) blev allt kapital disponibelt för utdelning. På
mötet den 6 december 2016 med rektor Hanna Jonasson Sällström, Wisbygymnasiet och ekonomichef Jimmy
Söderström UAF, bestämdes att utdelningen skall fördelas på tre år. 2017 har det delats ut 133 tkr,
2018 169 tkr och sista utdelningen på 183 tkr gjordes vårterminen 2019. Säves Allmänna har därmed delat ut
allt sitt kapital och stiftelsen avslutas 2019.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev negativt, -12 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 0 tkr.
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
0
-12
0

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
0
-9
196

2017
0
-4
375

Bundet eget kapital
0

0

2016
17
26
512

2015
18
36
486

Fritt eget kapital
196 249
-12 486
-183 763
0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

-12 486
0
0

Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

0
0
0

0
0
0

12 486
12 486

9 359
9 359

-12 486

-9 359

0
0

0
0

-12 486

-9 359

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Balansräkning, kr
Tillgångar
2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

0

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

0

196 249

Summa tillgångar

0

196 249

0
0
0

0
196 249
196 249

0

196 249

Not

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

1

Summa eget kapital och skulder

3
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109)
Organisationsnr 834001-8715

Noter

1

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932. Stiftelsen
tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till
utdelande av premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av
eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Alma Bobergs stiftelse får ändras enligt följande, den årliga avkastningen skall i första hand
användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid grundskola eller
gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade
skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 188 tkr, har 188 tkr fördelats ut till 39 ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 231 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 71 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 7 478 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 240 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 62 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 7 383 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 9 964 tkr (2018 8 562 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
206
125
304
Utdelningar och räntor (tkr)
240
226
335
-154
947
Årets resultat (tkr)
231
250
7 342
7 192
7 530
Stiftelsens kapital (tkr)
7 468
7 425

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
7 235 825
62 509
7 298 334

Fritt eget kapital
188 905
231 309
-62 509
-188 400
169 305

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

231 309
-62 509
168 800

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

240 020
0
240 020

226 132
0
226 132

71 220
71 220

40 890
40 890

168 800

185 242

68 795
6 286

64 618
0

231 309

249 860

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

7 382 941

7 280 412

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

95 523

144 318

7 478 464

7 424 730

7 298 334
169 305
7 467 639

7 235 825
188 905
7 424 730

10 825
10 825

0
0

7 478 464

7 424 730

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (9110)
Organisationsnr 8834001-9952
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
7 281
575
-473
7 383

2018
7 190
226
-135
7 281

2017
7 116
433
-359
7 190

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
2 634 330
2 634 330
2 887 376
1 180 448
1 180 448
2 040 391
2 650 103
2 650 103
4 164 952
918 060
918 060
871 259
7 382 941
7 382 941
9 963 978

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

95 523

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

10 000
825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Förvaltningsberättelse

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning
av 52 stiftelser 1993-06-29, enligt Kammarkollegie beslut dnr 50-2905-92. 2000-06-26 tillfördes kapital från
ytterligare en stiftelse enligt Kammarkollegie beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland,
så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och hos revisorerna. Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret.
Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom protokoll på beslut hur medlen har användas samt
kvittens från respektive elev som erhållit premie. Det som inte delats ut av årets disponibla medel ska
återbetalas till stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 136 tkr har 123 tkr delats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands kommun .
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 120 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 46 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 351 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 168 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 242 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
5 425 tkr (2018 4 763 tkr).
Flerårsöversikt
2019
2018
2017
2016
2015
153
154
171
Utdelningar och räntor (tkr)
168
157
123
224
534
Årets resultat (tkr)
120
134
4 332
4 346
4 227
Stiftelsens kapital (tkr)
4 340
4 343
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering, 10 % av löpande avkastning
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

Bundet eget kapital
4 207 762
-2 712
12 246
4 217 296

Fritt eget kapital
135 521
119 746
2 712
-12 246
-123 139
122 595

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerats bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10 %
Disponibelt av årets resultat (tkr)

119 746
2 712
-12 246
110 213

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat

2

2019

2018

168 339
0
168 339

157 041
0
157 041

45 881
45 881

22 799
22 799

122 458

134 242

0
2 712

0
0

119 746

134 242

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

4 242 559

4 285 272

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank
Upplupna intäker

2
3

102 455
5 702

49 328
8 683

4 350 716

4 343 283

4 217 296
122 595
4 339 891

4 207 762
135 521
4 343 283

10 825
10 825

0
0

4 350 716

4 343 283

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5

Summa eget kapital och skulder
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3
4
5

2019
4 285
195
-238
4 242
Anskaffningsvärde

1 545 080
851 100
1 380 497
465 882
4 242 559

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Upplupna intäkter
Ej utdelade stipendier 2019, reglerade 2020
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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2018
4 228
57
0
4 285

2017
4 285
1 597
-1 654
4 228

Bokfört värde Marknadsvärde

1 545 080
851 100
1 380 497
465 882
4 242 559

1 624 787
1 044 637
2 315 410
440 585
5 425 419

102 455
5 702

10 000
825
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Förvaltningsberättelse

Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier
till tre musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen. Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2019 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 500 kr totalt 19 500 kr.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 33 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till
19 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 600 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 19 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 32 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 526 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 644 tkr
(2018 539 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
19
33
595

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
16
7
581

2017
14
3
593

Bundet eget kapital
0

0

2016
21
33
609

2015
25
58
595

Fritt eget kapital
581 389
32 653
-19 500
594 542

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

32 653
32 653

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Resultaträkning, kr
2019

2018

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

19 429
0
19 429

15 762
0
15 762

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

18 815
18 815

9 547
9 547

614

6 215

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

32 039
0

1 221
0

Årets resultat

32 653

7 436

Förvaltningsresultat
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

526 483

475 016

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

73 259

106 373

599 742

581 389

0
594 542
594 542

0
581 389
581 389

5 200
5 200

0
0

599 742

581 389

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier A
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2

2019
475
220
-169
526
Anskaffningsvärde

176 311
119 310
173 146
57 716
526 483

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2018
558
16
-99
475

2017
581
355
-378
558

Bokfört värde Marknadsvärde

176 311
119 310
173 146
57 716
526 483

184 241
127 919
277 611
54 788
644 559

73 259

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
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Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen

5 000
200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Förvaltningsberättelse

Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Regionstyrelsen beslutade i december 2014 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet, om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kammarkollegiet beviljade
permutationsansökningarna i december 2015. Besluten innebär att hela stiftelsekapitalet för de
samförvaltade stiftelserna är utdelningsbart. En stiftelse anses upplöst när tillgångar är förbrukade och
slutredovisning inlämnats till Länsstyrelsen.
Stiftelsernas ändamål
I samförvaltningen ingår det fyra stiftelser
S A Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att förbättra bostad- och boendestandarden för pensionärer, boende inom före detta
Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har
mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar, ej fylda 24
år som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
Stiftelsen för julgåva i Visby
Julgåvans ändamål är att ge julgåva till mindre bemedlande i Visby.
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Ändamålet är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade,
begåvade och skötsamma ynglingar, vilka inte fyllt 21 år. Ynglingarna äro födda och uppfostrade inom
Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola eller fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning
för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
Främjande av ändamålet
Under 2019 har nedanstående utdelningar gjorts
Stiftelsen Julgåvan i Visby har delat ut 10 000 kr vardera till Frälsningsarmén och Röda korset, samt har 140
behövande familjer fått årskort till Fornsalen, detta till ett värde av 70 000 kr.
Annonsering har gjorts för SA Petterssons stiftelse, där har det inkommit tre ansökningar men endast en av
dessa var behörig och tilldelades 15 000 kr.
För Hjarmar Westergård-Roos har annonsering gjorts samt har information skickats ut till skola i behörigt
område, två förfrågan har inkommit och information skickades till dessa, endast en var behörig att söka,
vilken också har tilldelats stipendie på 15 000 kr.
För Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons minne har det utarbetats nya informationsblad och
ansökningsblanketter. Dessa har skickats till styrelsens sammankallande, tyvärr har styrelsen varit
oanträffbar och därmed har ingen utdelning gjorts. Ny styrelse kommer att väljas 2020.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
2019 års resultaträkning visar ett negativt resultat på 98 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 881 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 varefter allt kapital placerades som bankmedel i
Nordea.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
0
-98
850

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
0
-46
1 068

2017
0
-80
1 134

Bundet eget kapital
0

0

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Allt kapital är disponibelt från och med 2016
Disponibelt av årets resultat

2016
55
37
1 672

2015
67
87
1 688

Fritt eget kapital
1 067 719
-97 547
-120 000
850 172

-97 547
-97 547

Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Intäktsränta skattekonto
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

3

2019

2018

0
0
0

0
0
0

97 547
97 547

45 896
45 896

-97 547

-45 896

0
0

0
0

-97 547

-45 896

0

0

-97 547

-45 896
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattekonto
Bank

1
2

Summa tillgångar

2019

2018

0

0

87
880 885

87
1 068 267

880 972

1 068 354

0
850 172
850 172

0
1 067 719
1 067 719

30 800
0
30 800

635
0
635

880 972

1 068 354

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Skatteskuld
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är
tillgängligt för utdelning kommande år.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Noter
1

2

Skattekonto
9151 S A Petterssons Stiftelse

87

Bank (andel i Nordea konto 3042 17 06236)
9151 S A Petterssons Stiftelse
9152 Stiftelsen för Julgåvan i Visby
9160 Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
9161 Stiftelsen för Hilma och Axel Gustavssons minne

3

Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"

4

Interimsskuld
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9151 S A Petterssons Stiftelse, faktura Grant Thornton på revision 2019
9152 Julgåva i Visby, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9152 Julgåva i Visby, faktura Grant Thornton på revision 2019
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9160 Westergård-Roos stiftelse faktura Grant Thornton på revision 2019
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Länsstyrelsen på tillsyningsavgift 2019
9161 Hilma och Axel Gustafssons, faktura Grant Thornton på revision 2019

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Visby

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

7

120 979
67 330
501 574
191 003
880 885

200
7500
200
7500
200
7500
200
7500
30 800

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

S A Petterssons stiftelse (9151)
Organisationsnr 834001-8384

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta skattekonto
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

24 504
0
24 504

12 787
0
12 787

0

0

-24 504

-12 787

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar

2019
0
87
120 979
121 066

2018
0
87
153 418
153 505

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
113 366
113 366

0
152 870
152 870

0
7 700
7 700

635
0
635

121 066

153 505

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
152 870
-24 504
-15 000
113 366

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Skatt
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för julgåva i Visby (9152)
Organisationsnr 834001-8319

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta skattekonto
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

25 350
0
25 350

10 816
0
10 816

0

0

-25 350

-10 816

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar

2019
0
0
67 330
67 330

2018
0
0
174 980
174 980

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
59 630
59 630

0
174 980
174 980

0
7 700
7 700

0
0
0

67 330

174 980

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
174 980
-25 350
-90 000
59 630

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Skatt
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse (9160)
Organisationsnr 834001-8814

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0

2018
0
0
0
0

25 465
0
25 465

11 470
0
11 470

-25 465

-11 470

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar

2019
0
501 574
501 574

2018
0
534 339
534 339

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
493 874
493 874

0
534 339
534 339

7 700
7 700

0
0

501 574

534 339

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
534 339
-25 465
-15 000
493 874

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne (9161)
Organisationsnr 834001-8251

Sammanställning av intäker och kostnader
Intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Vinst försäljning fondandelar
Summa intäkter

Not

2019
0
0
0
0

2018
0
0
0
0

22 228
0
22 228

10 823
0
10 823

-22 228

-10 823

Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar

2019
0
191 003
191 003

2018
0
205 531
205 531

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

0
183 303
183 303

0
205 531
205 531

7 700
7 700

0
0

191 003

205 531

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
205 531
-22 228
0
183 303

Kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Förlust försäljning fondandelar
Summa kostnader
Årets resultat

1

Sammanställning av tillgångar och skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 1
Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

1

0
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2019 års disponibla medel 375 tkr har 157 tkr delats ut. Medlen har används till en festlig måltid på
Gotlands särskilda boenden och kortidsenheten, totalt har 600 brukare serverats måltider av festligare
karaktär.
Resultat och ställning
För att kostnaden ska bokföras på korrekt år det vill säga det år den tillhör, har periodisering gjorts gällande
revisorsarvode samt tillsyn- och registerhantering. Därav kommer kostnader för både 2018 och 2019 belasta
årets redovisning.
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 278 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 66 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 924 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 351 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en förlust på 8 tkr, vilken
justerats stiftelsekapitalet.Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9 494 tkr och marknadsvärdet
på balansdagen var 11 432 tkr (2018 9 862 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2019
351
278
9 873

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 10%
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2018
328
502
9 752

2017
236
147
9 251

Bundet eget kapital
9 377 198
-7 546
28 552
9 398 204

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsförlust som justerats bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat

2016
321
344
9 729

2015
349
964
9 385

Fritt eget kapital
375 046
277 978
7 546
-28 552
-157 200
474 818

277 978
7 546
-28 552
256 972

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Resultaträkning, kr
Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar
Årets resultat

2

2019

2018

351 447
0
351 447

327 654
0
327 654

65 923
65 923

28 646
28 646

285 524

299 008

0
7 546

202 557
0

277 978

501 565

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Balansräkning, kr
Tillgångar
Not

2019

2018

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

9 494 099

9 411 645

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

430 051

341 223

9 924 150

9 752 868

9 398 204
474 819
9 873 023

9 377 198
375 046
9 752 244

51 127
51 127

624
624

9 924 150

9 752 868

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav (tkr)
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa räntor A
Globala aktier B
Svenska aktier klass B
Räntor klass B
Summa

2
3
4

2019
9 412
465
-383
9 494
Anskaffningsvärde

3 203 137
2 016 187
3 257 264
1 017 511
9 494 099

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision 2019 Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift 2019 Länsstyrelsen
ICA Maxi faktura 32025633
Solrosen faktura 2961
Köket faktura 4441
ICA Maxi faktura 32025632
ICA Maxi faktura 32025631
Åvallegården enligt bifogade kvitton
Dahljo Visby AB faktura 3690
Lilla Elefant faktura 13

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Min revisionsberättelse har avgivits

Visby

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

Åsa Högberg
Ekonomidirektör
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2018
9 081
2 058
-1727
9 412

2017
9 495
5 427
-5 841
9 081

Bokfört värde Marknadsvärde

3 203 137
2 016 187
3 257 264
1 017 511
9 494 099

3 368 271
2 304 954
4 795 243
963 411
11 431 879

430 051

10 000
825
6994
6000
8125
1946
856
510,90
2230
13640

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/602
27 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 14,4 miljoner kr och regionens
budgeterade resultat ökar med samma summa.

