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Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/800
Ärende TN 2020/1679
18 maj 2020

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef RSF
Patric Ramberg, förvaltningschef TKF

Regionstyrelsen
Tekniska Nämnden

Förändrad organisatorisk tillhörighet av Region Gotlands
försörjningsverksamhet
Förslag till beslut i regionfullmäktige


Regionfullmäktige beslutar att från 2021-01-01 flytta det samlade ansvaret för
verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden


Regionstyrelseförvaltningen respektive teknikförvaltningen avser senast i oktober
2020, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om att flytta ansvaret för
försörjning och lokalförsörjning, att återkomma till styrelsen respektive nämnden
med en förtydligad genomförandeplan för förändringen och förslag till
reglementsändringar.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska
motsvara de processer förvaltningen ansvarar för.
Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger
har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta
ansvaret för försörjningsverksamheten till Tekniska nämnden/ Teknikförvaltningen.
Försörjningsverksamheten har ca 200 medarbetare och omsluter ca 180 mnkr per år.
Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder.
Verksamheten omfattar:
- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och
service av hjälpmedel (tex nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen)
samt hjälpmedelspolicyn.
- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning,
distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).
- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och
bårhusverksamhet. konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering
/service m.m
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- Regiontransporter
- Post/pakethantering inklusive distribution
- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning,
flyttstäd, konferensservice, caféservice mm) och underentreprenörer
(fönsterputs, storstädning, mm)
- Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling)
av leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
Dialog har förts mellan Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen och
båda förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att
skapa värde. Dels genom att ge Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
förbättrade förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för Tekniska
nämnden/Teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till
det uppdrag man har idag.
Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl
regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen gör bedömningen att
föreslagna organisatoriska förändringar bidrar till den förflyttning som
Regionstyrelseförvaltningen sett behov av efter tidigare utvärderingar. Den
föreslagna förändringen skapar på sikt även möjligheter för samordningsvinster med
verksamheter inom Teknikförvaltningen och på så sätt en effektivisering inom
regionen som helhet.
Ett fortsatt stort behov av att föra dialog och att kommunicera föreligger och det är
avgörande att berörda medarbetare och chefer involveras fortlöpande.
Tidplanen bedöms snäv men samtidigt är det en fördel att genomföra en förändring
av detta slag vid ett årsskifte. Därför förordar förvaltningarna att tidplanen hålls.
Förvaltningarna bör återkomma till respektive ansvarig nämnd med information
kring det fortsatta arbetet och dess konsekvenser. Båda förvaltningarna bedöms
behöva se över sin egen ledningsstruktur för att säkerställa bästa möjliga effekter av
förändringen.
Dessutom behöver reglementen och delegationsordningar ses över och eventuella
revideringar med anledning av det förändrade uppdraget genomföras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2020, RS 2019/1215
Regionstyrelseförvaltningen

Teknikförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Skickas till
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
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1. Inledning
Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska motsvara de
processer förvaltningen ansvarar för. Arbetet drivs under benämningen RSF
2.0.Övergripande syfte är att stärka förvaltningens förutsättningar att bidra till
måluppfyllelsen i regionens gemensamma styrkort och också klara de krav på
kostnadsminskningar som åligger förvaltningen. Dialog kring utvecklingen har löpande
förts med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott. Ett av förslagen till fortsatt
utveckling innebär en förflyttning av ansvaret för försörjningsverksamheten från
regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen.
Detta underlag syftar till att ge en bredare bakgrundsbeskrivning till beslutsförslaget.
2. Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har funnits sedan 2017. Förvaltningen startades med
målsättningen att skapa en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för Region
Gotland. Tillsammans skulle den nya förvaltningen ge förbättrade möjligheter till
strategiskt arbete med fokus på kärnverksamhet och medborgare, koncernstyrning och
koncernsamordning, gränsöverskridande samverkan, enhetligt stöd, resursoptimering och
ett ökat fokus på regionala utvecklingsfrågor. Dessutom var ambitionen ökad kvalitet i
förvaltningens inre arbete.
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En första utvärdering genomfördes under 2017. Detta i dialog med ansvariga chefer i
förvaltningens ledningsgrupp. En sammanfattning visade att förändring tar tid men att
förvaltningsledningen skulle ha tillit till att utvecklingen går åt rätt håll.
Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut att lägga ner Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
och också förvaltningen (KFF). Från 2018 fick regionstyrelsen ansvar för
kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, handläggning av
tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt budget- och
skuldrådgivningen enligt socialtjänstlagen. Syftet med förändringen var att kunna
effektivisera verksamheten och därmed göra ekonomiska besparingar som i första hand
inte skulle drabba kärnverksamheten utan hämtas ur minskade kostnader för administration
och ledning.
Under 2017 fattades också beslut om att avveckla Inspiration Gotland och från 2018 föra
över verksamheten till regionen. Detta innebar att avdelning regional utveckling tillfördes
turistbyrå, inflyttarverksamhet, Gotland convention bureau, företags- och evenemangslots
samt verksamhetsstrateg hållbar tillväxt.
Under 2018 förtydligades att förvaltningen har ett samlat ansvar för informationsförvaltning och beslut fattades att från 2019 införa ett regionkansli där funktionerna
registratur, arkiv, nämndkansli, juridik, informationssäkerhet och systemförvaltning
samlades. Enheten bildades och chef tillsattes.

Ärendenr RS 2020/800 Datum 2020-05-20

En andra utvärdering av förvaltningens verksamhet genomfördes under vår/ sommar
2019 genom intervjuer med politiker, förvaltningschefer, förvaltningsledningsgruppen i den
egna förvaltningen samt fackliga representanter. Intervjuerna sammanfattade en rad viktiga
utvecklingsbehov för förvaltningens fortsatta arbete. Bland annat framkom behov av stärkt
styrning och ledning för helheten och ökad långsiktighet. Önskemål om att ge de regionala
utvecklingsfrågorna mer plats i övriga verksamheter framfördes också tillsammans med
behov av att förstärka stödet kring organisations- och verksamhetsutveckling, innovation
och förändringsledning. Dessutom visades behov av att förtydliga förvaltningens tjänster
och att minska personberoenden.

3. Utvecklingsområden
De områden som i RSF 2.0 identifierades som möjliga att påverka i positiv riktning genom
organisatoriska förändringar var:
 Tydliggöra och stärka den politiska styrningen och uppsikten
 Förbättra och utveckla strategisk planering, koncernstyrning och koncernplanering
 Förstärka helheten kring regional utveckling (social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet)
samt renodla och tydliggöra kultur- och fritidsfrågorna.
 Stärka förutsättningarna för kvalitets- och verksamhetsutveckling
 Stärka förutsättningarna för digital utveckling
 Stärka förutsättningarna för försörjningsfrågorna/facility management
 Säkra fortsatt kraft i kompetensförsörjning, organisationskultur, ledarskap och
kommunikation
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Ett antal förslag till organisatoriska förändringar fördjupades i dialog med förvaltningens
ledningsgrupp, chefer, urval av berörda medarbetare samt fackliga representanter.
Förslagen justerades efter de fördjupande dialogerna och efter konkretisering genomfördes
också mer konkreta risk- och konsekvensbedömningar.

4. Beslut RSF 2.0 efter facklig samverkan
Efter samverkan med de fackliga organisationerna i regionstyrelseförvaltningen har
regiondirektören/förvaltningschefen beslutat att gå vidare med ett antal organisatoriska
förändringar inom ramen för den egna förvaltningen men också de där en förändring
föreslås som omfattar flytt av verksamhet till annan förvaltning.
De beslut som bearbetas vidare inom regionstyrelseförvaltningen är följande:
- Föreslå RS att föreslå RF att verksamheten inom avdelning försörjning från 202101-01 flyttas till TN/TKF
- Föreslå RS att föreslå RF att verksamheten inom avdelning måltid från 2021-01-01
flyttas till TN/TKF eller annan nämnd/förvaltning om så framkommer i
måltidsprojektets utfall.
- Föreslå RS att föreslå RF att flytta ansvaret för lokalförsörjning (strategisk
samordning och planering) från regional utveckling RSF till TN/TKF från 1 jan
2021. Rekryteras nu i samarbete TKF/RSF.
- Från 1 juli 2020 bilda en ny avdelning Kvalitet och Kansli, innefattande dagens
kvalitetsfunktion och regionkansli samt RSS och partnerskap Uppsala Universitet
samt stab. Dagens enhetschefstjänst kvalitet och utveckling konverteras till en
strategtjänst. Dagens tjänst biträdande förvaltningschef utvidgas att bli också
avdelningschef Kvalitet och Kansli/Kvalitetsdirektör.
- Från 1 juli 2020 förändra uppdraget och namnet för avdelning Kvalitet &
digitalisering till Digitalisering. Dagens enhet Digitalisering byter namn till
Digitaliseringsstöd.
- Från 1 juli 2020 flytta verksamhetsledare E-hälsa från kvalitet och utveckling till
Digitaliseringsstöd.
- Etablera ett strukturerat ledningssamarbete mellan avdelningarna regional
utveckling och kultur & fritid.
- Ändra avdelningsnamnet Regional utveckling

Ärendenr RS 2020/800 Datum 2020-05-20

Samtliga områden innebär fortsatta dialoger kring detaljer och tidsplanering. Detta sker i
dialog med berörda chefer, medarbetare och fackliga organisationer.
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Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/860
20 maj 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Översyn kultur- och fritidsberedningen Region Gotland
Förslag till beslut