Sammanfattning

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75
miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor
per invånare den 20:e mars. Utbetalt belopp baseras på antal invånare 1 november
2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och 72 kronor per
invånare för regioner. För Gotlands del motsvarar det 10,1 mnkr för kommundelen
och 4,3 mnkr för regiondelen.
Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Bidraget
redovisas som generellt statsbidrag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
14,4 mnkr och regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. I relation till
den grundbudget som beslutades i regionfullmäktige i november 2019 blir det
budgeterade resultatet 134 mnkr. Med anledning av de äskanden om tilläggsanslag år
2020 som ligger under behandling i den politiska ärendeprocessen samt den rådande
pandemin finns det all anledning för regionen att stärka det budgeterade resultatet
2020 för att ha en buffert för året. I dagsläget är det ytterst svårt att göra en
uppskattning av vilka kostnader som kommer att uppstå under året med anledning av
pandemin samt vilka åtgärder regeringen och riksdagen eventuellt kommer att vidta.
Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i januariöverenskommelsen
föreslagit en ytterligare statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till
kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Riksdagen förväntas ta
beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/247
10 februari 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Omfördelning investeringsbudget för Fårö brandstation
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner omprioritering inom räddningstjänstens befintliga
investeringsram för ombyggnad Fårö brandstation, omdisponering av medel
motsvarande 800 000 kr.
Omdisponering sker ifrån avsatta medel avseende fordon.

Sammanfattning

En ombyggnad av Fårö brandstation är planerad sedan 2018. I prioriterade medel för
ombyggnad av själva brandstationen ingår förhöjning av tak ny större port
uppgradering av el och styrning av teknik. När man gör en större ombyggnad
kommer det också krav om att förbättra arbetsmiljön, så också i detta fall. Vi behöver
se till att det finns dusch och omklädningsmöjligheter för både dam och herr. Vi har
också behov av en högre mast för våran ut larmningsutrustning. Dessa två områden
är inte med i den tilldelade budget på 1,8 miljoner kr. Vi behöver därför göra
omprioriteringar inom tilldelad investeringsbudget på ca: 800 000 kr.
Bedömning

Om inte arbetsmiljökraven uppfylls när vi gör en så pass stor renovering så riskerar
vi att få krav från skyddsombud på motsvarande åtgärder på Fårö brandstation och
eventuellt på minst två av våra andra brandstationer som saknar dessa möjligheter i
dag.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för genusperspektivet.
Tas beslutet ges möjlighet till separata duschrum.
Landsbygdsperspektiv Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet, för
att kunna utrusta brandstationen på Fårö med en nyare brandbil, då den befintliga
fordonet idag är inte uppfyller lagkrav vad det gäller bilbälten då bilen en bit över 30
år.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utrymme finns i den kapitalbudget som
räddningstjänsten har. Omdisponeringen innebär inte att kapitalkostnaderna går över
budget.
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Avskrivningstiden är längre på fastigheter generellt, vid komponentavskrivning så
avskrivs; tak på 40 år, Port 20 år och tekniken på 10 år.
Den beräkning på framtida kapitalkostnader som återfinns i strategisk plan och
budget 2020-2022 , så är fordon beräknat på en avskrivningstid på 25 år.
Så konsekvens blir något lägre kapitalkostnad, då de 800 tkr fördelas på längre tid
totalt sett, till skillnad om investering hade genomfört för fordon.
Beslutsunderlag

Offerter från teknikförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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RS 2020/231
18 mars 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet
Förslag till beslut

•

Utmaning avseende verksamhetsdrift på Solberga- och Hemsebadet avslås och
kommer därmed inte att gå vidare till upphandling.

Sammanfattning

Med utmaningsrätt innebär att verksamhet som regionen bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra
driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa
krav, bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk
ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Men problematik finns i och med att Region Gotland är i processen att ta
fram ny förstudie för nytt badhus i Visby. Vilka vägval som görs inom det projektet
kommer att ha bäring på hur verksamheten kommer att bedrivas i de befintliga
badanläggningarna. Då det finns allt för många okända faktorer för att gå in i en
upphandlingsprocess föreslår Regionstyrelseförvaltningen att utmaningen avslås.
Ärendebeskrivning

Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska
ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning
måste utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom
ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas.
Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den
övriga verksamheten.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
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verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
Det inkom en utmaning från Fair Utveckling AB den första februari 2020.
Utmaningen rörde verksamhetsdriften på Solbergabadet och Hemsebadet. Företaget
uppger även att de kommer att lämna bud i en eventuell framtida upphandling av
verksamheten.
Bedömning











Är verksamheten möjlig att utmana?
I många kommuner i Sverige bedrivs badhusverksamhet av externa operatörer,
det vill säga inte av kommunerna själva. På Gotland är det regionen själva som
bedriver verksamheten i de anläggningar som utmanas, det är inte
myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion. Så det är en verksamhet
som är möjlig att utmana enligt det regelverks om är uppsatt.
Är verksamheten som utmanas definierbar och kan avgränsas från övrig
verksamhet.
Ja, det sker på sådant sätt att den kan avgränsas från annan verksamhet.
Vilka verksamheter/förvaltningar omfattas och hur.
Det är kultur- och fritidsavdelningen inom Regionstyrelseförvaltningen som
driver badverksamheten i tidigare nämnda anläggningar. Det är
Teknikförvaltningen som äger fastigheten och har ansvar för fastighetsdrift och
underhåll. Utbildning- och arbetslivsförvaltningen har skolbad i anläggningar
och det är en del av undervisning och läroplan. Räddningstjänsten använder
anläggningarna vid olika tillfällen.
Vilka externa parter påverkas och hur.
Bägge badanläggningarna är givetvis öppna för allmänheten, men även
föreningslivet nyttjar anläggningarna till stor del.
Aktuellt läge och nu gällande planering för den berörda verksamheten.
De båda anläggningarna som nu är i drift inom Region Gotlands regi är relativt
ålderstigna. Hemsebadet byggdes 1977 och Solberga 1961. Simhallar har en
teknisk livslängd på mellan 30 och 50 år beroende på när de byggts. I och med
detta finns dels ett stort renoveringsbehov på baden, och i förlängningen
planeras även ett nytt badhus på Gotland. En förstudie för en ekonomiskt
hållbar lösning för badhus i Visby är under framtagande, med målsättningen att
gå vidare med det alternativet som känns mest genomförbart. Vad det blir och
hur man ser på tidsplanen är avgörande för hur verksamheten i befintliga
anläggningar kommer att organiseras och genomföras. Skulle det komma till ett
läge att bygga nytt badhus i Visby är den rådande planen att inte bibehålla
Solbergabadet i drift. Här är tidsplanen ännu osäker vilket gör att det är ett
svårt läge att avtala extern drift när alla parametrar inte är givna.
Konsekvensen blir en risk att låsa in Region Gotland i ett avtal som gör det
svårare att hitta lösningar på drift av nytt badhus och således försenar det
projektet.
I uppdraget med nytt badhus finns möjligheten att i det läget se över
driftsalternativen både på befintliga, men även nya anläggningar. Det är dock
något som behöver ske i ett senare skede när förutsättningar finns på ett
tydligare sätt.
Sammanfattningsvis är badhusverksamheten inom Region Gotland till sin
beskaffenhet utmaningsbar. Den är avgränsad och inte av den karaktären att
den berör myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion.
Det som gör en utmaning problematisk är däremot tidpunkten. En förstudie
för nytt badhus är under framtagande, och beroende på vilket vägval som görs
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kommer det att påverka driften av de badhus vi ha idag. Den osäkerheten, och
risken att gå in i upphandling utan att veta förutsättningarna och med att
framtida val för nytt badhus har stor påverkan på dessa, gör att
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås.
Beslutsunderlag

Utmaning – inkom 2010-02-01
Regelverket för utmaningsrätt
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Fair Utveckling AB
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Regionstyrelsen Gotland
Kultur- och fritidsberedningen

Utmaning avseende
Solbergabadet och Hemsebadet
Inledning
Gotlands regionfullmäktige beslutade hösten 2019 om riktlinjer för så kallad
utmaningsrätt. Med utmaning menas att exempelvis ett företag riktar ett önskemål
till regionen om delar av verksamheten som drivs i regionens egen regi istället ska
upphandlas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas
från den övriga verksamheten.
Fair Utveckling AB (BeFair) lämnar härmed en utmaning avseende
verksamhetsdriften av Solbergabadet och Hemsebadet. Vi ser fram emot att i en
eventuellt kommande upphandling få lämna ett anbud på att driva verksamheten i
dessa anläggningar.

Företagspresentation
BeFair är ett aktiebolag vars affärsidé är att driva bad- och friskvårdsanläggningar
med ett brett aktivitetsutbud på land och i vatten.
År 2017 påbörjade BeFair den första verksamheten, efter att Solna stad beslutat att
låta bolaget driva kommunens tre badanläggningar. För närvarande har BeFair
verksamhet i elva bad- och friskvårdsanläggningar.
I BeFairs ledning ingår Markus Söderman (VD), Maria Karlsson (operativ chef) och
Caj Perrin (chef för affärsutveckling). Alla lång erfarenhet från bad- och
friskvårdsbranschen, bland annat från bolaget Medley där de alla har ingått i
ledningsgruppen.

BeFairs erbjudande
Vi vet av erfarenhet att Sveriges bad- och friskvårdsanläggningar har olika
förutsättningar gällande utbud, upptagningsområden, konkurrenssituation etc. Vår
utgångspunkt är därför att tillsammans med personal, kunder, lokala
samarbetspartners och kommunala uppdragsgivare (regionen i det här fallet) stärka
anläggningarnas lokala profil och utnyttja de möjligheter som finns i den enskilda
bad- och friskvårdsanläggningen. Vår uppgift är att förutsättningslöst se hur vi bäst
kan utveckla verksamheten och vi ska vara öppna för samarbeten med andra aktörer.
Vår erfarenhet är att detta arbetssätt ger stora fördelar:
● Personalen blir mer delaktig i utvecklingen av verksamheten, vilket skapar
sammanhållning och engagemang
● Kunderna får en personlig service, en bättre verksamhet och blir vår största
tillgång i marknadsföringen
● Kommunala uppdragsgivare uppskattar att vi lyfter fram den enskilda
anläggningen och den lokala anknytningen
● Nätverk utvecklas, där kompetens och erfarenhet delas mellan olika
verksamheter inom bolaget
Om vi fick förtroendet att driva verksamheterna i Solbergabadet och Hemsebadet
skulle vårt mål vara att skapa en mötesplatser där alla känner sig välkomna och får
ett bra bemötande oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsvariation.
Under en eventuellt kommande avtalsperiod skulle vi vilja utveckla verksamheterna i
tillsammans med Region Gotland, föreningslivet, skolor, förskolor och andra aktörer.
BeFair har erfarenhet av alla typer av verksamheter som normalt bedrivs i en simhall.
*

*

*

Ifall intresse finns kommer vi gärna till Gotland för att presentera oss närmare och
för att prata om hur verksamheterna i simhallarna kan utvecklas.
Det är också möjligt att www.befair.se läsa mer både om företaget och badbranschen i
stort. Där finns även exempel på förfrågningsunderlag från andra kommuner som
konkurrensutsatt verksamheten i badanläggningar.
Stockholm 2020-02-01

Markus Söderman
VD BeFair
0720-111 846
markus.soderman@befair.se

Från: Markus Söderman [mailto:markus.soderman@befair.se]
Skickat: den 31 januari 2020 11:29
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Ämne: Utmaning avseende verksamhetsdriften av Solbergabadet och Hemsebadet

Hej,
Se bifogad utmaning avseende verksamhetsdriften av Solbergabadet och
Hemsebadet.
Med vänlig hälsning,
Markus Söderman
VD
Mobil: 0720 111 846
Fair Utveckling AB
Bild som
tagits bort av
avsändaren.
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Regionstyrelsen

Revidering av delegationsordning avseende kultur och fritid
Förslag till beslut

1. Delegationsordningen avsnitt 5.17 Kultur och fritid ändras på sätt som framgår
av bilaga.
2. Ändringen gäller från och med 1 maj 2020.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Önskemål om höjning av beloppsgränser avseende delegationer för kultur och fritid
har framförts på sätt som framgår av bilaga. När beslutet fattats kommer ändringarna
inarbetas i en uppdaterad version av delegationsordningen i Docpoint.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Docpoint
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Bilaga, förslag på ändring i regionstyrelsens delegationsordning
Nuvarande lydelse

17. Kultur- och fritid
Nr
1

2

3

4

5

Ärende/ärendegrupp
Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 100 000 SEK för speciella
arrangemang, liksom beslut om hel
eller delvis befrielse från betalning.
I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag
och om investeringsbidrag upp till
och med 100 000 SEK.
Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
100 000 SEK.
Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.
Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Lagrum

Delegat(er)
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Anm.

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Inklusive filmprojekt

Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Föreslagen lydelse

17. Kultur- och fritid
Nr
1

2

3

4

5

Ärende/ärendegrupp
Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 200 000 SEK för speciella
arrangemang, liksom beslut om hel
eller delvis befrielse från betalning.
I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag
och om investeringsbidrag upp till
och med 200 000 SEK.
Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
200 000 SEK.
Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.
Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Lagrum

Delegat(er)
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Anm.

Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid
Avdelningschefen för
kultur- och fritid

Inklusive filmprojekt
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Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Överföring av budgetmedel från regionstyrelsen till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden - avseende Kustateljén i
Fårösund
Förslag till beslut

•

Begäran om överföring av budgetmedel avslås.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt att ett budgetanslag på 500 000
kronor avseende hyra för Kustateljén i Fårösund ska överföras från regionstyrelsen.
Nämnden skriver i ärendet att de idag genom Gotlands folkhögskola ensamt har
ansvaret och tillika hyreskostnaden för Kustateljén. Tidigare då det förelåg ett
gemensamt ansvar mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inkom intäkter från kultur- och fritidsförvaltningen avseende
hyreskostnader för kustateljén till Gotlands Folkhögskola, dessa intäkter har sedan
2018 uteblivit.
Kultur- och fritidsnämnden fick 2018 ett ökat budgetanslag på 500 000 kronor för
ökad hyra för Kustateljén.
I ärendets beredning har framkommit att kultur- och fritidsverksamheten genom
biblioteket i Fårösund samt Film på Gotland betalat sammanlagt 330 000 kronor i
hyra 2019 till Gotlands folkhögskola. Denna hyra kommer att betalas även 2020.
150 000 kronor överfördes från kultur- och fritidsnämnden i budget när
ungdomsgårdarna omorganiserades från kultur- och fritidsnämnden till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. Dessa medel finns således redan inom nämnden.
En komplicerande faktor gällande lokalerna är att biblioteket flyttat ifrån Kustateljén
och inte längre har någon verksamhet där. Biblioteket finns nu i Fårösundsskolans
lokaler. Ett arbete har påbörjats för att renodla hyresförhållandena så att biblioteket
betalar för de lokaler de nyttjar. Det jobbet pågår under våren och kommer innebära
att budget behöver omfördelas mellan regionstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hur den
fördelningen ska blir uppmanas nämnderna återkomma med till höstens
budgetavstämning.
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Bedömning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens begäran att överföra budgetmedel från
regionstyrelsen föreslås avslås. Genom att titta på de transaktioner som faktiskt
genomförts mellan verksamheterna så kan det konstateras att både biblioteket och
Film på Gotland betalat den hyra som var överenskommen för verksamheternas
användning av Kustateljén. Den hyra som ungdomsgården skulle betala överfördes i
budget då kultur- och fritidsnämnden upphörde.
Biblioteket i Fårösund har sedan en tid tillbaka flyttat till annan lokal i anslutning till
Fårösundsskolan men under tiden fortsatt att betala hyra för lokalen i Kustateljén.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har initierat ett arbete för att renodla dessa
hyresförhållanden så att respektive verksamhet betalar för den lokal som nyttjas. När
det arbetet är klart kommer budgetmedel att behöva fördelas om mellan barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt regionstyrelsen.
Nämnderna uppmanas återkomma med förslag till omfördelning till höstens
budgetavstämning.
Beslutsunderlag

GVN § 110 2019-10-25

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-25

GVN § 110

GVN § 110

Överföring av budgetmedel från
regionstyrelsen till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden - avseende
Kustateljén i Fårösund

GVN 2019/276

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär om överföring av budgetmedel

500 000 kronor avseende Kustateljén i Fårösund från regionstyrelsen.

Ramförstärkningen på 500 000 kronor, enligt regionfullmäktige tagna beslutet i juni
2017 (RF § 87), avseende att täcka hyreskostnaden för Kustateljén/ Filmkluster har
inte reglerats och överförts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ramförstärkningen som var avsedd för att täcka hyreskostnader för Kustateljén/
Filmklustret var ett tillskott i kultur- och fritidsnämndens budget (numera tillhörande
regionstyrelsen). Tillskottet på 500 000 kronor omfördelades inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter för att täcka de ökade hyreskostnaderna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag genom Gotlands folkhögskola
ensamt ansvaret och tillika hyreskostnaden för Kustateljén. Tidigare då det förelåg ett
gemensamt ansvar mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inkom intäkter från kultur- och fritidsförvaltningen avseende
hyreskostnader för kustateljén till Gotlands Folkhögskola, dessa intäkter har sedan
2018 uteblivit.
Ramförstärkningen på 500 000 kronor bör regleras så det följer det av
regionfullmäktige tagna beslutet i juni 2017 (RF § 87).

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-08
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/276
8 oktober 2019

Lena Nordström / Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen
Jimmy Söderström / Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Begäran om överföring av budgetmedel från regionstyrelsen
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende
Kustateljén i Fårösund
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär om överföring av
budgetmedel 500 000 kronor avseende Kustateljén i Fårösund från
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Ramförstärkningen på 500 000 kronor, enligt regionfullmäktige tagna beslutet i juni
2017 (RF § 87), avseende att täcka hyreskostnaden för Kustateljén/ Filmkluster har
inte reglerats och överförts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ramförstärkningen som var avsedd för att täcka hyreskostnader för Kustateljén/
Filmklustret var ett tillskott i kultur- och fritidsnämndens budget (numera tillhörande
regionstyrelsen). Tillskottet på 500 000 kronor omfördelades inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter för att täcka de ökade hyreskostnaderna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har idag genom Gotlands folkhögskola
ensamt ansvaret och tillika hyreskostnaden för Kustateljén. Tidigare då det förelåg ett
gemensamt ansvar mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inkom intäkter från kultur- och fritidsförvaltningen avseende
hyreskostnader för kustateljén till Gotlands Folkhögskola, dessa intäkter har sedan
2018 uteblivit.
Ramförstärkningen på 500 000 kronor bör regleras så det följer det av
regionfullmäktige tagna beslutet i juni 2017 (RF § 87).
Ärendebeskrivning

I samband med beredningen av strategisk plan och budget 2018-2020 var förslaget
gällande Filmkluster / Kustateljén i Fårösund1, enligt följande:
”Kostnaden för lokalhyran för Kustateljén i Fårösund har fram till 2017 delats mellan
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Gotlands
1 Beredningsunderlag till strategisk plan och budget 2018-2020, april 2017 (RS 2017/7) samt tjänsteskrivelse ”kultur- och
fritididsnämndens strategiska plan och budget 2018-2020”, 2017-03-21 (KFN 2017/5)
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Filmfond. Då Gotlands Filmfond har dragit sig ur verksamheten finns ingen
finansiering för den del av hyran för Kustateljén som Gotlands Filmfond betalade.
För att möjliggöra en fortsättning av verksamheten i Kustateljén utan att behöva
finansiera verksamheten med projektmedel behövs en ramförstärkning på 500 000
kronor”.
Beslut togs därefter av regionfullmäktige i juni 20172 om ett ramtillskott på 500 000
kronor till kultur- och fritidsnämnden och till Kustateljén/ Filmkluster för att
finansiera just detta, hyresbortfallet, så att verksamheten skulle kunna fortsätta.
Effekten av detta blev, i kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) budget, att tillskottet
på 500 000 kronor fördelades enligt följande:
 Biblioteket i Fårösund 200 000 kronor
 Film på Gotland (i syfte att kunna hyra lokaler även i Visby) 100 000 kronor
 Ungdomsavdelningen (ombudgetering av lokalhyra) 200 000 kronor
Biblioteket i Fårösund och Film på Gotland är verksamheter som numera tillhör
regionstyrelsen. Ungdomsavdelningen tillhörde KFF när beslutet togs, men i
samband med nedläggningen av kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen
överfördes ansvaret till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dess
förvaltning (fr o m 2018-01-01). Dessa 200 000 kr följde däremot inte med när
ansvaret överfördes.
Biblioteket och ungdomsgården, som tidigare fanns lokaliserade i Kustateljén, har
flyttat sin verksamhet till lokaler vid Fårösundsskolan. Kvarvarande aktörer på
Kustateljén är Gotlands folkhögskola och Film på Gotland. Ansvaret för hyran har
ända sedan projekttiden för Filmklustret legat hos Gotlands folkhögskola
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen), som i sin tur har finansierat hyran via de
olika verksamheterna i klustret. Under 2018 låg kallhyran på 950 000 kr.
Ramförstärkningen på 500 000 kronor som tilldelades för att täcka hyreskostnaden
för Kustateljén/ Filmkluster har alltså inte gått till vare sig Filmklustret eller till
Gotlands folkhögskola (som idag ansvarar för driften av hela anläggningen). Detta
har medfört ett betydande intäktsbortfall i relation till den budget som är lagd för
Gotlands folkhögskola för 2018. Ramförstärkningen som var avsedd för
Kustateljén/ Filmklustret blev till ett tillskott i kultur- och fritidsverksamheten
(numera regionstyrelsen). Dessa medel bör regleras så det följer det av
regionfullmäktige tagna beslutet i juni 2017 (RF § 87).
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, begär
hos regionstyrelsen, att budgetmedel på 500 000 kronor överförs till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T.f. utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
2

RF § 87 Strategisk plan och budget 2018-2020, 2017-06-19
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/373
20 mars 2020

Madeleine Nilsson

Verksamhetsstöd till Bergmancenter 2021-2023
Förslag till beslut



Bergmancenter beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Stiftelsen Bergmancenter, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 400.000 kr.
Bakgrund

Stiftelsen Bergmancenter är en kulturinstitution som bedriver sin verksamhet på Fårö
och där bevarar arvet efter filmaren, regissören och författaren Ingmar Bergmans och
hans konstnärskap. Bergmancenter har stått i internationellt fokus dels 2015, när
centret fick status av filmiskt världsarv, dels under 2018 när 100 årsdagen av
Bergmans födelse högtidlighölls. Bergmancenter har blivit en uppskattad mötesplats
för en kultur- och filmintresserad publik från hela världen.
Sedan 2015 har Stiftelsen, efter politiskt initiativ, erhållit ett verksamhetsstöd från
Region Gotland om 400.000 kr, vilket utgavs som en ramjustering till dåvarande
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Bedömning