•
•

•

Regionstyrelsen beslutar att
Kultur- och fritidsberedningen upphör från 2020-08-01 och att
ärendeberedning av kultur- och fritidsärenden därefter sker via RSAU eller
REGU.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag till
en effektivare beredningsordning att gälla från 2021-01-01.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen.
Kultur- och fritidsberedningen är en del i den samlade beredningen till
regionstyrelsen varför översynen är genomförd i ett helhetsperspektiv där samtliga
beredningsformer kopplade till regionstyrelsen är inkluderade.
En god ärendeberedning ställer krav på utredning, saklighet och opartiskhet. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet. Dagens kultur- och fritidsberedning bedöms inte
leva upp till dessa krav. Dagens hantering bedöms inte heller vara tids- och
kostnadseffektiv och en förändring skulle innebära ökade kostnader för
förvaltningen.
Förvaltningen förordar därför att en förändring av dagens beredningsformer
genomförs för att öka såväl kvalitet som effektivitet. Bedömningen är att en mer
omfattande förändring kan vara av värde men i ett första steg föreslås en avveckling
av dagens kultur- och fritidsberedning och att ärenden inom detta område istället
bereds till regionstyrelsen via RSAU eller REGU.
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Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsen arbetsutskott i april 2020 gavs regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att återkomma kring en översyn av instruktion och arbetsformer för kulturoch fritidsberedningen. (RS Au§101) Översynen är gjord i ett helhetsperspektiv för
de beredningsformer som finns kopplade till regionstyrelsen. Ett faktaunderlag som
ligger till grund för kunskap och bedömning finns som bilaga.
Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut. Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige
ska beredas. Syftet är att ge tillförlitliga och allsidigt belysta underlag för besluten. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet.
Berednings av ärenden till Regionstyrelsen sker med stöd av olika former av
berednings- och samrådsorgan. Utskott och beredningar finns i form av regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU), regionalt utvecklingsutskott (REGU) och kulturoch fritidsberedning (KFB). En jämförelse mellan de olika beredningsorganens
instruktioner och arbete visar att det idag råder stora skillnader i upplägg och förutsättningar. RSAU och REGU har samma ledamöter och planering sker i ett gemensamt årshjul. Båda utskotten har beslutsmandat och stöd från kanslifunktionen i
ärendehanteringen. KFB har andra ledamöter, finns inte inplanerat i det gemensamma årshjulet, har inte beslutsmandat och inte kanslistöd för ärendehantering.
Under 2019 hände vid ett flertal tillfällen/ärenden att KFBs ledamöter ställde sig
positiva till förvaltningens förslag och tjänsteskrivelser medan RSAU inte gjorde det
och valde att återremittera samma ärende. Effekten har i flera fall blivit utdragna
handläggningstider och försämrad ärendekvalitet. Tydligt är att beredningens
etablerade arbetsgång inte fullt ut följt initialt beslutad instruktion.
Enligt instruktion och beslut ska ärenden fördelas till kultur- och fritidsberedningen
via RS presidium. Vid en genomgång i mars 2020 gjordes valet att lägga ärenden av
mer regional karaktär på det regionala utvecklingsutskottet (REGU), övergripande
strategiska ärenden till RSAU och ärenden av mer kommunal och avdelningsspecifik
karaktär på KFB. En önskan framfördes också om att KFB skulle byggas upp med
tydligare formalia kring kallelser, ärendeunderlag och protokoll.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dagens hantering av beredning till
regionstyrelsen har kvalitetsbrister och att åtgärder behövs för att justera dem.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns fyra olika tillvägagångssätt framåt men
att konsekvenserna för de olika alternativen talar för att endast ett eller två alternativ
är att föredra.
 Kultur- och fritidsberedning kvar parallellt med RS AU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen för beredningen så att det tydligt
framgår vilka ärenden som skall beredas av KFB och att beslut alltid fattas av
RSAU. Beredningen är då ett forum för avstämning och dialog mer likt en
referensgrupp. Denna hantering ger fortsatt stora brister i ärendeberedningens
förankringsprocess, transparens och spårbarhet och också möjligheten till
effektiv tidsplanering. Risken är tydlig för dubbelarbete, otydligheter kring
ärendegången och utdragna beslutsprocesser.
 Kultur- och fritidsutskott parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen i likhet med instruktionen för
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REGU. Utskottet kan hantera ärenden och föreslå beslut till regionstyrelsen.
Hanteringen kräver nämndkanslistöd och egen hantering i diariesystemet w3d3.
Utskottet bör också inkluderas i årshjulet för RS planering. Ledamöter i utskottet
behöver I-pads för att få tillgång till handlingar. Detta ger sammantaget en
bedömd kostnadsökning på ca 500 tkr per år. En kostnadsökning som inte ryms
inom förvaltningens nuvarande budgetram utan kraftiga omprioriteringar från
andra verksamhetsområden. Hanteringen ger ökad transparens och spårbarhet
men risken finns för fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och
troligen kommer därför ärenden att behöva hanteras också i REGU eller bara
RSAU även framåt. Fortsatt finns också utmaningen med informationsspridning
och förankring då ledamöter i KFB inte också ingår i RS/RSAU.
 Endast REGU och RSAU
Innebär att de frågor som idag bereds via KFB läggs till REGU eller RSAU.
Instruktion för REGU behöver revideras att omfatta också dessa ärenden.
Redan befintligt kanslistöd kan nyttjas liksom hanteringen i diariesystemet. En
ekonomisk effektivisering kan göras då dagens kultur- och fritidsberedning kan
avvecklas. Hanteringen ger fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för
ärenden och troligen kommer ärenden att behöva hanteras i andra
beredningsforum än avsett även framåt.
 Endast RSAU
Innebär att alla beredning till regionstyrelsen sker genom arbetsutskottet. En
bedömning är att med en uppdelning av agendan kan de ärenden som avser
regional utveckling eller kultur och fritidsärenden fortfarande tydliggöras.
Samtliga idag planerade möten för RSAU och REGU bedöms fortsatt behövas
men att alla hanteras som RSAU ger en ökad flexibilitet i tidsplanering och
därmed ärendeberedning.
De ledamöter som idag finns i REGU är de samma som i RSAU vilket ger en
möjlighet att hantera ärenden med flexibilitet mellan dessa två beredningsorgan.
Endast en ledamot i KFB finns i RSAU vilket ställer höga krav på beredning och
dialog för att kunskap och information skall följa med i beredningsprocessen.
Att beredningsforumen tidplaneras så att RSAU har 11 möten på ett år, REGU 5 och
KFB ett mindre antal försvårar planeringen av ärendeberedningen och gör att
ärenden många gånger behöver läggas in på fel beredningsforums agenda för att
kunna hanteras i god tid inför regionstyrelse eller regionfullmäktige.
En ärendeberedning med kvalitet skall vara transparent och spårbar. Detta kräver
bland annat god planering, diarieföring och protokollskrivning. En bedömning är att
ett utskott bättre uppfyller dessa krav än en beredning.
Ett utskott är en beredningsform med beslutsmandat och detta kräver viss
grundadministration. Idag bedöms inte en utökning av kanslistöd kunna inrymmas i
regionstyrelseförvaltningens uppdrag utan att ekonomiska medel tillförs.
För att kunna leva upp till kraven på en kvalitativ ärendeberedning och ekonomisk
effektivitet och sammantaget sänkta kostnader bedömer förvaltningen att
ärendeberedningen bär ske inom ramen för RSAU och REGU. Det kan finnas
ytterligare möjligheter till effektivisering genom ökad samordning också mellan dessa
beredningsorgan men den frågan kan behöva belysas ytterligare. Ett beslut om
förändring i beredningsformerna bör fattas i god tid då planeringen av nästa års
sammanträden görs tidigt under hösten året innan.
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Efter beslut kring beredningsorgan framåt föreslås att en revidering av instruktion
och arbetssätt framåt för dessa organ genomförs. Om flera beredningsorgan skall
finnas föreslås att en gemensam instruktion skrivs som beskriver samtliga
beredningsforum.
Beslutsunderlag

Faktaunderlag Utvärdering kultur- och fritidsberedningen Region Gotland
Instruktion Kultur och fritidsberedning
Instruktion Regionalt arbetsutskott
Reglemente Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionkansliet, RSF
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Faktaunderlag

1. Inledning
Detta faktaunderlag ger en komplettering och bakgrundsbeskrivning i ärende RS 2020/860
där regionstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en
översyn av instruktion och arbetssätt för kultur- och fritidsberedningen.
2. Regionstyrelsen uppdrag enligt reglemente
Enligt gällande reglemente har regionstyrelsen ett helhetsansvar för regionens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-, styr- och
uppföljningsfunktion samt det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda
uppgifter. Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut.
I reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder står
följande:
 1 kap. 5 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar
för verksamheten. Utöver detta reglemente och regionfullmäktiges beslut utfärdar
nämnden de närmare instruktioner som behövs för arbetet inom förvaltningen.
Nämnden ska löpande pröva om den kan effektivisera verksamheten genom att delegera
beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd
 1 kap. 8 §. Det åligger ordföranden att…
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs…
 2 kap. 11 §. Om inte annat bestämts, får en nämnd inrätta de utskott nämnden finner
behövliga. För utskott gäller följande. /…/
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om
beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till
utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Ärendenr RS 2020/860 Datum 2020-05-20

I reglemente för regionstyrelsen anges också:
 24 §. Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
25 §. Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.

3. Dagens beredningsorgan
Berednings av ärenden till Regionstyrelsen sker med stöd av olika former av beredningsoch samrådsorgan.
Utskott och beredning



Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) består av sju ledamöter utsedda av
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regionstyrelsen. Utskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i något av
regionstyrelsens månatliga sammanträden. Sammanträden sker en eller ett par
gånger före varje regionstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden är inte
offentliga


Regionalt utvecklingsutskott
Regionalt utvecklingsutskott (REGU) består av sju ledamöter utsedda av
regionstyrelsen. Under 2020 är ledamöterna de samma som i RSAU. Utskottet
förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga
sammanträden. Sammanträden sker fem gånger under 2020. Utskottets
sammanträden är inte offentliga.
Utskottet utgår ifrån en instruktion beslutad i regionstyrelsen. (RS 2018/454)



Kultur- och fritidsberedning
Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom
regionstyrelsens verksamhetsområde. Regionstyrelsens presidium anvisar vilka
ärenden som ska beredas. Beredningen skall bestå av fem ledamöter (tre ur
majoriteten och två ur oppositionen) varav ett regionråd som leder arbetet, samt
fem ersättare.
Beredningen utgår ifrån en instruktion beslutad i regionstyrelsen. (RS 2016/866)

En jämförelse mellan de olika beredningsorganens instruktioner och arbete visar:
Beslutsmandat
Uppdrag

Ledamöter
Ledamöter med
i RS
Ordförande
Vice ordf
Möten 2020
Del i sammanträdesordningen
Riktad kansliresurs

RS AU
Ja
Förbereda ärenden
som skall behandlas i
regionstyrelsen.

KFB
Nej
Bereda och initiera
kultur- och
fritidsärenden

7
Samtliga

REGU
Ja upp till 2 mnkr
Det regionala
utvecklingsansvaret
enligt reglemente §5
Uppsikt bolag och
stiftelser
Samordning
samrådsorgan
7
Samtliga

Ja
Ja (1e och 2e)
11
Ja

Ja
Ja (1e och 2e)
5
Ja

Ja
Nej
Inte definierat
Nej

Ja

Ja

Nej

5
2 av 5

Samrådsorgan
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Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är ett forum för dialog och ömsesidig information mellan
rikstäckande pensionärsorganisationer och Region Gotland. Pensionärsrådet är
organiserat under regionstyrelsen. Ibland genomförs extra sammanträden för
exempelvis information om budgetberedningens förslag. Rådet skall informeras om
frågor där äldre personer berörs, till exempel vid förändringar av organisationen
eller ändringar i olika samhällsinsatser. Rådet kan också ge förslag till lämpliga
anpassningar av regionens verksamheter. Varje sammanträde förbereds med
ordförande och vice ordförande. En instruktion finns antaget av regionstyrelsen.
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Tillgänglighetsrådet
Rådet sammanträder 4 gånger per år. Ordförande i rådet väljs av regionstyrelsen.
Rådet informeras om övergripande planering och större verksamhetsförändringar
som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet kan vara remissinstans eller
ett diskussionsforum för kunskapsutbyte i frågor som berör funktionsnedsattas
rättigheter och förhållanden i samhället.
Samrådsgrupp med funktionshinderrörelsen
Samrådsgrupper finns för samtliga förvaltningar/nämnder, också för
regionstyrelsen. Här ges övergripande information och dialog om
förvaltningsplanering och viktiga skeenden såsom t e x budgetarbete.