Bergmancenter är, tillsammans med några andra aktörer som Bungemuseet och Bläse
Kalkbuksmuseum, viktiga ”kulturella fyrtorn” på norr. En stark, tydlig och viktig
mötesplats i det som framkommit i den utredningen kring Besöksnod norr som
Gotlands museum nyligen genomfört.
Bergmancenter har årligen ca 10.000 besökare till sin omfattande verksamhet.
Förvaltningen anser att verksamheten är synnerligen angelägen, såväl ur en kulturell
och konstnärlig synvinkel, men även ur ett regionalpolitiskt perspektiv med sin
geografiska belägenhet på norra Gotland. Verksamhetens ändamål är, enligt
stiftelsens stadgar, att
 Förvalta och utveckla det konstnärliga arvet efter Ingmar Bergman,
 Möjliggöra, utveckla och trygga verksamheten i Bergmancenter
 Sprida kunskap om och öka intresset för Sverige som film- och kulturnation
 Stödja utvecklingen av näringslivet på norra Gotland
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Och som dess syfte anges att verksamheten ska vara en bred kulturmötesplats kring
filmregissören Ingmar Bergmans livsgärning och konstnärskap och att förvalta det
publika arvet efter Ingmar Bergmans verksamhet på Fårö. Det framgår även att man
ser som sin uppgift att ”vårdar Ingmar Bergmans personliga förhållande till Fårö och
Fåröborna genom att etablera goda relationer med lokalsamhället och genom att
samverka med Stiftelsen Bergmangårdarna, med Fårö hembygdsförening, med
Kustateljén i Fårösund och med andra lokala föreningar, sammanslutningar och
personer”.
Verksamheten är starkt säsongsberoende och öppethållandet är från 1 maj – 30
september, högsäsong öppet dagligen. Omfattningen på verksamheten regleras i nu
gällande avtal. Häri framgår att den består i visning av permanenta och tillfälliga
utställningar, bibliotek, pedagogisk verksamhet för barn, visning av film och att man
presenterar teaterföreställningar och andra publika evenemang. Årligen i vecka 26
genomförs Bergmanveckan som även inkluderar de Talangdagar som Film på
Gotland ansvarar för. Men har dessutom försäljning av filmer och filmrelaterad
litteratur och erbjuder, via entreprenör, caféservering. Man har även åtagit sig att
hålla strandpartiet öppet och vårdat.
Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den
 främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 främjar internationellt och interkulturellt utbyte
 uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur
Verksamheten når barn och unga genom sin Skaparverkstad, som leds av två
professionellt verksamma konstnärer. Den utgör ett väsentligt tillskott till
besöksnäringen på norra Gotland. Bergmancenter följer kulturplanens ambitioner
och rekommendationer för arvodering av professionella medverkande och vad gäller
jämställdhetsperspektivet.
Det årliga bidraget från Region Gotland har inte varit tillfyllest för att driva
verksamheten, vissa år har verksamhetsledaren arbetar ideellt och utveckling har inte
varit möjligt. Till Bergmanveckan har man de flesta år lyckats generera medel från en
extern sponsor och Barnens skaparverkstad har till stora delar finansierats tack vare
bidrag från Allmänna arvsfonden. Sådana bidrag är dock så gott som alltid
tidsbegränsade och för att garantera ett grundstöd som täcker de löpande
kostnaderna för bl.a. lokalhyra och personal och långsiktigt säkrar verksamheten har
såväl stiftelsen själv som Region Gotland gjort flera uppvaktningar hos Statens
Kulturråd och Kulturdepartementet med önskemål om statlig delfinansiering.
Argumentet har varit att Bergmancenter inte bara är ett regionalt utan även ett
riksintresse och av internationellt betydelse. Dessa uppvaktningar gav utdelning 2018,
då stiftelsen erhöll ett extra bidrag från staten för firandet av Bergmanåret. Och 2019
beslutade Kulturdepartementet att årligen utge ett verksamhetsstöd om 1,5 mkr.
Förvaltningen bedömer att Bergmancenter sedan staten tilldelat verksamheten detta
årligt statligt stöd på 1,5 miljoner kronor äntligen har grundförutsättningar för att
driva och utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet från Region Gotland
bedöms vara en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i verksamheten och för det
statliga stödet; ett undandragande av det regionala stödet skulle högst sannolikt
innebära att även det statliga stödet uteblir.
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Förvaltningen ser även stora konsekvenser ur ett landsbygdsperspektiv om
Bergmancenter skulle behöva läggas ner på grund av minskade medel. Värdet av att
ha en kulturinstitution på norra Gotland är av stor vikt för att hålla hela Gotlands
kulturliv vid liv men också som del i implementeringen av filmstrategin.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
perioden 2021-2023.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Madeleine Nilsson

Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd till Bungemuseet 2021-2023
Förslag till beslut



Bungemuseet beviljas verksamhetsstöd på 800 000 kr för respektive år.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Bungemuseet, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 800.000 kr.
Bakgrund

Bungemuseet grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år 1907. Genom ett
intensivt arbete med att dokumentera och samla in gamla hotade byggnader och
miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett sjuttiotal
kulturhistoriskt viktiga byggnader. Bungemuseet har byggts upp enligt samma ideal
som Skansen i Stockholm; genom att samla in hotade byggnader och bygga upp
trovärdiga miljöer skulle besökaren på en och samma plats kunna vandra genom
historien. Bungemuseet har härigenom spelat en central roll i bevarandet av det
gotländska kulturarvet.
Länge drevs alla verksamhet av en förening och uppgiften att vårda alla de totalt
ca 100 ålderdomliga byggnaderna vilade på ideell grund. Till slut blev det allt för
tungt och föreningen aviserade 2012 till dåvarande Kultur- och fritidsnämnden att en
förändring och ett förhöjt kommunalt stöd behövdes. I samverkan med Gotlands
Museum tog förvaltningen initiativet till en utredning som 2015 presenterade ett
förslag till ny organisationsstruktur och en dubblering av det kommunala stödet, från
400.000 kr till 800.000 kr. Detta tillskott av medel möjliggjordes genom att dåvarande
Kultur- och fritidsnämnden fr o m 2016 erhöll en ramjustering.
Den 1 april 2016 startades ett driftsbolag som sålunda beviljades ett årligt driftsbidrag
om 800 000 kr. Den ideella Kulturhistoriska föreningen i Bunge finns kvar och är
fortfarande ägare till museets byggnader medan driftsbolaget Bungemuseet AB (svb)
ansvarar för verksamhetens drift.
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Verksamheten har ambitionen att erbjuda ett brett spektrum av kulturarvsupplevelser
som ska vara tillgängliga för alla. Museet vill sprida kunskap om det gotländska
kulturarvet och vill vara en attraktiv aktör inom besöksnäringen: frivilligkrafterna i
bygden och det lokala engagemanget är mycket betydelsefullt för verksamheten.
Bungemuseet AB:s uppdrag är att utveckla den publika verksamheten för att ur ett
etnologiskt och historiskt perspektiv belysa hur människor levde under de tre
århundraden - som museets byggnader speglar. Museiområdet består av närmare
hundratalet byggnader och miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talet. Tre museigårdar.
Ett båtsmanstorp, ett fiskeläge, kvarnar och sågar samt fyra unika bildstenar och
repliker på forntida gravar och skeppssättningar. I museet ingår även ett
skolmuseum, en lekplats och en ”barnlada” och inlånade smådjur.
Besökarna 2019 uppgick till 13.000 personer varav 2.500 barn under museets
öppethållande 12 maj – 8 september. Förutom de fysiska museimiljöerna erbjuds
besökaren ett antal program och temadagar med innehåll som Midsommarfirande
och julmarknad, dansuppvisning, föreläsningar och bussrundturer, hantverksdagar
med växtfärgning, repslagning, smörkärning, ullhantering och tunnbinderi.
Bungemuseet samarbetar med flera lokala aktörer; Folkhögskolan och
Kulturföreningen KUNO och med Baltic Art Center, Medeltidsveckan och
studieförbundet Vuxenskolan. Museet ingick i projektet ”Besöksnod norr” som
fokuserade på samverkan på norr inom besöksnäringen.
Bungemuseet, som i år firar sitt 113:e verksamhetsår, är unikt i sitt slag i Sverige, i
Norden och i världen. Näst efter Skansen är Bungemuseet det största av de så kallade
friluftsmuseerna i världen och räknas som nationellt kulturarv. Bungemuseet bedöms
ha möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med
en stabil ekonomi som bas.
Bedömning

Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den
 främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor
 främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur
Verksamhetens huvudmålgrupp är barn och unga och museet har många aktiviteter
anpassade för målgruppen och utgör ett väsentligt tillskott till besöksnäringen på
norra Gotland. Bungemuseet följer kulturplanens ambitioner och rekommendationer
vad gäller jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven.
Såväl driftsbolaget som den ideella föreningen upplever ekonomiska bekymmer. I
den ovan beskrivna ombildningen av verksamheten 2015-2016 var intentionen att
den ideella föreningen, som äger och ansvarar för vården av museets byggnader,
skulle finansiera detta utan kommunalt ekonomiskt stöd, med medel från
avkastningen från en fond som avsågs förses med kapital från försäljning av ett antal
byggnader utanför själva museiområdet. En sådan försäljning visade sig dock, av
juridiska skäl, svårgenomförbar, varför föreningen fortsatt ansöker om verksamhetsmedel från Region Gotland. Även det uppräknade bidraget till driftsbolaget har 2019
visat sig vara för lågt för en grundfinansiering av verksamheten, vilket bl.a. beror på
alltför optimistiska bedömningar av bolagets möjligheter att söka alternativ extern
finansiering.
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Verksamhetsstöd från Region Gotland bedöms därför vara helt nödvändigt för att
verksamheten både ska kunna finnas kvar och utvecklas vidare. Beloppet behöver
höjas, och så även det verksamhetsbidrag som utges till den ideella föreningen, men
förvaltningen har inga resurser att göra det utan föreslår att stödet fortsatt utgår med
budgeterade 800.000 kr/år. Om medel inte tillförs är konsekvensen att verksamheten
får stänga. Ur ett landsbygdsperspektiv är stödet därför lika viktigt som de stöd
förvaltningen ger till andra kulturinstitutioner på norr.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
åren 2021-2023.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsen

Nationaldagsfirande 2020
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020.



Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arrangera nästa
välkomstceremoni för nya svenska medborgare senast sommaren 2021.

Sammanfattning

Med anledning av pågående corona-pandemi, risk för smittspridning samt brist på
scen för arrangemanget föreslås att nationaldagsfirandet 2020 ställs in. Den särskilda
välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men vid ett
senare tillfälle.
Ärendebeskrivning

Corona-epidemin slår hårt mot många verksamheter inom kulturområdet och de
flesta publika arrangemang i närtid har ställts in. De arrangemang som inte ställs in
får ingen eller mycket liten publik pga rädsla för smitta.
Ett nationellt förbud att genomföra arrangemang som bedöms samla fler än 50
deltagare har nyligen införts.
Sedan 2017 har svenska nationaldagen 6 juni firats vid Roma Kungsgård. Detta
kommer i år inte vara möjligt då Romateatern beslutat att ställa in sina föreställningar
och det är teaterns scen som används för arrangemanget.
Att genomföra ett nationaldagsfirande är ett frivilligt åtagande. Däremot är regionen
ålagd att arrangera en välkomstceremoni för nya svenska medborgare. Till denna
ceremoni ges också ett statligt bidrag för genomförande.
En dialog förs med infrastrukturdepartementet för att se om bidrag till
medborgarceremonin kan skjutas till 2021 och därmed ge möjlighet att genomföra en
ceremoni som omfattar samtliga nya svenska medborgare för perioden 190501 till
201231.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det på grund av såväl risk för smittspridning som
brist på scen inte är lämpligt att genomföra ett nationaldagsfirande 2020.
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Den särskilda välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras,
men vid ett annat senare tillfälle. Det bästa alternativet är om ceremonin kan flyttas
till 2021 för att då omfatta samtliga nya medborgare för perioden fram till dess.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

RS 2020/360
17 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdrag. Biobränsle i nuvarande avtal om flygresor samt
kravställning vid kommande upphandling av flygresor
Förslag till beslut

Informationen mottas.
Sammanfattning

I samband med RS 2019-12-11, §418 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
undersöka om biobränsle kan köpas till för regionens resor med flyg inom nuvarande
avtal samt att vid nästa upphandling av resor med flyg ställa krav på att kunna köpa
till biobränsle.
Region Gotland upphandlar inte flygresor specifikt utan upphandlar en resebyråtjänst
som bland annat hanterar bokning av flygresor. Eftersom det bara finns två flygbolag
som trafikerar Visby flygplats så har regionen separata rabattavtal med dessa.
Det finns möjlighet att betala klimatkompensering, antingen per resa eller för hela
regionens resande. Det ska dock observeras att det inte betyder att just den resan
som man betalar för är klimatkompenserad. I dagsläget är det svårt att få en bra
återkoppling från flygbolagen om vad klimatkompenseringen innebär och vilken
effekt det ger, vilket har gjort att regionen inte har valt att klimatkompensera som
huvudprincip. En klimatkompenserad biljett är också dyrare än en vanlig.
I regionens riktlinjer för tjänsteresor står: Resan skall planeras och beställas i så god tid som
möjligt så att lågprisbiljetter kan nyttjas. Vid bokning av flygbiljetter används icke
ombokningsbara biljetter i första hand. Billigaste färdsätt skall användas. Vid resor till fastlandet
kan det innebära flyg i ena riktningen och båt i den andra. Vid beräkning av kostnaden för resan
skall även kostnaden för färdtidsersättning medräknas. Om inte billigaste färdalternativ väljs skall
ekonomiskt ansvarig fatta nytt beslut.
Det finns alltså inget i riktlinjerna som uppmanar till att köpa klimatkompenserade
resor.
Vid nästa upphandling av resebyråtjänst finns möjlighet att trycka mer på kravet att
köpa biobränsle. Dock behöver kravet ställas i relation till det ekonomiska utrymme
som finns i verksamheterna. Man kan också tänka sig att fler
utbildningar/konferenser framåt blir möjliga att delta på digitalt.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tar med sig önskan om att titta på möjligheten att köpa
till biobränsle till nästa upphandling av resebyråtjänst. Nuvarande avtal sträcker sig
till 2021-03-31.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 418

Övrigt ärende

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas
till för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
x

Isabel Enström (MP) vill väcka följande ärende i regionstyrelsen:
”Undersöka om biobränsle i befintlig struktur kan köpas till för regionens resor med
flyg inom nuvarande avtal och i kommande upphandling av flygresor ställa krav på
det.”
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) instämmer i Isabel Enströms förslag.
Ordförande föreslår följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas till
för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/176
19 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och
ledningsnära poster
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Ärendebeskrivning

Revisionsfrågan lyder: Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av
förtroendekänsliga poster?
Granskningen avser samtliga nämnder inklusive regionstyrelsen. Granskning har
skett utifrån gällande styrdokument och genom stickprovskontroller. Kontroll är
gjord av angivande av syfte och deltagare, kontering, momsavdrag samt attest. Totalt
omfattar granskningen 64 stickprov.
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.
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Bedömning

Revisorerna lämnar två rekommendationer:
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.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i
förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring.
Enklare måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det
framgår också av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av
överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den sk chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv deltagit eller
konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
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smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 avser ej avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är
kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Beslutsunderlag

Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster, missiv och rapport

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
Alla nämnder
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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
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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

PwC

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
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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.
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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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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/314
10 mars 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran om tilläggsanslag
till tekniska nämnden samt omdisponering av budget mellan
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•
•

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000
kronor. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska
regionens budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och
utbildningsnämnden till tekniska nämnden till följd av det nya
kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.