Andra beredande funktioner






Presidiet
Regionstyrelsens presidium består av ordförande tillsammans med 1e och 2e vice
ordförande. Presidiet sammanträder inför regionstyrelsens möten och är också
ansvariga för ärendefördelning till de olika beredningsorganen.
Regionråd
Region Gotland har nio regionråd som arbetar hel- eller deltid som politiker.
Politiska sekreterare
En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder Region
Gotlands politiker i deras uppdrag. Uppdraget utformas omfattar att vara rådgivare
och bollplank åt förtroendevalda, att omvärldsbevaka och analysera, att biträda vid
politisk ärendeberedning samt att bistå med generell administration

4. Grunder för en kvalitativ ärendeberedning
Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige ska beredas. Syftet är att ge tillförlitliga
och allsidigt belysta underlag för besluten. Officialprincipen innebär att ärenden till beslut
skall vara tillräckligt utredda. Underlagen måste stödja ett beslutsfattande som iakttar
saklighet och opartiskhet.
En beredning av ett ärende bör innehålla konsekvensbedömningar utifrån lagenlighet,
ekonomi och verksamhet. Det bör också vara objektivt och förståeligt.
De bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet.

Ärendenr RS 2020/860 Datum 2020-05-20

5. Ärendeberedningsprocessen Region Gotland
Ärenden hanteras och bereds på olika sätt inom regionen. Ärenden kan utgöras av remisser
och remissvar, motioner, medborgarförslag, delegationsbeslut, interpellationer,
bordläggningar/återremitteringar eller dialoger av olika slag. Ärendeberedningsprocessen
finns för att säkerställa grunderna för en god kvalitet.
Processen finns beskriven i den regiongemensamma riktlinjen för Ärendeprocessen (RS
2018/464).
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6. Bakgrund kultur- och fritidsberedningen
Under 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att lägga ner kultur och fritidsnämnden
(KFN) och också kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). Från 2018 fick regionstyrelsen
ansvar för kulturverksamhet, folk- och länsbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet,
handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen samt
budget- och skuldrådgivningen enligt socialtjänstlagen.
Syftet med förändringen var att kunna effektivisera verksamheten och därmed göra
ekonomiska besparingar som i första hand inte skulle drabba kärnverksamheten utan
hämtas ur minskade kostnader för administration och ledning.
Den samlade effektiviseringen och neddragningen motsvarade 4,25 årsanställda eller ca 5
mnkr. En del av besparingen bestod av neddragning av 0,25 tjänst
nämndsekreterare/registrator (från 100%). En bedömning gjordes att den samlade
nämndshanteringen från tidigare KFN/KFF inte helt kunde tas över av
regionstyrelseförvaltningen (RSF) inom befintlig budgetram. I RSF har under perioden
sedan 2017-2019 stora besparingar hanterats vilket påverkat verksamhetens kapacitet inom
alla verksamhetsområden, så också kanslifunktionen.
I samband med förändringen fattade regionstyrelsens beslut om att från 2018 inrätta en
politisk beredning för kultur- och fritidsfrågor. Beredningen skulle inte ha beslutanderätt.
Beredningsgruppen beslutades ha fem ledamöter och ledas av ett regionråd. RSF fick också
i uppdrag att återkomma med förslag till instruktion för gruppen.
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I samband med beslutet om att etablera en beredning gjordes ett förarbete. Här
presenterades olika alternativ till framtida politisk ordning. Alternativen var del i befintlig
struktur, etablera utskott/beredning eller ha politiker i RS med utökat ämnesansvar. För att
grunda beslutet behövdes en bedömning av konsekvenser i ekonomi, balans mellan frågor,
ärendemängd och delegation.
Eftersom regionstyrelsen framåt skulle omfatta ett nytt kompetensområde gjordes
bedömningen att tiden inte skulle räcka till för beredning av ärenden inom ordinarie
gällande regionstyrelsestruktur. Då de nu tillkommande frågorna bedömdes ha en tydlig
anknytning till andra ärendeområden som hanteras av regionstyrelsen gjordes bedömningen
att beredningen inte skulle ha beslutsmandat utan beslut skulle fattas av RS. Därav
föreslogs och beslutades om att inrätta en beredning.
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Vid mötet i februari 2018 beslutade regionstyrelsen också om en instruktion för den nya
kultur- och fritidsberedningen. Instruktionen tydliggör ändamål, arbetsformer,
beredningens sammansättning samt organisation och ekonomi.
I samband med att regionstyrelsen tog över ansvaret för kultur och fritidsverksamheten
gjordes också en revidering av gällande delegationsordning. För att underlätta kommande
ärendehantering gjordes en ökad delegationen till ansvarig avdelningschef för kultur och
fritid.
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7. Kultur- och fritidsberedningens (KFB) arbetssätt fram till idag
Ett första möte i den nya beredningen hölls den 4 maj 2018. Vid mötet gjordes en
överenskommelse kring hur instruktionen skulle tolkas i konkret arbetssätt. Då var
ordförande i beredningen Filip Reinhag (S).
Arbetsgången i beredningen etablerades därför från start så att möten arrangerades med
inbjudan via mail och vanligtvis muntliga föredragningar och dialoger kring ärenden som
sedan bearbetades vidare för hantering i beredning via regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU) och regionstyrelsen (RS).
Noteringar har förts i form av minnesanteckningar som skickats ut till ledamöterna för
dialog och förankring inom respektive parti inför den fortsatta hanteringen i RSAU och RS.
Vid underlag till RS har noterats om ärendet beretts via KFB och hur KFB ställt sig till
ärendet.
Efter valet 2018 blev ny ordförande Fredrik Gradelius (C). Den etablerade arbetsgången
fortsatte att gälla.
Under 2019 hände vid ett flertal tillfällen/ärenden att KFBs ledamöter ställde sig positiva
till förvaltningens förslag och tjänsteskrivelser medan RSAU inte gjorde det och valde att
återremittera samma ärende. (tex fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer RS
2019/595, internbudget 2020 RS 2018/971, Framtagande av markanvisningsavtal för
gymnastik- och padelhall på Visborg 2018/1063)
Effekten har i flera fall blivit utdragna handläggningstider och försämrad ärendekvalitet.
Tydligt är att beredningens etablerade arbetsgång inte fullt ut följt beslutad instruktion.
8. REGU – Regionalt utvecklingsutskott
Under det första året med KFB fördes parallellt en dialog kring utveckling av
beredningsprocessen för ärenden inom det regionala utvecklingsområdet. En analys gjordes
av hela frågeområdet med stöd av en extern konsult. En slutsats av analysen var att det
regionala utvecklingsansvaret och frågeområdet regional utveckling inte gavs tillräckligt
utrymme i regionstyrelsen. I RS beslutades därför i oktober 2018 att inrätta ett regionalt
utvecklingsutskott från den 1 januari 2019.
Ansvaret för det regionala utvecklingsutskottet utgår ifrån RS reglemente §5. I beslutet om
REGU tydliggjordes att ansvaret i sin helhet övergår till REGU.
Vid regionstyrelsen i december 2018 beslutades också om REGUs instruktion.
Instruktionen omfattar 8 paragrafer som tydliggör antal ledamöter, ordförandeskap, tid och
plats, ansvar, arbetsformer samt ansvar för bolag /stiftelser och samrådsorgan.
I samband med beslutet fastslogs också att en revidering av regionstyrelseförvaltningens
delegationsordning behövde göras. En sådan revidering är inte gjord och behöver initieras i
kommande revideringar. Instruktionen är heller inte publicerad i regionens
författningssamling.
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För att kunna hantera den ökade arbetsbelastningen för kanslifunktionen tillsköts
förvaltningen motsvarande 50% tjänst som tillsattes med en nämndsekreterarfunktion på
halvtid.

9. Ärendefördelning för beredning av kultur- och fritidsfrågor
till regionstyrelsen
Under 2018 genomfördes ärendefördelning tillsammans med KFBs ordförande och
regiondirektören vid ett tillfälle. Detta för att planera hösten 2018 samt inför 2019.
Vid en genomgång i RS presidium den 2 mars 2020 gjordes en genomlysning av samtliga
ärenden som skall behandlas politiskt inom kultur- och fritidsområdet under året. Här
gjordes valet att lägga ärenden av mer regional karaktär på det regionala
utvecklingsutskottet (REGU), övergripande strategiska ärenden till RSAU och ärenden av
mer kommunal och avdelningsspecifik karaktär på KFB.
En önskan fanns också om att KFB skulle byggas upp med tydligare formalia kring
kallelser, ärendeunderlag och protokoll. Ett ärende som hanterats i KFB skall därefter
läggas direkt till RS och inte gå via RSAU. Ett arbetssätt som mer liknar det som etablerats
i REGU. Detta arbetssätt skiljer sig ifrån den arbetsgång som etablerats i beredningen
sedan start och skulle kräva en förändring av instruktionen och också kräva
resurstilldelning från kanslifunktionen.

Ärendenr RS 2020/860 Datum 2020-05-20

10.
Aktuella ärenden för beredning inom kultur- och
fritidsområdet 2020
Under ett år finns ett antal återkommande ärenden som skall beredas inför beslut i
Regionstyrelsen. Enligt dialogen i presidiet är följande fördelning av dessa ärenden aktuell
framåt:
REGU
- Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen
KFB och sedan till RS
- Verksamhetsstöd till sociala föreningar
- Fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer
- Kulturpris
- Regionalt stöd till RF Sisu Gotland
RSAU
- Ungdomsledarpris
Utöver dessa återkommande ärenden finns enstaka ärenden som skrivs fram för varje
tillfälle. Dessa ärenden fördelas per gång antingen till REGU eller RSAU beroende på
karaktär. Exempel på ärenden och hur de fördelas under 2020 är:
REGU
- Remissutgåva av kulturplanen
- Ansökan från Körsbärsgården om medverkan i kultursamverkansmodellen
- Cementplatta badhuset Hemse
KFB
- Nytt uppdrag mobil verksamhet inom bibliotek
- Projektdirektiv Fritidspolitiskt program
- Översyn driftsbidrag fritid
- Revidering taxor och avgifter
- Projektdirektiv översyn taltidningsverksamhet
RSAU
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Badhusutredning och Nytt badhus i Visby
Utmaning av badhusdrift
Kulturplanen

11.
Möjligheter enligt gällande lagstiftning
Kring utskott och nämndsberedning under regionstyrelsen finns följande beskrivet i .
Kommunallagen (2017:725), KL:
 3 kap. 5 §. Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott
ska finnas. En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.
 6 kap. 37 §. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap.5–8 §§.
 6 kap. 41 §. En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett utskott. Ett
utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
 6 kap. 42 §. En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.
Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska då tillämpas.
 6 kap. 43 §. Nämnden får till nämndberedning välja även andra än förtroendevalda
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12.
Ekonomiska förutsättningar
Regionstyrelseförvaltningen har under åren 2017-2019 hanterat ett krav på att sänka
kostnader motsvarande 60 mnkr. För 2020 hanteras ett krav på ytterligare 6,5 mnkr. Detta
har inneburit neddragningar och förändrade arbetssätt för samtliga ansvarsområden inom
förvaltningen. I alla lägen måste avvägningar kring resurseffektivitet och prioriteringar
göras.
Med regionens ekonomiska läge 2020 och planering för framtiden kommer krav att finnas
på ytterligare effektivisering och kostnadssänkning i alla lägen där detta är möjligt.
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Regionstyrelseförvaltningen
Ärende RS 2016/866
1 februari 2018

Instruktion för kultur- och fritidsberedningen
Ändamål

1. För att avlasta regionstyrelsens arbetsutskott ska Kultur- och fritidsberedningen
(KFB) bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens
verksamhetsområde.
2. Regionstyrelsens presidium anvisar vilka ärenden som ska beredas av KFB eller
arbetsutskottet.
3. För ärenden som KFB berett enligt presidiets anvisningar gäller som huvudregel
att samma ärende inte också ska beredas av utskottet.
Arbetsformer

4. KFB ska vid möten avgöra sina beredningsförslag. Vid mötena förs
mötesanteckningar på ordförandens ansvar. Den som under en mötespunkt
anmäler avvikande mening har rätt att få uppgift om detta införd i
mötesanteckningarna.
5. Förslagen ska avfattas i skrift och jämte mötesanteckningarna lämnas till
regionstyrelsens ordinarie ärendeberedning.
6. Förslagen och mötesanteckningar ska dokumenteras i regionens diariesystem.
Beredningens sammansättning

7. KFB:s ledamöter, ersättare och ordförande utses av regionstyrelsen.
8. KFB kan på eget initiativ och inom sig utse en vice ordförande.
9. Ordföranden får med hänsyn till ärendets karaktär inbjuda andra att lämna
synpunkter på ett ärendes inriktning och omfattning.
Organisation och ekonomi

10. Inom regionstyrelseförvaltningens finns en kultur- och fritidsavdelning med
utredningsresurser och administration. Denna avdelning biträder KFB inom
beslutade ekonomiska ramar och enligt vad som i övrigt överenskommits med
regiondirektören.
11. KFB:s ledamöter ersätts för möten med belopp motsvarande
sammanträdesarvode och även i övrigt enligt vad som följer av regionens regler
om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

Instruktion beslutad i regionstyrelsen 2018-02-01 (§ 12).
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Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av hantering av mervärdeskatt moms
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt
är tillräcklig.
Revisorerna anser att regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende
momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål bedöms vara uppfyllda
och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda.
Revisorernas bedömning grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms vara tillfredsställande och
tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns fungerande rutiner
och processer för momsredovisning, men att vissa felaktigheter avseende utebliven
momsdebitering konstaterats i stickprovsgranskningen. Det finns rutiner som
säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.

Bedömning

Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat tre rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
att:
Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.
I sin stickprovsgranskning har revisorerna hittat fjorton fakturor där man ansett att
regionen förbisett att debitera utgående moms. Merparten av dessa avser tekniska
nämndens verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen har återkopplat
granskningsresultatet i ekonomichefsnätverket. Teknikförvaltningen har också gått
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igenom varför utgående moms inte debiterats på dessa fakturor och ändrar sina
rutiner i de fall där utgående moms ska debiteras.
En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som
skattepliktiga respektive skattefria.
Region Gotland ställer årligen ut cirka 250.000 kundfakturor. Cirka 50 procent av
fakturavolymen avser avgifter inom ej momspliktig verksamhet såsom barnomsorg,
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Cirka 40 procent av fakturavolymen avser
momspliktig verksamhet inom vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet. Resterande 10 procent av kundfaktureringen avser bland annat
lokalhyror, hamnavgifter och tillsynsavgifter samt övrig fakturering. Kategorin övrig
fakturering är ofta kopplad till tekniska nämndens verksamheter. Det är i den övriga
faktureringen som revisorernas stickprovsgranskning pekat på att utgående moms i
några fall inte debiterats. Regionstyrelseförvaltningen anser att en utredning av vilka
tjänster inom övrig fakturering som är momspliktiga är tillräckligt att göra.
Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att
momskompensation inte yrkats felaktigt.
Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av
sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård och kommuner och
regioner kunde yrka kompensation för s.k. dold moms med 6 procent. Efter den 1
juli 2019 uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktig verksamhet. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har svarat att det är sällsynt att bemanningsföretag fakturerar utan
att ange moms. I det fall det händer är rutinen ändrad så att fakturan skickas tillbaka
till leverantör med meddelande om att momsbeloppet ska framgå av fakturan. Inget
yrkande om 6 procents momskompensation sker.

Beslutsunderlag

Missiv regionens revisorer
Revisionsrapport PWC, Granskning av hantering av mervärdesskatt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer, carin.hultgren@pwc.com

2 (2)

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Övriga nämnder (kännedom)

Granskning av hantering av mervärdeskatt
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt är tillräcklig.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att regionstyrelsens och
nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen är delvis tillräcklig.
Tre av fem kontrollmål som legat till grund för den revisionella bedömningen
bedöms vara uppfyllda och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda. Bedömningen av de upprättade kontrollmålen redovisas i sin helhet i bifogad
revisionsrapport.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms överlag vara tillfredsställande och tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns
fungerande rutiner och processer för momsredovisning, trots att vi noterat
vissa felaktigheter avseende utebliven momsdebitering. Det finns rutiner som
säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:


Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika
tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal
i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande och
till hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden för yttrande i de specifika frågorna som rör deras hantering. Övriga nämnder får revisionsrapporten
för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas
med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti
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
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Momsgranskning
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Mars 2020

Christina Grape
Ebba Öhlund
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1

Sammanfattning
Kontrollmål 1: Löpande avstämning och redovisning av moms sker
Uppfyllt
Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms sker. Rutinerna bedöms överlag vara tillfredsställande och
tillräckliga.
Kontrollmål 2: In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp
Delvis uppfyllt
Granskningsmoment har gjorts i form av intervjuer och stickprov och mot bakgrund av detta har vi
kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll har vi dock kunnat identifiera att det finns fakturering som görs med felaktig
utgående moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.
Kontrollmål 3: Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation
sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för)
Uppfyllt
Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.
Kontrollmål 4: Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar
Uppfyllt
Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.
Kontrollmål 5: Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar
Delvis uppfyllt
Genomförda intervjuer påvisar att det finns vissa brister kopplat särskilda momsfrågor.
Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Att säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



Att en fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Att se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Kommuner och regioner intar en särställning i momssystemet genom att man av konkurrensneutralitetsskäl kan erhålla ersättning för ingående moms som hänför sig till skattefri omsättning samt
ersättning för dold moms vid upphandling från eller bidrag till entreprenörer som driver verksamhet
inom områdena tandvård, sjukvård, social omsorg eller utbildning (kommunmoms). Vidare intar
HVB-hem, stödboende, äldreboende och LSS- boende en särställning genom att kommunen/regionen kan få momskompensation då kommunen hyr lokaler för dessa vård-former även om
verksamheten bedrivs i egen regi. Rätten till ersättning regleras enligt lag (2005:807) om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner, lands-ting, kommunalförbund och samordningsförbund,
Lemk. Ersättningen rekvireras av kommunerna/regionerna från skattekontoret i Jönköping. Regionens ersättning för moms omfattar väsentliga belopp.
Regionen bedriver även momspliktig verksamhet (affärsmoms) och omfattas då av mervärdesskattelagens, ML, bestämmelser. I denna del redovisas moms i sedvanlig momsdeklaration.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att
granska regionens momshantering.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Är regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshanteringen tillräcklig?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av:


LemK (2005:807)



ML (1994:200)



Regionens styrande och stödjande dokument

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollmål:


Löpande avstämning och redovisning av moms sker.



In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp.



Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för).



Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning
råder, t.ex. leasing av bilar



Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med särskilt aktuella
frågeställningar.

1.5.

Avgränsning

Granskningen har avgränsats till revisionsfråga och kontrollmål. Granskningen har omfattat den
centrala hanteringen men stickprov omfattar samtliga nämnder.
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1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och genomgång av rutinerna för momshantering
samt stickprovskontroll utifrån registeranalys (datorstödd revision) och manuellt valda poster i redovisningen.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.1.

Kontrollmål 1

”Löpande avstämning och redovisning av moms sker.”
2.1.2.

Iakttagelser

Momsredovisningen hanteras primärt i samband med redovisningen av varje enskild transaktion,
dvs vid inköp eller försäljning. Kontering av ingående och utgående moms hanteras på nedanstående balanskonton. Avseende den ingående momsen finns följaktligen separata momskonton för
inköp från utlandet (167510, 167520), för affärsdrivande verksamhet (167530), normal kommunmoms (1677), kommunmoms vid utlandsköp (1678x) samt för momskompensation (1679x). Inkommande fakturor konteras beroende på situation mot de olika kontona. Motsvarande uppsättning finns avseende försäljning (26x).
Kod

Beskrivning

Kod

Beskrivning

167100

Skattskyldig verksamhet

261100

Utgående moms 25%

167510

Ingående moms varor EU

261200

Utgående moms på egna utt

167520

Ing. moms tjänst utland

262100

Utgående moms 12%

167530

Ing.moms, import, aff.dri

263100

Utgående moms 6%

167700

Ingående kommunmoms

264100

Utg moms på varuförv 25%

167810

Kommunmoms varor EU

264200

Utg moms på tjänster 25%

167820

Kommunmoms tjänst utland

264300

Utg. moms import, 25%

167830

Ing.moms, import, kommunm

265100

Utg moms på varuförv 12%

167910

Särskilt bidrag 6 % alt 1

265200

Utg moms på tjänster 12%

167950

Bidrag särsk boende 18%

265300

Utg. moms import, 12%

167960

Särskild bidrag 5 % alt 2

266100

Utg moms på varuförv 6 %

167970

Särskilt bidrag 18% alt 2

266200

Utg moms på tjänster 6%

266300

Utg. moms import, 6 %

268100

Redovisad moms

Månatligen upprättas momsdeklarationer utifrån de konteringar som gjorts på momskontona ovan.
Avstämningen görs utifrån en framtagen Excelmall, vilken vi tagit del av. Bokföringsordrar kopplat
till momsdeklarationerna genereras också från detta Exceldokument. Vidare görs en sammanställning med avseende på jämkning inom kommunmomssystemet en gång per år där regionen tar
hjälp av ett externt företag, Refero, för återsökningen för att säkerställa kompensation för ingående
moms inom verksamhet som inte är momspliktig.