Sammanfattning

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade
driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt
överföringen.
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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 2020/314

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.
Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19 §30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04 §8

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

TN § 30

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik

TN 2020/323
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör
permanentas i driftbudgeten för 2021.

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas. Trafik 2020-avtalet kommer att medföra en kostnadsminskning för
BUN med 1 238 000 kronor i förhållande till nuvarande avtal. Detta belopp ska
därför överföras till TN 2020. För år 2021 ska 2 476 000 kronor överföras från BUN
till TN.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 30

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag bör
dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden med
totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket
bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör ta
initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade driftkostnader
inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att
omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.
Barn- och utbildningsnämnden bör ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget
finns i deras ram. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår vilket bör permanentas i
driftbudgeten för 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2020/314
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/323
12 februari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafik
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
driftkostnader inom kollektivtrafiken på Gotland med totalt 12 890 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos barn och utbildningsnämnden
att omdisponering sker med 1 238 000 kronor avseende kollektivtrafik 2020.

Sammanfattning

Nuvarande avtal om den allmänna linjelagda kollektivtrafiken på Gotland upphör
den 30 juni 2020. Det ersätts av Trafik 2020-avtalet.
Kostnader för Trafik 2020-avtalet fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
Trafik 2020-avtalet innebär en driftkostnad för TN på cirka 86 000 000 kronor per
år. För andra halvåret 2020 beräknas driftkostnaden för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken bli ca 43 000 000 kronor. Detta innebär en uppskattad kostnad för
den allmänna linjelagda kollektivtrafiken för hela 2020 på totalt 73 000 000 kronor.
För detta måste tilläggsanslag begäras samtidigt som TN bör få en ramöverföring
från BUN på 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på
helår och gäller från 2021 och framåt vilket innebär att ramöverföringen måste
permanentas.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda km för skolskjutsar respektive linjetrafiken.
Tekniska nämnden har vid budgetarbetet utgått från det nuvarande avtalet och därför
budgeterat totala driftkostnader med 60 332 000 kronor för den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken år 2020. Det innebär att Trafik 2020-avtalet tillsammans med
underbudgetering av kostnader kommer att medföra en kostnadsökning för TN på
12 890 000 kronor. Detta belopp behöver tillskjutas till tekniska nämnden under
2020 för att uppnå budget i balans.
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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 2020/323

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras 2020 för driften av
kollektivtrafiken med totalt 12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag
bör dessutom göras mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
med totalt 1 238 000 kronor under 2020. Det motsvarar 2 476 000 kronor på helår
vilket bör permanentas i driftbudgeten för 2021. Barn- och utbildningsnämnden bör
ta initiativ till omdisponeringen eftersom anslaget finns i deras ram.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att kollektivtrafiken kan drivas som planerat vilket
bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerad kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att planerade kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

BUN § 8

Fördelning busskostnad vid Trafik 2020

BUN 2019/1169
BUN AU §9

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna.


Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet för skolskjutsar upphör 30 juni 2020 och ersätts
av Trafik 2020-avtalet.
För Region Gotland innebär Trafik 2020-avtalet en årlig kostnadsökning på totalt
26 465 833 kr per år jämfört med 2018 års utfall. För 2020 års utfall beräknas 50
procent av denna ökning. Med den föreslagna fördelningsnyckeln körda kilometer
blir det en kostnadsminskning för barn- och utbildningsnämnden och en
kostnadshöjning för tekniska nämnden.
Trafik 2020-avtalet innebär en kostnad för barn- och utbildningsnämnden på cirka 34
000 000 per år. För höstterminen 2020 beräknas kostnaden för huvudskjutsar bli
cirka 17 000 000. Detta innebär en uppskattad kostnad för huvudskjutsar för hela
2020 på totalt 36 000 000.
Barn- och utbildningsnämnden har vid budgetarbetet utgått från de gamla
skolskjutsavtalen och därför budgeterat totalt 37 238 000 kr. Detta gör att Trafik
2020 kommer att medföra en kostnadsminskning för BUN på 1 238 000 kr. Detta
belopp skall överföras till tekniska nämnden under 2020. Enligt plan föreslås inför
budget 2021 ytterligare 1 238 000 kronor. Det totala beloppet att överföra från och
med 2021 är 2 476 000 kronor.
Denna beräkning bygger på att totalkostnaden för Trafik 2020 fördelas efter antal
körda kilometer, baserat på statistik år 2018 för skolskjutsar respektive den allmänna
kollektivtrafiken
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-04

BUN § 8

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår:
 Att barn- och utbildningsnämnden godkänner att totalkostnaden för Trafik 2020
fördelas mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden
proportionellt med körda kilometer. Detta innebär att barn- och
utbildningsnämnden debiteras motsvarande 28 procent av totalkostnaden och
tekniska nämnden 72 procent.
 Att barn- och utbildningsnämnden för år 2020 godkänner en överföring av
1 238 000 kronor från skolskjutsbudgeten till tekniska nämnden.
 Att barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 och framåt utgår från Trafik
2020 vid budgetering och enligt plan överför ytterligare 1 238 000 kronor för att
slutligen bli 2 476 000 kr av skolskjutskostnaderna
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/119
10 mars 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområdet i Öja för dricksvatten och
spillvatten
Förslag till beslut


Regionstyrelsen tillstyrker förslaget till utökning av befintligt verksamhetsområde i
Öja i enlighet med tillhörande karta och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.

Sammanfattning

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6§ i Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20-tal andra,
belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1 (antagen
2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella
planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra
förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/119

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18 (TN § 286) behandlat ärendet
och beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av
anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige
för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017, 2019-02-28
Kartbilaga. Öja Olovs – utökning av verksamhetsområde, 2019-11-04
Tekniska nämnden. Beslut TN § 286, 2019-12-18.
Tjänsteskrivelse RSF, 2020-03-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänsterFastigheter i nära anslutning till detaljplan för Öja
Olovs 2:1
Beslut
Länsstyrelsen förelägger Region Gotland att tillgodose behovet av vattentjänster
för fastigheter i nära anslutning till detaljplan Öja Olovs 2:1 genom att införliva
området i verksamhetsområde för allmänt spillvatten senast år 2023.
Verksamhetsområdets utbredning ska minst omfatta de fastigheter i området med
sluten tank till allt spillvatten samt de fastigheter som i dagsläget är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägare till Öja Olovs l :23 har i skrivelse begärt att länsstyrelsen ska
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV).
Fastighetsägare, Miljö och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden vid
Region Gotland har yttrat sig i ärendet och uppgett bl.a. följande.

Fastighetsägare

De enskilda avloppsanläggningarna som finns i området består huvudsakligen av
slutna tankar dit allt spillvatten leds. Fastigheterna har av teknikförvaltningen med hänvisning till LAV och människors hälsa - blivit erbjudna kommunal
anslutningspunkt utanför det planerade verksamhetsområdet för spillvatten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Markförutsättningarna består av omväxlande jord. Sedimentär berggrund
dominerar i området. Det har skett en granskning av provgropar för enskilt avlopp
i området: Området lämpar sig inte för utsläpp i mark på grund av närheten till
berg, högt grund-/markvatten och begränsade markförutsättningar.
I planbeskrivningen för detaljplanen Oj a Olovs 2:1 anges att området och
befintliga fastigheter i anslutning till området ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för va och anslutas till det kommunala nätet. I dagsläget finns
verksamhetsområde för dricksvatten som även omfattar fastigheter i anslutning till
detaljplan Öja Olovs 2:1.1 väntan på kommunal anslutning av spillvatten har
tidsbegränsade tillstånd för enskilda avloppsanläggningar medgetts. Tillståndet
innebär att allt spillvatten - både WC- och BDT-vatten - samlas upp i sluten tank
och slamtöms vid behov. Denna typ av enskild anläggning är inte långsiktigt
hållbar. Förutsättningar för enskilda avlopp saknas i området och befintliga eller
ytterligare tillstånd där allt leds till sluten tank kommer inte att tillåtas.
Tekniska nämnden

Hänsyn har tagits till ett antal fastigheter belägna utanför planområdet genom att
spillvattenledningen byggts ut och att anslutning därigenom möjliggjorts, men då
som avtalskund. Det innebär att fastigheterna själva får gräva fram till anvisad
förbindelsepunkt så att dessa kostnader inte belastar va-kollektivet.
Teknikförvaltningen har upprättat förbindelsepunkter för samtliga fastigheter och
informerat fastighetsägarna att det finns olika förutsättningar för fastigheterna att
ansluta sig; en del med självfall och andra med trycksatt ledning. Vissa
fastighetsägare har accepterat detta förfarande.
Planarbetet för området Öja Olovs 2:1 är baserat på ett exploateringsavtal. I
exploateringsavtalet regleras samtliga kostnader för utbyggnaden av det
kommunala va-nätet, för att inte belasta va-kollektivet. Det är sedan dessa
fastigheter som enligt exploateringsavtalet ska ingå i verksamhetsområdet.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Enligt 6 § LAV ska kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön behöver ordnas vattenförsörjningen eller avlopp i ett större
sammanhang, för en viss befintlig eller blivande bebyggelse bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 12 § LAV framgår
bl.a. att förbindelsepunkten inom verksamhetsområde ska finnas i fastighetens
omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Länsstyrelsen i Gotlands län

FÖRELÄGGANDE

2019-02-28

Dnr 567-3203-2017

Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Utgångspunkten i va-lagstiftningen är att det i första hand är en uppgift för det
allmänna att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Den
bebyggelse som betjänas av eller ligger inom det område där förutsättningarna för
kommunens utbyggnadsskyldighet är uppfyllda, bör ingå i ett verksamhetsområde
enligt LAV. Som framgår av lagens förarbeten har riksdagen sålunda ställt sig
bakom den bedömningen, att lagen inte bör innehålla några bestämmelser om att
kommunen skall kunna besluta om va-samverkan mellan fastighetsägare som ett
alternativ till en kommunal va-anläggning (prop. 2005/06:78 s. 37 f., bet. 2005/06:
BoU 8, rskr. 2005/06:213).
I praxis har intagits den ståndpunkten att ett yrkande av en fastighetsägare om att
en viss fastighet ska betjänas med allmänna vattentjänster inte förutsätter att
nämnda miljö- eller hälsovådliga olägenheter redan måste ha uppkommit för att
en prövning enligt 6 § LAV ska kunna bifallas. Redan en risk för sådana
olägenheter har ansetts kunna vara tillräckligt för en utbyggnadsskyldighet.
Enligt 6 § LAV är en kvalifikation att va-försörjningen ska ordnas "i ett större
sammanhang". Med detta avses att utbyggnadsskyldigheten i regel inte tar sikte på
ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta mer omfattande
åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. Uttrycket "i ett större
sammanhang", som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, VAL 55, har
behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande LAV. Viss
ledningen vid tolkningen av uttrycket kan möjligen hämtas från
departementschefens uttalanden i propositionen till VAL 55 (Qviström,
Vattentjänstlagen - en handbok, s. 50). Departementschefen säger i propositionen
1955:121 (s. 61) att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett
antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så
samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Uttalandet återger
visserligen äldre va-lagstiftning, som var inriktad på förekommande av sanitär
olägenhet, men det sagda har ansetts fortfarande tjäna till viss ledning, dock
främst när fråga är om "skyddet för människors hälsa" som saken har formulerats
i LAV. I fråga om miljöskydd gör sig dock numera också andra värden gällande.
Utgångspunkten för bedömningen måste alltså vara vilka påtagliga olägenheter
för miljön det är fråga om och hur dessa olägenheter kan nedbringas genom att ett
verksamhetsområde för avlopp inrättas. Centralt för bedömningen blir således
miljötillståndet och de störningar som utsläppen kan förorsaka i recipienten, även
om omständigheter som antalet fastigheter som berörs av beslutet, närheten till
befintligt verksamhetsområde och kostnaderna för utbyggnaden är förhållanden
som inte kan lämnas åt sidan vid en samlad bedömning. Det går knappast att på ett
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mer generellt sätt fastslå vilka påtagliga olägenheter för miljön det skall vara fråga
om, utan varje enskilt fall bör bedömas för sig med beaktande av förekommande
miljöskyddsintressen (se MOD 2010:28).