2.1.3.

Bedömning

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner för att löpande
avstämning och redovisning av moms sker. Rutinerna bedöms överlag vara tillfredsställande och
tillräckliga.
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
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2.2.

Kontrollmål 2

”In- och utgående moms redovisas i rätt period och med rätt belopp”
2.2.1.

Iakttagelser

Ingående moms
Ingående moms hanteras, såsom konstaterats ovan, i samband med kontering av inkommande
fakturor. Momsbesluten fattas således i stor utsträckning ute i verksamheterna i varje enskild konteringssituation. Fakturaskanningssystemet läser av kostnadsbelopp och momsbelopp från fakturan och förpopulerar ett konteringsförslag avseende momsen. 75 procent av regionens inkommande fakturor är elektroniska fakturor vilket minskar risken för skanningsfel. Utöver den löpande
redovisningen som görs av momsen vid fakturakonteringen har regionen även upprättat ett kontrollmoment för att säkerställa korrekt momsredovisning av den ingående momsen inom kommunmomsjämkningssystemet genom den årliga genomgången avseende inkomna fakturor som görs
av ett externt företag. Eventuella identifierade fel rättas. Enligt uppgift kräver skatteverket rättelse i
rätt period endast i de förekommande fall då det avser väsentliga belopp. Mot bakgrund av att
regionen har upprättat strukturer för att genom efterkontroller identifiera och hantera eventuell felkonterad moms på de inkommande fakturorna bedömer vi det inte motiverat att genomföra stickprov avseende redovisning av ingående moms utöver den kontroll som redovisas i kontrollmål 4.
Utgående moms
Genom utförda intervjuer har vi kartlagt inom vilka områden regionen tillhandahåller momspliktig
verksamhet.


VA, avlopp, avfall. Fakturering görs från särskild kundreskontra.



Restaurang/caféverksamhet inom lasarett, skolor, simhall. Momspåslag hanteras via kassainställning som styrs per varukategori.



Måltidsförsäljning



Skrotförsäljning faktureras med omvänd beskattning



Parkeringsavgifter



Momspliktiga sjukvårdstjänster. För de tjänster där moms ska tas ut måste detta ske manuellt eftersom det faktureringssystem som används inte medger momsdebitering, se vidare kring fakturering av momspliktiga sjukvårdstjänster under kontrollmål 5.



Fastighetsförsäljning där investeringar gjorts inom 10 år från försäljningstidpunkten. Den
positiva jämkningen har hanterats gentemot köparen genom reglering i köpeskillingen. Investeringsbeloppet identifierades då genom en sammanställning avseende samtliga fakturor överstigande 1 prisbasbelopp oaktat vilken typ av åtgärd fakturan avsåg. Denna hantering kan medföra fel till följd av att den redovisningsmässiga definitionen av investering inte
överensstämmer fullt ut med den skattemässiga. Det finns åtgärder som inte klassificeras
som ny-till-ombyggnad skattemässigt tex målning.



Regionen är ej frivilligt skattskyldiga för någon verksamhets lokaluthyrning

Vi har genomfört en stickprovsgranskning avseende samtliga konton där vi utifrån genomförda
intervjuer och kontonamn bedömer att fakturering bör ske inklusive moms. För en sammanställning
av kontrollerade konton se bilaga 1. På 22 av kontona fanns inga transaktioner redovisade under
perioden. Sammantaget har 95 poster granskats inom ramen för berörda konton. Utfallet av stickprovsgranskningen presenteras i diagrammen nedan:
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Utfall verifiering momsredovisning
6%

Fördelning poster
verifierade utan
anmärkning

Verifierad utan
anmärkning

15%

Verifierad med
anmärkning

79%

Kan ej bedöma tillföljd
av avsaknad av
underlag

44%
56%

Varav intern
motpart
Varav med
moms

Av 95 granskade poster bedömdes 79 procent, motsvarande 75 fakturor, vara verifierade utan
anmärkning med avseende på momsredovisning. 44 procent av dessa var konton som endast
innehöll interna poster varför momsredovisning inte är aktuellt. För 15 procent av posterna, motsvarande 15 fakturor, har vi kunnat konstatera felaktig momsredovisning. För resterande sex fakturor saknar vi underlag för att bedöma momsredovisningen.

2.2.2.

Bedömning

Granskningsmoment har gjorts i form av intervjuer och stickprov och mot bakgrund av detta har vi
kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll har vi dock kunnat identifiera att det finns fakturering som görs med felaktig
utgående moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.
Sammantaget bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.

2.3.

Kontrollmål 3

”Korrekt återsökning av särskilt momsbidrag/särskild momskompensation
sker (d.v.s. återsökning sker av alla kostnader som kompensation kan erhållas för)”
2.3.1.

Iakttagelser

Som återgivits ovan anlitar regionen ett externt bolag, Refero, för att säkerställa att återsökning
gjorts inom ramen för momskompensationen. Detta innebär möjligheter att identifiera tidigare felaktigt redovisad ingående moms.
Skatteverket medger också särskild kompensation till kommuner/regioner inom följande områden:


upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning



bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning



hyra av lokaler för särskilt boende.

Momskompensationen kan beräknas enligt två alternativ:
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Alternativ 1 - får alltid användas: Ersättningen är 6 procent av den kostnad som ger rätt till
ersättning.



Alternativ 2 - får användas om det framgår av kommunens fakturor att en del av kostnaden
gäller lokaler. Ersättningen blir 18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av resterande
kostnader.

Av genomförda intervjuer framkommer att det område som regionen finner svårast att upprätthålla
rutiner för avser denna särskilda momskompensation. Detta särskilt i samband med personal- eller
leverantörsbyten. I möjligaste mån tillämpas alternativ 2 regeln, dock finns inte alltid tillräcklig information på inkommande fakturor. Vidare återsökts 18 procent med avseende på särskilda boenden. Enligt uppgift kräver regionen vid ingång av nya avtal att leverantören ska kunna specificera
på fakturorna hur stor del av kostnaderna som utgörs av lokaler.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att regionen övergripande har upprättat rutiner för att kunna säkerställa återsökning av
särskild momskompensation. Vissa avvikelser och risker har identifierats, vilket återges inom ramen för kontrollmål 5. Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet
bedöms vara uppfyllt.

2.4.

Kontrollmål 4

”Avdrag av ingående moms sker med korrekt belopp för kostnader där avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar”
2.4.1.

Iakttagelser

Särskilda avdragsbegränsningar finns utifrån skatteverkets regler avseende moms för leasing av
bilar.
Av skatteverkets regler följer att 50 procent av momsbeloppet får dras av vid leasing av bilar. Regionen säkerställer korrekt momsavdrag genom att ange i fordonsregistret vilket momsbelopp som
får dras av (hel/halv/ingen moms). I huvudsak avser regionens leasingbilpool personbilar vilket
medför 50-procentig avdragsrätt.
Vi har genomfört en stickprovskontroll avseende ett antal fakturor konterade på konto 695110 ”Leasing bilar” och kan konstatera att det för samtliga granskade fakturor gjorts avdrag med 50 procent av momsbeloppet på fakturan. Samtliga granskade fakturor var således korrekt hanterade
med avseende på moms.

2.4.2.

Bedömning

Utifrån genomgång av styrdokument och rutiner avseende leasing konstaterar vi att det finns förutsättningar för en fungerande internkontroll avseende momsredovisning kopplat denna situation
med avdragsbegränsningar. Genomförd stickprovskontroll har påvisat tillfredsställande hantering
avseende leasing av bilar.
Sammantaget bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt.
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2.5.

Kontrollmål 5

”Bedömning görs avseende regionens hantering av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar”
2.5.1.

Iakttagelser

Vi har genomfört fördjupade intervjuer med de två förvaltningar vi bedömer har flest komplicerade
momsfrågor – socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nedan redogörs för våra
iakttagelser för de två förvaltningarna.
Socialförvaltningen
Den särskilda momsfråga som är mest aktuell för socialförvaltningens del avser ingående moms
på omvårdnadsfakturor där delar av kostnadsbeloppet utgörs av lokalkostnader. För att säkerställa
korrekt hantering har socialförvaltningen upprättat ett informationsblad som tillhandahålls samtliga
leverantörer av sådan omsorg. Vi bedömer informationen som tillhandahålls leverantörerna som
adekvat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avseende hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde har vi identifierat särskilda frågor både avseende utgående- och ingående moms. Inom ramen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahålls en mindre del momspliktiga tjänster. För att utgående moms ska registreras
på dessa fakturor måste en manuell registrering av moms ske. Grunden för hanteringen framgår
av Region Gotlands Avgiftshandbok. Av Avgiftshandboken framgår vilka åtgärder och avgifter som
ska faktureras med respektive utan moms. Vi har granskat avgiftshandboken från ett momsperspektiv och kan konstatera att vissa otydligheter föreligger:
Utfärdande av intyg kan vara såväl skattepliktiga som skattefria transaktioner, vilket också framgår
av Avgiftshandboken. Vidare har Skatteverket i ett ställningstagande från 2014-09-30 (dnr 131
532876-14/111) angivit följande:

Kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar inom hälso- och sjukvården är skattepliktiga tjänster när åtgärden genomförs enbart för att ta fram underlag för beslut av tredje man.
Utfärdandet av hälsointyg och sakkunnigutlåtanden som tas fram i syfte att en person ska utöva
en särskild yrkesverksamhet eller bedriva viss verksamhet som kräver god fysik är också skattepliktiga tjänster. Balsamering av avlidna och rättsmedicinska undersökningar är skattepliktiga
tjänster. Det är däremot fråga om från skatteplikt undantagen sjukvård när åtgärderna har som
främsta syfte att skydda den berörda personens hälsa. Medicinskt förebyggande hälsovård
såsom allmänna hälsoundersökningar och vaccinationer omfattas också av undantaget från
skatteplikt.
Vid en jämförelse av vad Avgiftshandboken och vad Skatteverket anser vara skattepliktiga tjänster
uppkommer ett antal diskrepanser. Skatteverket anser t.ex. att tjänster i samband med dödsfall i
många fall är skattepliktiga tjänster. Av Avgiftshandboken framgår att konstaterande av dödsfall,
dödsorsaksundersökning (enkel eller fullständig) inte utgör en momspliktig transaktion. Motsvarande gäller för intyg till t.ex. Bostadsförmedling eller intyg för brottsplatsundersökning. Vår bedömning är att det finns en risk att Avgiftshandboken inte utgör ett korrekt underlag för hantering
av moms.
Vad gäller ingående moms har vi noterat följande med bäring på Hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhetsområde. Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av
sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård men efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ändrades detta till att numera utgöra momspliktig personaluthyrning. Under
året har Region Gotland framför allt hyrt in sjukvårdspersonal. För de fall uthyrningen fakturerats
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med moms har ersättning yrkats från kommunkontosystemet och för de fall uthyrningen fakturerats
utan moms har Region Gotland yrkat momskompensation med 6 procent av fakturabeloppet. Efter
den 1 juli 2019 föreligger dock en skyldighet för tjänsteleverantören att fakturera tillhandahållna
tjänster med moms och därmed föreligger ingen rätt att yrka kompensation för moms med 6 procent. Detta gäller oavsett om leverantören har fakturerat med moms eller ej. Region Gotland har
dock fortsatt att yrka momskompensation om fakturan inte innehållit moms vilket inte är korrekt.

2.5.2.

Bedömning

Genomförda intervjuer påvisar att det finns vissa brister kopplat särskilda momsfrågor. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Revisionell bedömning
Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens och nämndernas
interna kontroll avseende momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål som legat
till grund för den revisionella bedömningen bedöms vara uppfyllda och två kontrollmål bedöms vara
delvis uppfyllda.

3.1.

Rekommendationer

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Att säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.



Att en fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som skattepliktiga respektive skattefria.



Att se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att momskompensation inte yrkats felaktigt.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Nedan sammanfattas bedömningen av respektive kontrollmål.

4.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Löpande avstämning och
redovisning av moms
sker

Uppfyllt

In- och utgående moms
redovisas i rätt period och
med rätt belopp

Delvis uppfyllt

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier bedömer vi att det finns rutiner
för att löpande avstämning och redovisning
av moms sker. Rutinerna bedöms överlag
vara tillfredsställande och tillräckliga.

Granskningsmoment har gjorts i form av
intervjuer och stickprov och mot bakgrund av
detta har vi kunnat konstatera över lag fungerande rutiner och processer för momsredovisning. Utifrån genomförd stickprovskontroll
har vi dock kunnat identifiera att det finns
fakturering som görs med felaktig utgående
moms. Samtliga identifierade fel avsåg utebliven momsdebitering.

Korrekt återsökning av
särskilt momsbidrag/särskild momskompensation sker (d.v.s.
återsökning sker av alla
kostnader som kompensation kan erhållas för)

Uppfyllt

Avdrag av ingående
moms sker med korrekt
belopp för kostnader där
avdragsbegränsning råder, t.ex. leasing av bilar

Uppfyllt

Vi bedömer att regionen övergripande har
upprättat rutiner för att kunna säkerställa
återsökning av särskild momskompensation.
Vissa avvikelser och risker har identifierats,
vilket återges inom ramen för kontrollmål 5.
Överlag bedömer vi att regionen har fungerande rutiner och kontrollmålet bedöms vara
uppfyllt.

Utifrån genomgång av styrdokument och
rutiner avseende leasing konstaterar vi att
det finns förutsättningar för en fungerande
internkontroll avseende momsredovisning
kopplat denna situation med avdragsbegränsningar. Genomförd stickprovskontroll
har påvisat tillfredsställande hantering avseende leasing av bilar.
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Bedömning görs avseende regionens hantering
av moms i samband med
särskilt aktuella frågeställningar

Delvis uppfyllt
Genomförda intervjuer påvisar att det finns
vissa brister kopplat särskilda momsfrågor.

2020-03-24

Carin Hultgren

Christina Grape

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på
uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 4 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1. Stickprovsgranskade
konton
Följande konton har granskats med avseende på tillämpning av utgående moms:
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14

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/653
20 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av inköpsprocessen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar nedanstående svar till revisorerna.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är
tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att regionstyrelsen inte i alla
delar har en tillräcklig kontroll. Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns
riktlinjer och rutiner upprättade, men att dessa inte i tillräcklig utsträckning berör hur
uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras. Det genomförs inte
heller systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal eller köptrohet till
avtal i övrigt.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har utgått från fem kontrollmål. Nedan listas dessa med kommentar från
PwC.
- Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp. Delvis
uppfyllt. Regelverk finns, däremot saknas rutiner för uppföljning.
- Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal. Delvis uppfyllt. Kvantitativ
analys visar på en ganska god täckning av ramavtal. Det saknas dock förutsättningar
för att följa upp leverantörstrohet.
- Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är
attesterat av behörig person. Delvis uppfyllt. Attestering av inkomna fakturor har
skett korrekt, men i övrigt noterades flera avvikelser i fakturagranskningen. Vi
noterar att attest har gjorts trots de avvikelser vi noterat i vår verifiering.
- Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och
tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv). Ej uppfyllt. Avtalstrohet mäts inte med
systematik och inte i tillräcklig utsträckning.
- Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens
gemensamma avtal. Ej uppfyllt. Det finns en avsaknad av rutiner för uppföljning och
uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte med systematik.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har varit delaktig i revisionen och är positiv till att
granskningen har gjorts. Revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsen
inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen delas av
förvaltningen. Förvaltningen tar till sig revisorernas rekommendationer.
Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom inköpsprocessen
på Region Gotland. Arbetet omfattar såväl översyn av uppdrag, ledning, arbetssätt
och organisation som samverkan med alla intressenter, såväl externa som interna. En
mycket viktig del av det pågående arbetet är vidareutveckling av den interna
styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I detta ingår också en långsiktig
planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat sex rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
1. Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas upp
samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.
Modell och rutiner för avtalsuppföljning utarbetas och provas sedan en tid tillbaka.
Syftet är att dels få en modell som kan användas konsekvent över hela Region
Gotland dels att effektivisera och säkerställa uppföljning av samtliga avtal.
Uppföljning görs för ett antal avtal idag, dock sker detta inte konsekvent och det
finns varierande rutiner för detta inom Region Gotland. Vidare utvecklas intern
styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som genomförda
inköp.
2. Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.
Inom ramen för pågående projekt, Sänkning av inköpskostnader, samt
utvecklingsarbetet inom upphandlingsstödsenheten identifieras och utarbetas
nyckeltal för att kunna etablera kontinuerlig mätning av leverantörstrohet och
avtalstrohet. Vidare ses systemstöd över samt rutiner för att kunna ha överblick över
avtal i Region Gotland. Detta är en förutsättning för att kunna etablera en fullgod
uppföljning. Vidare utvecklas intern styrning och kontroll för att kontrollera såväl
avtalsuppföljning som genomförda inköp.
3. Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.
Intern styrning och kontroll utvecklas för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp. Se också kommentarer under punkt 1 och 2 ovan.
4. Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis
med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.
Arbetet pågår med vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i
inköpsprocessen enligt ovan. I regionens chefsskola ingår upphandling och inköp
som en del. Arbete pågår också med särskilda utbildningar av behöriga beställare med
direktupphandlingsregler som en del.
5. Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.
En mycket viktig del av det pågående arbetet inom upphandling och inköp i regionen
är vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I
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detta ingår också en långsiktig planering och uppföljning av Region Gotland
inköpsarbete.
6. Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att
rutiner upprättas för detta syfte.
I dagsläget finns inget utvecklat systemstöd. Inför budgetberedningen i höst ingår en
beskrivning av behovet i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan.
Beslutsunderlag

Revisorernas missiv och revisionsrapport, Granskning av inköpsprocessen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
Avdelning Ekonomi, enhet upphandlingsstöd
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen

Granskning av inköpsprocessen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns riktlinjer och rutiner upprättade av vilka det framgår hur upphandling och inköp ska göras. Däremot
framgår inte hur uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras.
Vidare genomförs ingen systematisk uppföljning av regionens gemensamma
avtal eller köptrohet till avtal i övrigt.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:


Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och
när avtal skall följas upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.



Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.



Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.



Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.



Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.



Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att rutiner upprättas för detta syfte.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti 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
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4.1.

1

Sammanfattning
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som är finansierade med allmänna medel och
som görs av myndigheter och vissa andra organisationer. I LOU fastställs gränsen för direktupphandling. Endast vid synnerliga skäl får direktupphandling göras överstigande direktupphandlingsgränsen. Avtalstroheten är avgörande för leverantörers förtroende för regionen. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal.
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll
avseende inköpsprocessen. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
kontrollmålen.
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga regler och
rutiner för upphandling och inköp

Delvis uppfyllt
Riktlinjer och rutiner finns upprättade för upphandling och inköp.
Däremot saknas rutiner för uppföljning i upphandlings- och inköpsprocessen.

Inköp görs, i den mån det är möjligt,
genom ramavtal

Delvis uppfyllt
Kvantitativ analys visar på en
ganska god täckning av ramavtal.
Det saknas dock förutsättningar för
att följa upp leverantörstrohet.

Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor
samt är attesterat av behörig person

Delvis uppfyllt
Attestering av inkomna fakturor har
skett korrekt men i övrigt noterades
flera avvikelser i fakturagranskningen. Vi noterar att attest har gjorts
trots de avvikelser vi noterat i vår
verifiering.

2

Det finns kontroller som säkerställer
att upphandlade avtal efterlevs,
finns och tillämpas (avser priser,
leveransvillkor osv.)

Ej uppfyllt
Avtalstrohet mäts inte med systematik och inte i tillräcklig utsträckning.

Det finns rutiner för kontinuerlig och
systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal

Ej uppfyllt
Det finns en avsaknad av rutiner för
uppföljning och uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte
med systematik.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som är finansierade med allmänna medel och
som görs av myndigheter och vissa andra organisationer. I LOU fastställs gränsen för direktupphandling. Endast vid synnerliga skäl får direktupphandling göras överstigande direktupphandlingsgränsen. Avtalstroheten är avgörande för leverantörers förtroende för regionen. En hög avtalstrohet ger också bättre villkor i upphandlingar och avtal.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning av regionens inköpsprocess kopplat till det centrala inköpssystemet.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma den interna kontrollen in inköpsprocessen.
Revisionsfrågan som ska besvaras i granskningen är om den interna kontrollen avseende inköpsprocessen är tillräcklig.

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt interna styrande och stödjande dokument.

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan och således uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål utformats:


Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp



Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal



Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är attesterat
av behörig person



Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och tillämpas
(avser priser, leveransvillkor osv.)



Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens gemensamma
avtal

1.5.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas utifrån revisionsfråga och kontrollmål. Granskningen omfattar inköp och
avtal som är regionövergripande. Granskningen omfattar regionstyrelsen men stickprov avser hela
regionen.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och registeranalys med stickprov/verifiering. Inom ramen för granskningen har en kartläggning och analytisk granskning av
leverantörstroheten ingått. Som ett led i granskningen har följande personer intervjuats:
- Ekonomidirektör
- Avtalscontroller vid Regionstyrelseförvaltningen
- Upphandlare och f.d. upphandlingschef vid Regionstyrelseförvaltningen
De intervjuade har även givits möjlighet att sakgranska innehållet i föreliggande rapport.
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Relevant lagstiftning
Upphandlingar gjorda av regionen regleras av Lag (LOU 2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) och Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Lagarna reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och
entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot vilka alla regler, oavsett
upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och
ömsesidigt erkännande (4 kap. 1-2 §§ LOU).
Direktupphandling
I LOU kapitel 19 återfinns även regler kring när direktupphandling får användas som upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på upphandlingen är
högst 28 % av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § (19 kap. 7 §), den så kallade direktupphandlingsgränsen.
2019 var gränsen 586 907 kronor.
Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i viss form
(19 kap. 4 §). Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar (4 kap. 1-2 §§
LOU).
Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till direktupphandling (Prop. 2001/02:142 s. 99).
Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling (19
kap. 7 § LOU).
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen.
En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna och vid be-räkningen ska
options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under
räkenskapsåret (19 kap. 8 § LOU).
Dokumentation
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut
under upphandlingens samtliga skeden (19 kap. § 30 LOU).
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Iakttagelser och bedömningar
3.1.

Regler och rutiner

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och rutiner för upphandling och inköp

3.1.1.

Iakttagelser

Styrande dokument
Regionfullmäktige har antagit en upphandlingspolicy för Region Gotland, senast reviderad 7 september 2015. I upphandlingspolicyn framgår att all upphandling av regionen ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn över regionens inköp
och har ansvar för de regionövergripande ramavtalen. Regionstyrelsen ansvarar för upphandling
avser hela regionens behov, samordnad upphandling och upphandling av ramavtal.
Övriga nämnder ansvarar för och beslutar om upphandling som endast berör nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde.
Regionstyrelsen har upprättat riktlinjer för upphandlingsverksamheten, “Riktlinjer utifrån Region
Gotlands upphandlingspolicy”, senast reviderade 18 juni 2015. Riktlinjerna anger att det centrala
upphandlingsstödet ska bevaka behov av upphandling. Det centrala upphandlingsstödet ansvarar
även för att utveckla upphandlingsprocessen samt att informera och utbilda internt och externt
inom upphandlingsområdet.
Det ligger på ekonomidirektör, i egenskap av strategiskt ansvarig för upphandlings-frågor, att följa
utvecklingen på lagstiftningsområdet och vid behov initiera förändringar av upphandlingsriktlinjerna
och upphandlingspolicyn.
Av delegationsordningen framgår vem som får teckna avtal och vem som har rätt att göra inköp.
Upphandlingschef har rätt att teckna regionövergripande ramavtal genom vidaredelegation från
ekonomidirektör. Chef eller budgetansvarig bestämmer, enligt delegationsordning, vem som får
göra avrop (inköp) i verksamheten.
Det har dock fattats ett principbeslut av koncernledningsgruppen 2015-10-15 som innebär att möjligheten att göra avrop (inköp) på sikt ska göras av färre behöriga beställare.
Rutiner
Inom ramen för granskning har vi tagit del av dokument rörande upphandlingsprocessen däribland
processbeskrivningar, tidplan, blankett för beställning av upphandling.
Dessutom har vi tagit del av rutinbeskrivningar som finns tillgängliga via regionens intranät som
bl.a. behandlar beslutattestantens ansvar, beställning/inköp, direktupphandling och leverantörsbedömning. Dokumenten bedömer vi vara ändamålsenliga och bör kunna fungera som stöd i upphandlings-/inköpsarbetet.
Däremot finns det endast knapphändig information kring uppföljning av upprättade avtal i de rutinbeskrivningar vi har tagit del av. Vi har heller inte tagit del av dokumenterade rutinbeskrivningar
gällande mätning/uppföljning av leverantörstrohet/avtalstrohet. Detta trots att uppföljning och ökad
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avtalstrohet anges som viktiga områden i upphandlingsriktlinjerna. (Uppföljning behandlas närmare
under andra kontrollmål.)
Intervjuer
Upphandlingsprocessen beskrivs i intervju vara tydlig. Förutom rutiner och stöd på intranätet uppges det även finnas rutiner upprättade av förvaltningarna, t.ex. teknikförvaltningen. I intervju framförs att riktlinjer är förankrade i organisationen. Detta säkerställs genom information på intranätet
samt utbildningar till bl.a. nytillsatta chefer. Vi har tagit del av utbildningsmaterial från sådana utbildningstillfällen.
Respektive förvaltning upprätta en upphandlingsplan. Det är respektive förvaltnings inköpssamordnare som ansvarar för att förmedla upphandlingsplanen som sammanställs till Region Gotland
upphandlingsplan. Upphandlingsplanerna ska upprättas för minst tre år framåt i tiden. Vi har tagit
del av regionens samlade upphandlingsplan för åren 2019-2021.
I intervju framkommer att det pågår ett arbete för att samtliga anställda på regionen som har rätt att
göra avrop ska ha genomfört en utbildning som det centrala upphandlingsstödet håller i.
Det har upprättats ett upphandlingsråd med en inköpssamordnare från varje förvaltning som leds
av central upphandlingschef. I rådet behandlas upphandlingsplaner och diskussion förs även kring
spendanalyser (inköps- och leverantörsmönster), leverantörstrohet (att inköp görs genom upprättade ramavtal i den mån det är möjligt), avtalstrohet (att köpa avtalade produkter från avtalsleverantören), förändring i lagstiftning etc.
Upphandlingskompetensen uppges se olika ut på olika förvaltningar med mer specialiserade upphandlingsansvariga på hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt teknikförvaltningen. Regionen har
även upphandlat konsulter som stöd med upphandlingsarbetet. Samordning beskrivs dock generellt som en utmaning i intervju.

3.1.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Det finns en antagen upphandlingspolicy och antagna upphandlingsriktlinjer som i generella termer anger hur upphandlingsarbetet i regionen ska ske. Det finns även dokumenterade rutinbeskrivningar på intranätet för flertalet moment i upphandlingsprocessen.



Det genomförs utbildningsinsatser för såväl chefer som tjänstemän som har rätt att göra
avrop från gällande avtal. Dessutom har ett samordnande organ, upphandlingsrådet, inrättats i syftet att bland annat koordinera behov. Det finns även treårig regionövergripande
upphandlingsplan för åren 2019-2021.



Däremot finns det knapphändig information i riktlinjer och rutinbeskrivningar hur upprättade
avtal ska följas upp samt hur leverantörstrohet ska säkerställas.

3.2.

Inköp genom ramavtal

Kontrollmål: Inköp görs, i den mån det är möjligt, genom ramavtal

3.2.1.

Iakttagelser

Styrande dokument
Upphandlingspolicyn föreskriver att ramavtal alltid ska tecknas för varor och tjänster som nyttjas
regelbundet och att det finns en skyldighet att följa gällande ramavtal. Direktupphandling får endast
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ske då inget ramavtal är tecknat och ska ske enligt gällande regler samt att det för varje nämnd
ska vara tydligt angivet hur och av vem som ska utföra direktupphandling.
Dataanalys
Den kvantitativa analysen visar på följande inköpsmönster i form av omsättning och leverantör i
regionen:
Tabell 1: Inköpsmönster Region Gotland 2019-01-01 - 2019-08-31
Inköpsvolym 2019 per
sista augusti
>5 000 000

Antal
leverantörer

Andel,
procent ( %)

Mnkr
intervallet

Andel,
procent (%)

75

1,9%

1 468

67,2%

1 000 001-5 000 000

193

5,0%

411

18,8%

500 001-1 000 000

156

4,0%

109

5,0%

100 001-500 000

636

16,5%

143

6,5%

50 001-100 000

373

9,7%

27

1,2%

<50 000

2 422

62,8%

28

1,3%

Summa

3 855

100%

2 186

100%

* I volymspannet under 50 000 ingår utbetalningar till mottagare som inte bör betraktas som leverantörer,
exempelvis privatpersoner. Den relativt stora andelen bör ses i ljuset av detta.

I tabellen ovan går att utläsa att av totala inköp består ca 9% av inköp på en summa per leverantör
under 500 tkr. Detta är i linje med övriga regioner och kommuner vi har jämfört med. Regionen
sticker därmed inte ut mot andra regioner när det gäller andelen “småinköp”.
Genom registeranalys mellan erhållna leverantörsfakturor under perioden 1 januari 2019 till och
med 31 augusti 2019 och avtalsdatabasen kan man få en uppfattning om i vilken grad det finns
ramavtal för regionens inköp.
I vår registeranalys identifierades 204 leverantörer som regionen handlat av, men där avtal inte
återfanns i avtalsdatabasen. Inköpen motsvarar ett belopp om 687,3 mnkr. Att avtal saknades i
avtalsdatabasen förklaras av att det bland annat kan röra sig om inköp via avtal med leverantörer
som upphandlats av SKR som inte finns i avtalsdatabasen. Den främsta förklaringen till diskrepansen anges dock vara de nämndspecifika avtalen som inte registrerats i avtalsdatabasen. Detta
trots att det av upphandlingsriktlinjerna framgår att avtalsdatabasen ska inkludera regionens samtliga avtal. Detta medför i sin tur att en registeranalys ger en missvisande bild.
Intervjuer
I intervju uttrycks att regionen tydligt förmedlar att ramavtal ska följas. Utbildningar sker av chefer
och det pågår utbildning för alla anställda som har rätt att göra avrop. Det upplevs enklare att hitta
avtal än tidigare efter implementering av det nya intranätet.
Ansvaret att tillse följsamhet till gällande avtal ligger på avtalsansvarig enligt intervju. Avtalscontroller på det centrala upphandlingsstödet går även igenom aggregerad statistik via systemverktyg
rörande t.ex. fakturaflöde, inköpsvolymer och leverantörer. Dock uppges inte leverantörstrohet
mätas systematiskt och dokumenteras. I nuläget kan inte leverantörstroheten mätas på ett tillförlitligt sätt enligt intervjuuppgift. Detta beror på att inte alla avtal finns i avtalskatalogen och att ändamålsenligt systemstöd inte är implementerat.
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Det framförs i intervju att det är förvaltningarnas ansvar att inköp sker på rätt sätt och att de i varierande grad använder sig av det centrala upphandlingsstödet i detta arbete.
Avtalsdatabasen innehåller inte nämndspecifika ramavtal trots att det anges i upphandlingsriktlinjerna att avtalsdatabasen ska inkludera regionens samtliga avtal. I dagsläget fungerar inte heller
avtalsdatabasen ändamålsenligt när det gäller att uppsöka information kring avtal inom olika områden enligt uppgift i intervju. Det pågår ett arbete med att införa ett e-handelssystem som i dagsläget endast finns implementerat för områdena läkemedel och livsmedel. Det finns även i dagsläget möjlighet att beställa digitalt via intranätet gällande varuförsörjning (kontorsmaterial, städmaterial etc.) och hjälpmedel. Systemet för digital beställning för varuförsörjning upplevs dock vara
komplicerat och omodernt. Det uppges att när arbetet är klart kommer det gå att mäta leverantörstrohet per inköpskategori. Arbetet syftar även till att upphandlingsarbetet ska bedrivas med bättre
framförhållning och uppnå bättre synergieffekter i processen. I nuläget är planen att inköpen ska
vara indelade i 16 kategorier.