Länsstyrelsens bedömning
Inledande anmärkningar
Av inkomna yttranden framgår att omkringliggande fastigheter har blivit erbjudna
anslutning till det kommunala nätet genom avtal där fastighetsägaren står för
grävning, ledning och eventuell pump till anvisad förbindelsepunkt. Att
fastighetsägare står för arbeten inom den egna fastigheten till en förbindelsepunkt
belägen i nära anslutning till fastighetsgränsen är det normala förfarandet även
inom ett verksamhetsområde. Däremot är det inte givet att fastighetsägare ska
behöva ingå i samfälligheter eller stå för utrustning i form av exempelvis pumpar
som kan behövs för fastighetens anslutning till den allmänna vattentjänsten.
Länsstyrelsen bedömer att anslutning av fastigheter belägna utanför ett befintligt
verksamhetsområde kan ske genom avtal men om den anslutna anläggningen
ligger inom ett område där förutsättningarna för kommunens
utbyggnadsskyldighet är uppfyllda bör även denna ingå i verksamhetsområdet.
Utifrån Tekniska nämndens yttranden drar Länsstyrelsen slutsatsen att stora delar
av ledningsdragningen av spillvattennätet i området är lösta. Frågan om området
ska omfattas av verksamhetsområde eller om fastigheterna kan anslutas genom
avtal kvarstår.
Länsstyrelsen bedömer att fastigheterna i nära anslutning men utanför det idag
planerade verksamhetsområdet, detaljplanen för Öja Olovs 2:1, är helt beroende
av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten och ser därmed
inget skäl till att dessa fastigheter ska omfattas av andra va-rättsliga förhållanden
än de fastigheter som hamnar inom detaljplanen och det i dagsläget planerade
verksamhetsområdet.
Således låter sig uppfattningen att ett verksamhetsområde är påkallat i ett visst
område svårligen förenas med den lösning som kommunen åtminstone tidigare
förespråkat, nämligen att låta exploatören och slutligen de berörda
fastighetsägarna själva ansvara för samfällda anläggningar som i sin tur skulle
anslutas till ett kommunalt stomnät. Det nu sagda innebär dock inget hinder för
kommunen att i verksamhetsområdet införliva en va-anläggning som har byggts
av en exploatör.
Länsstyrelsen delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning om att enskilda
avloppsanläggningar där allt spillvatten leds till sluten tank inte är långsiktigt
hållbara.
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Miljö- och hälsoaspekter
Markförutsättningarna i området har av Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömts
vara av sådant slag att utsläpp av avloppsvatten till mark inte är möjlig.
Bedömningen innefattar markens möjlighet att ta emot och rena avloppsvattnet
samt det faktum att eventuella utsläppa skulle påverka vattentäkter och recipient
negativt. Enligt Sveriges geologiska undersökningars (SGU) brunnsarkiv finns ca
9 enskilda dricksvattenbrunnar i området varav 6 ligger inom beslutat
verksamhetsområde för vatten men utanför detaljplanelagt område. Några
vattenprover har inte redovisats i ärendet men vid eventuella utsläpp från enskilda
avlopp till mark bedömer länsstyrelsen att risken för påverkan är stor.
Vid utsläpp från enskilda avloppsanläggningar i området är även Burgsviken
recipient. Burgsviken är en vattenförekomst i VISS och har klassificerats enligt
följande. Den ekologiska statusen har bedömts som otillfredsställande.
Kvalitetsfaktorerna bottenfauna och växtplankton, som båda visar
otillfredsställande status, har varit utslagsgivande vid den sammanvägda
bedömningen. Vattenförekomsten har övergödningsproblem, vilket indikeras av
klassificeringarna av såväl växtplankton (klorofyll a) som näringsämnen.
Burgsviken är en långgrund vik med förutsättningar att växa igen om åtgärder
uteblir. Enskilda avlopp i området kan påverka den ekologiska statusen i
Burgsviken till det sämre.
Enligt länsstyrelsens mening är det klarlagt att det med hänsyn till både
människors hälsa och miljön är omöjligt att anlägga enskilda avlopp i det aktuella
området. Sådana anläggningar har heller inte tillåtits. Både miljörekvisitet och
hälsorekvisitet i 6 § LAV måste därmed anses uppfyllda.
Större sammanhang
De fastigheter som i dagsläget är planerade inom detaljplanen och de som ligger i
nära anslutning till detaljplanen är ca 30—40 till antalet. Länsstyrelsen gör
bedömningen att även fastigheter utanför det detalj planelagda området ingår i det
större sammanhang av bebyggelse med samma bristande förutsättningar for vatten
och avlopp. Frågorna behöver därmed lösas i ett större sammanhang.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har i det föregående funnit att förhållandena för vatten och avlopp i
området - med hänsyn till människors hälsa och miljön samt antalet fastigheter
innebär att frågan om vattentjänster måste lösas i ett större sammanhang.
Förhållandena är därmed sådana att Region Gotlands skyldighet att ordna
vattentjänster aktualiseras. Med anledning härav beslutar länsstyrelsen följande.
•

Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 202e inrätta
verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i
området.
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Länsstyrelsen tar inte ställning till vilken teknisk lösning som för området är bäst
eller den exakta avgränsningen för verksamhetsområdet. Bestämmelser om hur
ordnandet ska gå till finns i 10-15 §§ LAV och ledning för hur
verksamhetsområdet närmare ska avgränsas kan sökas i 7-9 §§ LAV.
Länsstyrelsen har förståelse för att prioriteringar måste göras vid planeringen av
utbyggnaden av va-tjänster men vill erinra om att kommunen ska uppfylla sin
skyldighet enligt LAV om det finns ett sådant behov som avses i 6 §. Detta gäller
oberoende av om det finns fler områden på Gotland där det finns ett behov av
vattentjänster.

Information
Länsstyrelsen utövar enligt 51 § LAV tillsyn över att kommunen fullgör
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster. Övriga frågor som regleras
genom lagen om allmänna vattentjänster prövas av mark- och miljödomstolen.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga l.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef miljö- och vattenenheten Karin Fager med
miljöhandläggare Markus Ekeroth som föredragande. I handläggningen har även
länsjunst Robert Bjersander deltagit.
<£jfo^

Karin Fager

A
Markus Ekeroth

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:

Berörda fastighetsägare,

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till,
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
•

vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

•

hur du vill att beslutet ska ändras

•

varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
•

adress till bostaden

•

telefonnummer där du kan nås

•

eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post gotland@lansstyrelsen.se
eller telefonnummer 010-223 90 00. Ange beslutets diarienummer.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 286

TN § 286

Underrättelse om eventuellt behov av
åtgärder enligt lagen om allmänna
vattentjänster för fastigheter i närheten av
detaljplanen för Öja Olovs 2:1

TN 2018/1449
TN AU § 246

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.

Utökning av verksamhetsområdet i Öja Olovs m.fl. sker enligt föreläggande från
Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017. Verksamhetsområdet ska omfatta de fastigheter i
området med sluten tank till spillvatten samt de fastigheter som idag är anslutna
genom avtal till det allmänna spillvattennätet i området kring detaljplanen för Öja
Olovs 2:1. Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde kommer att
innebär intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter i takt
med anslutning. Det medför även utgifter som uppstår vid upphandling av LTApumpstationer som ska tillhandahållas av förvaltningen enligt LAV § 19. Utöver detta
ser förvaltningen inte att några andra kostnader kommer att uppstå.
Bedömning

Antagande av föreslagen utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv - Positivt för landsbygden och kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys - Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten enligt bilagor.
Beslutsunderlag

Föreläggande Länsstyrelsen Dnr 567-3203-2017
Detaljkarta daterad 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-11-04
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Protokollsutdrag
TN § 286

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/262
30 mars 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Dubbel markanvisning genomförandeavtal Österled Fastighets
AB
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat genomförandeavtal för
fastigheterna Visby Kopparslagaren 1, Hemse Talgoxen 3 och Klinte Odvalds
1:35 med Österled Fastighets AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 §186 att godkänna mellan
parterna upprättat markanvisningsavtal.
För att säkerställa ett fullföljande av markanvisningsavtalet samt lägga fast förutsättningar för den fortsatta exploateringen inom fastigheterna har ett genomförandeavtal upprättats mellan Österled Fastighets AB och Region Gotland Till grund för
avtalet ligger markanvisningsavtal enligt beslut ovan samt gällande detaljplaner med
ändamål bostäder. Avtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under byggtid, utförande och bekostande av allmänna
anläggningar såsom gator, va, avfall, parkeringar och ledningsdragningar samt villkor
för förvärv.
En förutsättning för genomförd markanvisning är att bostäderna på Talgoxen 3 och
Odvalds 1:35 upplåts till 100% med hyresrätt samt att bostäderna på Kopparslagaren
1 upplåts till minst 21,6 % med hyresrätt. I genomförandeavtalet finns en klausul
vilken reglerar ett vite kopplat till detta villkor. Om bostäderna vid färdigställandet
upplåts med annan upplåtelseform än hyresrätt i enlighet med ovan, oavsett
avvikelsens storlek, ska vite utgå med ett belopp om 71 850 000 kronor. Detta
belopp utgörs av den totala köpeskillingen för de tre fastigheterna multiplicerat med
3.
Inom Talgoxen 3 finns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse Grillen
AB. Avsikten är att arrendet ska flyttas till annan fastighet inom torgområdet för att
på så sätt möjliggöra grillens fortsatta verksamhet samt att bostäder i enlighet med
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detaljplan kommer till stånd. I ett första steg prövar Region Gotland möjligheten i
form av bygglovsansökan avseende ändrad lokalisering av Hemse Grillen AB.
För förvärv av Talgoxen 3 respektive Odvalds 1:35 förutsätts att det finns ett
tecknat genomförandeavtal, att bygglov är beviljat för genomförande av byggnation
inom fastigheterna samt att fastigheterna inte belastas av något arrende.
För förvärv av Kopparslagaren 1 förutsätts att samtliga nedanstående villkor har
uppfyllts:
1. Genomförandeavtal har tecknats
2. Bygglov har beviljats för genomförande av byggnation inom Kopparslagaren
1
3. Köpekontrakt av Talgoxen 3 och Odvalds 1:35 har tecknats av båda parterna
4. Bottenplattor för samtliga planerade byggnader inom Talgoxen 3 och Odvalds
1:35 är gjutna
Om bygglov för ny lokalisering av arrende för Hemse Grillen AB inte medges inom
Hemse Lärkan 5 kan förvärv av Kopparslagaren 1 ändå genomföras trots att
villkoren i punkt 3 och 4 avseende Talgoxen 3 inte till fullo har uppfyllts.
I genomförandeavtalet har färdigställandetiden justerats till 2022-12-31 samt start
för indexuppräkning justerats till 2021-12-31.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat genomförandeavtal styr den
fortsatta exploateringen av aktuella områden i enlighet med intentionen i
markanvisningstävlingen, vilken var att skapa förutsättningar för nya bostäder
upplåtna med hyresrätt i tätorter utanför Visby.
Genomförandeavtalet ger förutsättningar för exploatören att utveckla
exploateringsområdena till bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplaner.
Avtalet ger även en trygghet i genomförandefasen för både Region Gotland och
exploatören avseende ansvars- och kostnadsfördelning under projekttiden.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal är
upprättat i enlighet med Regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2018-04-26
samt beslut om markanvisningsavtal 2018-06-13. Förvaltningen föreslår därmed att
Regionstyrelsen beslutar att godkänna genomförandeavtalet.
Beslutsunderlag

Genomförandeavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark och stadsmiljö
SBF för kännedom
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/307
9 mars 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanteras i arbetet med nytt
ägardirektiv för GotlandsHem.

Sammanfattning

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition
det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Bedömning

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och Regionstyrelseförvaltningens enhet Samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.
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Beslutsunderlag

Motion. Marktilldelning för AB GotlandsHem.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
SBF Planenheten
TKF Mark- och trafikavdelningen
AB GotlandsHem
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Långsiktig planering för marktilldelning för GotlandsHem
I GotlandsHems nuvarande ägardirektiv från 2015 står det att 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.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling och vi vet att behovet av nyproduktion av bostäder är
fortsatt högt. Idag är brist på tillgång till bostad ett tillväxthinder. I näringslivet är oron större för att
bostad inte ska finnas till nya rekryteringar än huruvida rätt kompetens finns. Gotland är rödlistade i
Sveriges Förenade Studentkårers Bostadsrapport som kom i augusti 2018. Gotlands demografiska
struktur med hög andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder ger behov av att locka nya gotlänningar
som kan ta jobben.
GotlandsHem är den viktigaste aktören vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter. Fler hyresrätter är
viktigt utifrån perspektivet att alla har rätt till en bostad. Svårast att hitta bostad är det för den som stått
i kö kortast tid. Dit hör grupperna unga och utrikes födda. Dit hör också den som just flyttat till ön.
Tillgången till hyresrätter är därför central för stora och viktiga grupper och för Gotlands utveckling.
Utifrån behov framåt kommer ägardirektivet till GotlandsHem fortsatt ställa krav på minst 400
bostäder i perioden. Den takten innebär ett projekt om ca 80 lägenheter om året fram till 2025.
En sådan kontinuerlig byggtakt skulle skapa goda förutsättningar för bolaget att uppföra nyproduktion
på ett hållbart sätt. En tydlig plan gynnar bolagets planeringsförutsättningar och ekonomi samt
arbetsmarknaden för underleverantörer som också får långsiktighet.
För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgång säkerställas. Det ställer krav på
Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör att ett nytt projekt startar varje år.
Därför yrkar jag att:
- dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland utifrån
ägardirektivets krav på nybyggnation
- Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden utifrån
ägardirektivet och bolagets ambition
- det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/844
20 mars 2020

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Knarkfri Ö
Förslag till beslut

• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje
färjeankomst med knarkhund där resenärerna kommer ned. Vidare föreslås att ha
bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står
och väntar på att få åka på färjan. Förslagsställaren menar att det skulle bli betydligt
attraktivare för bland annat barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i
högre takt och därmed öka skatteintäkterna.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren önskar att Region Gotland har bevakning vid varje färjeankomst,
linjetrafik, med narkotikahund. När det gäller bevakning av införsel eller
brottsbekämpande åtgärder av narkotikaklassade preparat i inrikes linjetrafik åvilar
det Polismyndigheten i Sverige enligt lag. Med det formella ansvaret som polisen har
följer också lagliga möjligheter att agera på misstanke om införsel och transport av
olagliga preparat.
Skulle Region Gotland ta på sig ett frivilligt bevakningsåtagande, enligt förslag, skulle
det dock innebära att regionen saknar befogenheter att kunna vidta nödvändiga
åtgärder vid misstanke om brott.
Region Gotland har ett uppdrag att arbeta brottsförebyggande tillsammans med
myndigheter, näringsliv och övriga civilsamhället. Det görs i olika samarbetsformer.
Ett samarbete som kan nämnas är den samverkansöverenskommelse Region Gotland
har med polisen för att förebygga brott och öka tryggheten. Utifrån en gemensam
problembild pågår ett operativt arbete med gemensamma utmaningar för tidiga
insatser. Långsiktighet och kontinuerlig kartläggning av lägesbild möjliggör
uppföljning och utvärdering av aktiviteter.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att ett förebyggande arbete omkring
droger är viktigt. Det pågår ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete bland annat utifrån den samverkansöverenskommelse Region Gotland har
med polisen.
Eftersom det formella ansvaret för brottsbekämpning åvilar Polismyndigheten, där
transport av narkotikaklassade preparat enlig narkotikalagen är olaglig, saknar
kommuner eller regioner befogenheter att lagligen vidta nödvändiga åtgärder vid
misstanke om brott. Det talar för att innehållet i förslaget inte ska tas om hand av
Region Gotland. Förvaltningen menar därför också att ett frivilligt
bevakningsuppdrag utan lagliga möjligheter att agera vid misstanke om brott är
ineffektiv och kostsam och ska vägas mot andra brottsförebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-08
Narkotikastrafflag (1968:64)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen
Förslagsställaren
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Datum
2019-07-08 12:56

Ärendenummer
#14054

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY LEANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Knarkfri Ö.
Beskrivning och motivering
Förslaget har synts tidigare och idén är inte min, jag är osäker på det har lämnats till regionfullmäktige, men om så är fallet så tror jag ändå
att det är dags att kika på det igen. Det är allmänt känt att drogmissbruk kostar stora summor pengar och trasar sönder unga människors liv.
Jag har själv inte sett så mycket öppen droghandel tidigare men senaste året har det exploderat så det är dags att vi utnyttjar vårt ö-läge som
faktiskt emellanåt är en tillgång som i detta fall. Ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje färje-ankomst
med knarkhund där resenärerna kommer ned, ha bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står och
väntar på att få åka på färjan.
Jag är övertygad om att vi skulle bli betydligt attraktivare för bl.a. barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i högre takt och
därmed öka skatteintäkterna.
Med vänlig hälsning, Jimmy Leandersson

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
JIMMY LEANDERSSON
Adress
HAGSTIGEN 22

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
jimmyleandersson@yahoo.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

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1204
10 mars 2020

Josefine Jessen, Avdelningschef Måltid

Regionstyrelsen

Medborgarförslag - Ta bort varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade
Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade inte ska inhandlas till regionens verksamheter, huvudsakligen med syftet att
det skulle innebära en besparing.
Ärendebeskrivning

Alla verksamheter inom Region Gotland styrs av Mat- och måltidspolicyn - Den
goda måltiden, som har fastställts av Regionstyrelsen. Policyn är ett styrdokument för
att berörda verksamheter ska kunna erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn taget
till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig resurshushållning.
I policyn framgår följande:
”Den goda måltiden är för den enskilde individen tilltalande och hälsosam och intas i
en trivsam miljö. Den är miljö- och klimatanpassad (1), energieffektiv och bidrar till
en hållbar utveckling (2). (…) Avgörande faktorer för Den goda måltiden är bland
annat att följa avtal, val av livsmedel, tillagningssätt och transporter.
Livsmedelsupphandlingen är en central del i regionens arbete med att minska
miljöpåverkan från måltiderna i verksamheterna. Genom upphandling och
måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider.
Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn och öka andelen vegetariska
måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade och ekologiskt
producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå flera
nationella miljömål, bland annat en Giftfri miljö (4).
Referenser
1. I programmet används genomgående begreppet miljö/miljöanpassad. Det
innefattar här även klimat/klimatanpassad.
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2. Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (…)
4. Mål och strategier anges i Miljöprogram för Ekokommun Gotland.”
I Region Gotlands livsmedelsupphandlingar, upprättas krav utifrån Mat- och
Måltidspolicyn och enligt beslut i ”RS 2015-207 Direktiv livsmedelsupphandling”.
Enligt Region Gotlands mål för 2020-2023 ska det ekologiska avtrycket minska. För
att uppnå målet arbetar regionen inom en rad olika områden, bland annat genom
ökad användning av ekologiska livsmedel.
Regeringen har beslutat ett inriktningsmål som innebär att 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter
år 2030. För Region Gotland utgjorde motsvarande andel ekologiska livsmedel 29,3
procent för år 2019.
Ekologiska livsmedel är i många fall dyrare än konventionellt producerade.
För att bibehålla en stabil ekonomi arbetar Region Gotlands verksamheter
kontinuerligt med en rad åtgärder så som utvecklandet av än effektivare processer,
minskat svinn och ökad avtalstrohet samtidigt som det i dagsläget pågår en
omfattande översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Bedömning

För att möjliggöra att leva upp till policy, uppdrag och nationella mål liksom att bidra
till region Gotlands mål om minskat ekologiskt avtryck bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. Förvaltningen gör också
bedömningen att det finns andra verksamhetsutvecklande åtgärder som kan bidra till
sänkta kostnader och ekonomi i balans innan en åtgärd som att sluta köpa ekologiskt
är nödvändig att vidta. Om ekonomi går före nationella mål likväl som Region
Gotlands mål kan ett beslut om minskade inköp av ekologiska och Fairtrademärkta
produkter över tid resultera i sänkta kostnader. Däremot kan inköpen medföra en
ökad risk för att därmed stödja ohållbar produktion, särskilt gällande te och kaffe
som är stora varugrupper för de ekologiska inköpen.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag 2019-10-27
 Den goda måltiden – Mat- och måltidspolicy för Region Gotland (2015)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Helena Andersson ekostrateg RSF
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Datum
2019-10-27 09:37

Ärendenummer
#16858

Sida
1(1)

Inskickat av: JENS CEDERBLAD

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ekologiskt och fairtrade varor.
Beskrivning och motivering
I besparingstider bör Region Gotland gå över till vanliga livsmedel. Ekologiskt och fairtrade varor är mycket dyrare än vanliga
livsmedel. Många av dessa varor smakar dessutom sämre. Som tex Kahls kaffe, fairtrade och ekologiskt. Det smakar som medel mot
husbock. Ekologisk mjölk är minst 1kr dyrare än vanlig mjölk. Hur många liter mjölk går det åt i Regionens verksamheter per månad.
Det blir en bra besparing åt Regionen, per år, som kan gå till något mer vettigt i olika verksamheter. Det finns mer ekologiska varor,
men tar bara upp dessa 2, då kaffe och mjölk är basvaror i Regionen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
JENS CEDERBLAD
Adress
JUNGMANSGATAN 298

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
Cederblad.jens@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1176
17 mars 2020

Ronny Larsson/Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Alkomätare
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås med hänsyn till regionens ekonomi.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
”Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar
mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och
lastbilar men hur många bilar har inte regionen där man inte har en aning om hur
förarna har för grund. Vi vet att det förekommer. Om
man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av alkohol och man
kommer "bakis" till jobbet.”
Bedömning

Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bl a framgår att medarbetaren
skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkohol- och drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa för
att genomföra förslaget då bedömningen är att det skulle kosta ca 5 400 000 kr att
göra detta omedelbart.
Ett alternativ är att alkolås monteras i samband med nyuttag av leasingfordon till en
kostnad på ca 900 000 kr/år. För regionägda fordon monteras alkolås vid nyinköp,
och för dagens 105 fordon under en treårsperiod till en kostnad på ca 577 000 kr/år.
Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås med ca 1000 kr/fordon
samt för munstycken för ca 350 000 kr.
Utöver detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns.
Vid eventuell anskaffning av alkolås måste regionens policys och riktlinjer kring
alkohol i tjänsten ses över och eventuellt revideras.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag från 2019-10-17
Riktlinjer Trafiksäkerhet
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2019-10-17 12:49

Ärendenummer
#16641

Sida
1(1)

Inskickat av: LISELOTTE NYGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkomätare
Beskrivning och motivering
Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och
lastbilar men hur många bilar har inte regionen där man inte har en aning om hur förarna har för grund. Vi vet att det förekommer. Om
man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av alkohol och man kommer "bakis" till jobbet.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
LISELOTTE NYGREN
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 351

Postnummer och ort
621 54 Visby

E-postadress
lise-lotte_58@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/13542
17 mars 2020

Ronny Larsson/Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Alkolås eller nyckelskåp med alkolås för
region Gotlands leasingbilar och övriga fordon
Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås med hänsyn till regionens ekonomi.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
”Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att
garantera att region Gotlands fordon framförs av nyktra förare bör det införskaffas
alkolås av något slag även inom Region Gotland”.
Bedömning

Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö. Ett antal företag och
offentliga myndigheter har införskaffat alkolås i sina fordon men långt ifrån alla.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bl a framgår att medarbetaren
skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkohol- och drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa för
att genomföra förslaget då bedömningen är att det skulle kosta ca 5 400 000 kr att
göra detta omedelbart.
Ett alternativ är att alkolås monteras i samband med nyuttag av leasingfordon till en
kostnad på ca 900 000 kr/år. För regionägda fordon monteras alkolås vid nyinköp,
och för dagens 105 fordon under en treårsperiod till en kostnad på ca 577 000 kr/år.
Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås med ca 1000 kr/fordon
samt för munstycken för ca 350 000 kr.
Utöver detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns.
Vid eventuell anskaffning av alkolås måste regionens policys och riktlinjer kring
alkohol i tjänsten ses över och eventuellt revideras.

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 2019/13542

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från 2019-06-29
Riktlinjer Trafiksäkerhet
Tjänsteskrivelse 2020-03-17

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2019-06-29 02:03

Ärendenummer
#13542

Sida
1(1)

Inskickat av: Agneta Karin Marianne Uddin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkolås eller nyckelskåp med alkolås för Region Gotlands leasingbilar och övriga fordon.
Beskrivning och motivering
Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att garantera att Region Gotlands fordon framförs av nyktra
förare bör det införas alkolås av något slag även inom Region Gotland.

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
Agneta Karin Marianne Uddin
Adress
VÄNGE PRÄSTBÅTELS 208

Postnummer och ort
622 36 Romakloster

E-postadress
agnetauddin244@msn.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

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/952
20 mars 2020

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i
Slite
Förslag till nämnd

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Begreppet idrottsgymnasium innebär inte att det finns särskilda gymnasieskolor i
Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de 18
nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är helt frivilliga
verksamheter för kommunerna.
De senaste åren har all verksamhet för Wisbygymnasiet samlats på Solrosen-området
i södra Visby av bland annat ekonomiska och logistiska skäl då nämnderna ålagts
effektiviseringar/besparingar. Bedömningen är därför att det är svårt att bedriva mer
av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter det, förlägga
lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Ärendebeskrivning

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
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kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Regionstyrelsen remitterade medborgarförslaget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 25 oktober 2019. Nämnden ansvarar för Region
Gotlands utbildningar inom det offentliga skolväsendet för gymnasieskolan, som
består av 18 nationella program. Inom programmen finns inriktningar, särskilda
varianter samt gymnasial lärlingsutbildning. Utöver de nationella programmen finns
bland annat idrottsutbildningar, som är en möjlighet för elever att kombinera sin
gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Begreppet idrottsgymnasium innebär dock inte att det finns särskilda gymnasieskolor
i Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de
18 nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är emellertid helt
frivilliga verksamheter för kommunerna.
Idrottsgymnasiet Gotland bedriver största delen av sin utbildning i och kring Visby.
De senaste åren har mycket arbete lagts ner på att samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosen-området i södra Visby för att på detta sätt skapa en
geografiskt samlad skola som både elever och lärare efterfrågar. Av bland annat
ekonomiska och logistiska skäl är det svårt att bedriva mer av undervisningen på
annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och ekonomi.
Förslaget om ett idrottsgymnasium i Slite skulle kräva att ytterligare en gymnasieskola
startas upp, i Slite, med de nationella program som anses behövas för att locka elever
till idrottsutbildningen. Eleverna på Idrottsgymnasiet utbildar sig inom 10 olika
idrotter just nu men upp till 14 olika idrotter kan erbjudas på Gotland. Vissa av de
idrottsläger som anordnas bedrivs däremot på andra orter, bland annat i Fårösund
(årskurs 1) och i Slite (årskurs 2)1 då man använder de idrottsplatser som finns på
orterna.
Idrottsgymnasiet Gotland-modellen bygger på ett nära samarbete mellan aktörer som
Wisbygymnasiet, Gutegymnasiet, Gotlands idrottsförbund (distriktsorganisationen
för idrotten på Gotland), specialdistriktsförbund och föreningar (alltså idrottsrörelsen
på Gotland). Tillsammans och i nära samarbete ansvarar aktörerna för elevernas
sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga utveckling. Detta är ett väl inarbetat
samarbete.
Under innevarande läsår går drygt 100 elever på idrottsgymnasiet vid sidan av sitt
nationella program. Underlaget av elever är begränsat och endast ett mycket litet fåtal
elever från fastlandet söker en idrottsutbildning på Gotland. Fler söker sig från
Gotland till idrottsgymnasier på fastlandet, innevarande år ca 10 stycken.
Bedömning

Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland är det svårt att motivera att kommunala skattemedel används för att starta
ett till. Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är
ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). Behovet av effektivisering har varit en
av anledningarna när Wisbygymnasiets verksamhet samlats till ett och samma
område.
1
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Ett alternativ till ett nytt idrottsgymnasium skulle kunna vara att bedriva idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby. Det skulle innebära att
elever och lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna vilket riskerar
innebära en merkostnad. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det därför
svårt att bedriva mer av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån
nuvarande struktur och ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter
det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att medborgarförslaget om ett nytt idrottsgymnasium i Slite avslås.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut, GVN § 3, 2020-02-03
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, GVN2019/287,
2019-11-13
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 2018-09-07
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, RS2018/952, 2020-03-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslaget

s

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

o

—

V

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt 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

f*]
f~]

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-03

GVN § 3

GVN § 3

Remiss. Medborgarförslag. Bygga och driva
ett idrottsgymnasium i Slite

GVN 2019/287
GVN au § 107

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som går ut på att Region Gotland ska bygga och driva (få
igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att
vilja stanna på Gotland och därför bli positivt för öns befolkningstillväxt. Företag
och elitklubbar bör samtidigt engageras.
Det finns redan ett kommunalt gymnasium på Gotland, Wisbygymnasiet/
Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i nära samarbete med
idrottsrörelsen. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl är
det svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande
struktur och ekonomi. Region Gotland har dessutom fortsatt ett kärvt ekonomiskt
läge och nämnderna är ålagda att göra effektiviseringar. I nuläget är det därför
viktigare att se över den befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra
lösningar, än att utöka verksamheten. Förslaget är därför att regionstyrelsen bör avslå
medborgarförslaget.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att föreslå regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Lena Nordström.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Forts…
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över medborgarförslaget att bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår regionstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som går ut på att Region Gotland ska bygga och driva (få
igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att
vilja stanna på Gotland och därför bli positivt för öns befolkningstillväxt. Företag
och elitklubbar bör samtidigt engageras.
Det finns redan ett kommunalt gymnasium på Gotland, Wisbygymnasiet/
Idrottsgymnasiet Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i nära samarbete med
idrottsrörelsen. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och logistiska skäl är
det svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande
struktur och ekonomi. Region Gotland har dessutom fortsatt ett kärvt ekonomiskt
läge och nämnderna är ålagda att göra effektiviseringar. I nuläget är det därför
viktigare att se över den befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra
lösningar, än att utöka verksamheten. Förslaget är därför att regionstyrelsen bör avslå
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 25 oktober 2019. Förslaget går ut på att Region
Gotland ska bygga och driva (få igång) ett idrottsgymnasium i Slite. Detta eftersom
Slite bland annat har ishall, idrottshallar och fotbollsplan. Företagen och
elitklubbarna föreslå bli engagerade. Enligt förslaget så kommer ungdomar att stanna
kvar på ön samtidigt som befolkningsökningen på Gotland gynnas.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör Region Gotlands utbildning inom
det offentliga skolväsendet för gymnasieskolan och detta är utgångspunkten för
yttrandet:
Utbildningar i gymnasieskolan består av 18 nationella program. Inom programmen
finns inriktningar, särskilda varianter samt gymnasial lärlingsutbildning. Utöver de
nationella programmen finns bland annat idrottsutbildningar, som är en möjlighet för
elever att kombinera sin gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.
Det finns sedan årsskiftet 2011/2012 två varianter av idrottsutbildningar på
gymnasial nivå enligt gymnasieförordningen1, vars bestämmelser kommunala och
enskilda anordnare är ålagda att följa. Dessa utbildningar benämns
riksidrottsgymnasier (RIG)2 och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)3.
Vissa gymnasier erbjuder även lokala varianter av idrottsutbildningar (LIU) som läses
inom ramen för det individuella valet. Det ska påpekas att samtliga
idrottsutbildningar är frivilliga verksamheter för kommunerna.
Även om en elev går en idrottsutbildning så går eleven först och främst på ett
nationellt program. Det som skiljer ut en idrottsutbildning är att den har en tydlig
elitidrottskaraktär, skolan får erbjuda ämnet specialidrott och skolan får erbjuda fler
kurser i idrott jämfört med vad som normalt ingår.
För tydlighetens skull är det viktigt att reda ut begreppet idrottsgymnasium, eftersom
begreppet kan missförstås. Det finns inga särskilda gymnasieskolor med endast
idrottselever i Sverige utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de 18 nationella
programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger vissa elever
möjligheter att utvecklas till en hög nivå inom sin idrott med målet att bli
elitidrottare. Så för att förslaget ska vara möjligt så behöver alltså en helt vanlig
gymnasieskola startas upp i Slite, med de nationella program som anses behövas för
att locka elever till idrottsutbildningen.
Ett, åtminstone hypotetiskt, alternativ till en ny skola är att bedriva idrottsutbildning i
Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby, men det skulle innebära att
elever/lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna. På Wisbygymnasiet
finns det dessutom redan ett ”idrottsgymnasium”, nämligen Idrottsgymnasiet
Gotland, som erbjuder idrottsutbildningar i kombination med nationella program4.
Det är viktigt att poängtera att Idrottsgymnasiet Gotland inte är ett eget gymnasium,
utan att det endast är en del inom ramen för Wisbygymnasiets verksamhet som
bedriver idrottsutbildning. Wisbygymnasiet är för övrigt Gotlands enda kommunala
gymnasieskola och Gutegymnasiet är Gotlands enda fristående gymnasieskola.
Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet) erbjuder sporterna fotboll och
innebandy kopplat till två nationella program, samhällsvetenskapsprogrammet och
barn- och fritidsprogrammet. Detta går under benämningen nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU). Utöver detta erbjuds eleverna andra lokala
idrottsutbildningar (LIU samt LIU-T) för ett flertal andra idrotter som ishockey,
friidrott, orientering och handboll. Eleverna på Idrottsgymnasiet Gotland utbildar sig
inom 10 olika idrotter just nu men upp till 14 olika idrotter kan erbjudas på Gotland5.

Gymnasieförordningen kap 5 § 23 och § 27
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande, eleverna kan söka till dessa oavsett var eleven bor.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar på regional och lokal nivå. Dessa utbildningar har inte
riksrekrytering men eleverna kan söka utbildningen inom ramen för frisök
4 Länk till information om Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet): https://www.gotland.se/idrottsgymnasie (hämtad 201911-04)
5 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Erbjudna gymnasieutbildningar 2019/2020
1
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Idrottsgymnasiet Gotland bedriver största delen av sin utbildning i och kring Visby.
Vissa av de idrottsläger som anordnas bedrivs däremot på andra orter. Bland annat i
Fårösund (årskurs 1) och i Slite (årskurs 2)6 och då man använder de idrottsplatser
som finns på orterna. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det svårt att
bedriva mer av undervisningen på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur
och ekonomi.
De senaste åren har dessutom mycket arbete lagts ner på att samla all verksamhet för
Wisbygymnasiet på Solrosenområdet i södra Visby och på detta sätt skapa en
geografiskt samlad skola som både elever och lärare efterfrågar. Det ger
Wisbygymnasiet också möjlighet att mer effektivt använda sina lokaler, bland annat
gällande schemaplaneringsarbetet för elever, lärare och lokaler7.
Idrottsgymnasiet Gotland-modellen bygger på ett nära samarbete mellan aktörer som
Wisbygymnasiet (NIU, LIU, LIU-T), Gutegymnasiet (LIU, LIU-T) Gotlands
idrottsförbund (distriktsorganisationen för idrotten på Gotland),
specialdistriktsförbund och föreningar (alltså idrottsrörelsen på Gotland).
Tillsammans och i nära samarbete ansvarar aktörerna för elevernas sociala trygghet,
idrottsliga och skolmässiga utveckling. Detta är ett väl inarbetat.
Elevantal och söksiffror läsåret 2019/2020

För ärendet kan det även vara relevant att veta hur det ser ut gällande söksiffror och
antal elever (antagna elever) till idrottsutbildningar.
Elevantal läsåret 2019/2020 på Idrottsgymnasiet Gotland (Wisbygymnasiet)8 :
Idrottsutbildning
NIU
LIU
LIU-T

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
11
20
15
8
22
13
12
4
*

Totalt antal elever
46
43
16

* LIU-T fanns ej som val.

Wisbygymnasiet har cirka 1500 elever (läsåret 2019/2020). Idag går 105 elever en
idrottsutbildning vid sidan av sitt nationella program.
Relevanta söksiffor läsåret 2019/2020
Totala söksiffror till idrottsutbildning på Gotland: När den preliminära ansökan var klar till
höstterminen 2019 så hade totalt 37 elever sökt NIU-plats, varav 12 elever erbjudits
plats på Wisbygymnasiet/Idrottsgymnasiet Gotland9. Till LIU och LIU-T hade 11
respektive sju elever totalt sökt plats. Därefter sker en omvalsperiod och elever kan
ändra sina val, med mera. Det är därför en skillnad på söksiffror, preliminära
antagningssiffror och på slutliga antagningssiffror.
Söksiffror från fastlandet till idrottsutbildning på Gotland: När det gäller fastlandselever så
sökte tre elever NIU-plats på Gotland läsåret 2019/202010. Det brukar även vara
några ansökningar till LIU ishockey från fastlandet - men sammanfattningsvis är det
inte speciellt många fastlandselever som söker till idrottsutbildningen som finns på
Gotland.

Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
GVN § 26 ”Lokaler för Wisbygymnasiet 2017-2023”, 2017-03-23 samt tjänsteskrivelse som föreligger beslutet
8 Uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-07
9 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
10 Enligt uppgift från Idrottsgymnasiet Gotland 2019-11-13
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Söksiffror från Gotland till utbildning på fastlandet: Efter den preliminära
ansökningsperioden för 2019/2020 så hade totalt 64 gotländska elever sökt
gymnasieutbildning på fastlandet11. Dessa siffror gäller alltså till nationella program i
annan kommun. Eftersom eleverna söker idrottsutbildning direkt via de olika
specialidrottsförbunden (som sköter urval och antagning) så är det svårt att få exakta
siffror på hur många av dessa elever som söker en idrottsutbildning (uppskattningsvis
c:a 10 elever)12.
Bedömning

Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland så kan det vara svårt att hitta anledningar till att använda kommunala
skattemedel för att starta ett nytt. Av bland annat ekonomiska, planeringsmässiga och
logistiska skäl är det dessutom svårt att bedriva undervisningen på annan ort än i
Visby, utifrån nuvarande struktur och ekonomi.
Regionstyrelsen har tidigare tydligt signalerat13 att inga tilläggsanslag/äskanden
kommer medges för att bedriva idrottsutbildning (gällande NIU-verksamhet) på
Gotland utan medlen måste i så fall tas från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens tilldelade ram. Alltså får det antas att om ett nytt
idrottsgymnasium ska kunna bedrivas så behöver medlen tas från annan verksamhet,
om inte regionstyrelsen gör en annan bedömning idag.
Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är ålagda att
göra effektiviseringar (besparingar). I nuläget är det därför viktigare att se över den
befintliga verksamheten, för att effektivisera och hitta bra lösningar, än att utöka
verksamheten. Behovet av effektivisering har ju dessutom varit en av grundstenarna
när Wisbygymnasiets verksamhet har samlats till ett och samma område.
Underlaget av elever är begränsat på Gotland och idrottsutbildningar är en ganska
smal utbildning som i dagsläget lockar ca 50 elever per läsår (söksiffror) till
Idrottsgymnasiet Gotland / Wisbygymnasiet. Det bör påpekas att det inte handlar
om unika elever, eftersom en elev kan söka flera olika idrottsutbildningar.
Det är samtidigt endast ett fåtal fastlandselever som söker till Gotland för att gå
någon av de redan befintliga idrottsutbildningarna. Troligtvis skulle därför inte ett
nytt idrottsgymnasium i Slite påverka inflödet av elever från fastlandet. Det kan vara
så att det behövs mer övergripande samhällsåtgärder för att åstadkomma en
befolkningsökning. Det är elevens intresse och val som bör utgöra underlag för
utbudet av utbildningar.
Den sammanlagda bedömningen är att medborgarförslaget därför bör avslås.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite, 2018-09-07
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Bilaga:
Medborgarförslag. Bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Organisation gymnasieskolan antagning höstterminen 2019”, 201903-15
12 Elever måste ansöka till en idrottsutbildning både genom en uttagning i den aktuella idrotten och genom en ansökan till ett
nationellt program med sedvanligt urval. Eleverna söker först till idrottsutbildningen, därefter till det nationella programmet.
13 RS § 380 2012-12-18
11
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