3.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Andelen småinköp i regionen motsvarar genomsnittet för andra regioner och kommuner
som vi har jämfört med. Detta indikerar att regionen har en genomsnittlig täckning av ramavtal som täcker verksamhetens behov. Vidare har vi tidigare noterat att regionen har upprättat ett upphandlingsråd för att koordinera behov och föra diskussion i upphandlingsärenden mellan förvaltningar vilket är positivt.



Däremot konstaterar vi att det finns en risk att ramavtal inte följs eftersom det inte finns en
heltäckande avtalsdatabas och att ändamålsenligt systemstöd saknas. Leverantörstrohet
mäts inte systematiskt.

3.3.

Avtal, villkor och korrekt attest

Kontrollmål: Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor samt är attesterat av behörig person.

3.3.1.

Iakttagelser

Ett stickprov på tio fakturor från tio olika leverantörer från perioden 1 januari 2019 till och med 31
augusti 2019 har granskats. Vi har verifierat huruvida det fanns ett giltigt avtal, om prisuppgifter i
faktura stämmer mot bestämmelser om prisuppgifter i gällande avtal, om inköp gjorts korrekt bl.a.
avseende avrop, samt om attestering1 av inkommen faktura skett i enlighet med gällande delegationsordning och attestförteckning. Resultat visas i tabell på nästa sida.

Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Innan fakturan bokförs som en kostnad och läggs in för
betalning ska den granskas, och därefter attesteras, vilket innebär att den godkänns. Om någonting är felaktigt på fakturan
ska den inte attesteras. Av regionens attestreglemente (KF fr.o.m. 2006-01-01) framgår bl.a. att kontroll av prestation och
1
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Tabell 2: Fakturagranskning, 1 januari till 31 augusti 2019.

Faktura3

Giltigt avtal

Korrekt pris4

Korrekt
inköp5

Korrekt
attest

1

A

Ja

Ja

Ja

Ja

2

B

Ja

Ja

Ja

Ja

3

C

Ja

Nej

Ja

Ja

4

D

Nej

Nej

Nej

Ja

5

E

Nej

Nej

Nej

6

F

Ja

Ja

Ja

Ja

7

G

Ja

Ja

Ja

Ja

8

H

Makulerad

Makulerad

Makulerad

Makulerad

9

I

Ja

Ja

Ja

Ja

10

J

Ja

Nej

Ja

Ja

70%

50%

70%

100%

Leverantörsnr.2

Andel korrekt (%)

Ja

Inom ramen för fakturagranskningen har vi tagit del av giltiga avtal för sju av 10 fakturor. En av
fakturorna har makulerats. Övriga två fakturor avser direktupphandling. Den ena av dessa överstiger 100 tkr men erforderlig dokumentation har inte upprättats vilket är ett lagstadgat krav.
För de sju återstående avtalen kunde prisuppgifter i faktura verifieras i fem fall. För två av fakturorna kunde således inte pris som anges på faktura härledas till avtal och tillhörande prisbilaga.
Kontrollen att beslutsattestanter för fakturorna överensstämde med gällande delegationsordning
och attestförteckning genomfördes utan anmärkning.

3.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande i genomfört stickprov:


Attestering av de granskade fakturorna har skett i enlighet med gällande delegationsordning och attestförteckning.



Hälften av de granskade fakturorna verifierades utan anmärkning avseende giltiga avtal
och följsamhet till dessa.



Avvikelser har noterats (omfattning framgår av tabellen ovan) i vårt stickprov och inkluderar:
- lagstadgad dokumentationsplikt vid direktupphandling
- härledning av prisuppgifter till gällande avtal

2 De olika leverantörerna anges med unik siffra.
3 Respektive faktura anges med unik bokstav.
4 Avser om prisuppgifter i faktura går att härleda till bestämmelser om prisuppgifter i gällande avtal.
5
Avser om avropsförfarande/inköp har gjorts i enlighet med avtal.
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3.4.

Kontroll av avtals efterlevnad

Kontrollmål: Det finns kontroller som säkerställer att upphandlade avtal efterlevs, finns och tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv.).

3.4.1.

Iakttagelser

Styrande dokument och rutiner
Det finns inget krav på specifika kontroller som ska utföras i rutinbeskrivningar vi har granskat. Det
är det centrala upphandlingsstödet som är ansvarig för att kontroller finns som säkerställer följsamhet till de regionövergripande avtalen enligt styrande dokument. I upphandlingsriktlinjerna
anges att upphandlingsstödet ska utveckla uppföljning och utvärdering av inköp och upphandlingar
som görs med målet att öka avtalstroheten. Det saknas dock rutin för hur avtalstrohet ska kontrolleras och mätningar av avtalstrohet dokumenteras inte.
I internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 inkluderades tre kontrollmoment gällande upphandling
- avtalstrohet, direktupphandling och prisjusteringar. Uppföljningen av utförda kontrollmoment 2018
visade inte positiva resultat för området. Som exempel kan nämnas att kontrollen av avtalstrohet
som utfördes på det gällande ramavtalet för möbler visade att 45% av stickprovet på 100 fakturor
avsåg leverantörer utanför ramavtalet. I regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 har antalet
kontrollmoment för området upphandling minskat till att endast innehålla ett kontrollmoment gällande avtalstrohet med samma kontrollfrekvens som för 2018, dvs en kontroll årligen.
Det pågår ett arbete med att förbättra uppföljningsprocessen för avtal i regionen. Vi har tagit del av
arbetsmaterial som beskriver ett förslag på plan med olika moment för att säkerställa att regionen
köper rätt vara/tjänst hos rätt leverantör enligt de villkor som finns i avtalet.
Intervjuer
Prioritet har varit att upprättade avtal finns för regionens behov och i mindre utsträckning kontroll
av befintliga avtal enligt intervjuuppgifter. Det uppges framförallt vara en resursfråga. I intervju
framförs att det finns rutin för hur avvikelser ska hanteras och i värsta fall sägas upp. Om avvikelser uppmärksammas kontaktas avtalsansvarig. Däremot uppges rutiner divergera och att systematiskt arbete med kontroller av avtalstrohet vara ett förbättringsområde.
I termer av automatiska kontroller bevakas avtalstider genom uppgifter som hämtas från upphandlingsverktyget Visma Tendsign. I upphandlingssystemet kan bevakning sättas som flaggar för när
avtal är på väg att löpa ut eller ska förlängas. Vi har tagit del av skärmbild som visar hur avtalstider
följs. Det finns även en Excel-fil som administreras av upphandlingsenheten som används för syftet.
Centralt görs stickprov endast i begränsad utsträckning. Det är primärt kontroller som anges i internkontrollplan som utförs. Det framgår i intervju att befintligt systemstöd inte är helt ändamålsenligt. Det finns behov av att arbeta mer systematiskt med avtalsföljsamhet och införandet av ehandelsportal uppges vara nödvändigt.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


Kontroller för att säkerställa avtalstrohet sker inte med systematik.



Riktlinjer och rutiner innehåller inte uppgifter om kontroller för avtalsföljsamhet.
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Avtalstrohet är inkluderat som kontrollmoment i regionstyrelsens internkontrollplan för
2019 men kontrollen på området har inte utökats trots att uppföljningen visade på stora
brister i uppföljningen av regionstyrelsens internkontrollplan för 2018.



Avtalstider kan visserligen bevakas genom upphandlingsverktyg men i intervju uppges att
kontroll av avtalstrohet i övrigt försvåras av ett bristande systemstöd.

3.5.

Rutiner för uppföljning

Kontrollmål: Det finns rutiner för kontinuerlig och systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal

3.5.1.

Iakttagelser

Styrande dokument och rutiner
Uppföljning beskrivs som en central del i styrning av anskaffningsprocessen i riktlinjerna. Det är det
centrala upphandlingsstödet som ansvarar för att uppföljning av regionövergripande avtal. Det
anges inte mer specifikt kring hur uppföljning ska ske. I rutinbeskrivning på intranätet anges endast
som rekommendation att uppföljning sker av att produkter levererats till rätt pris, i rätt antal och av
rätt leverantör. Vi har tagit del av arbetsmaterial som beskriver en uttänkt process för hur avvikelser gällande avvikelser för leverantörers villkorsefterlevnad gradvis ska hanteras.
Intervjuer
Ansvaret för avtalsuppföljning ligger på den som är avtalsansvarig enligt intervjuuppgift. Avtalsuppföljning uppges i första hand ske genom vad som regleras i avtalen enligt kravspecifikation. I vissa
fall sker det genom att exempelvis löpande träffa leverantör, att begära in statistik eller föra dialog
med verksamheten. I andra fall görs ingen uppföljning. Uppföljning som görs utförs inte med
systemstöd. Inga generella riktlinjer uppges finnas hur uppföljning av avtal ska ske. Enligt uppgift
görs inte heller undersökningar hur verksamheterna upplever de regiongemensamma avtalen och
det centrala upphandlingsstödets arbete. Det framförs i intervju att det troligtvis fortfarande sker en
del felaktigheter när det gäller direktupphandlingsförfarande, t.ex. gällande dokumentationsplikten.
Sedan 1 januari 2018 bedrivs ett arbete på regionstyrelseförvaltningen för att införa kategoristyrning med målet att även underlätta avtalsuppföljning. Det pågår även testkörning av en modul i
Visma som fungerar som systemstöd för avtalsvård i vilken t.ex. leverantörer skulle kunna lägga in
sin statistik.

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Bedömningen bygger på följande:


De styrande dokumenten har påfallande svaga skrivningar om uppföljning av avtal. Uppgifter om uppföljning saknas även i de rutinbeskrivningar som finns tillgängliga på regionens
intranät.



De regiongemensamma avtalen följs inte upp systematiskt.
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Revisionell bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig kontroll
avseende inköpsprocessen. Riktlinjer och rutiner finns men fokus ligger i huvudsak på processen
fram till dess att avtal har upprättats men det saknas rutiner för uppföljning av avtal och köptrohet.
Uppföljning av avtal och mätningar av leverantörstrohet/avtalstrohet görs inte med systematik. Det
saknas även systemstöd för att underlätta en adekvat kontroll och uppföljning. Vi noterar emellertid
att det pågår ett arbete för att förbättra dessa processer.

4.1.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:


Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.



Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.



Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.



Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.



Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.



Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser
och att rutiner upprättas för detta syfte.
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Bedömningar utifrån
kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga regler och
rutiner för upphandling och inköp

Delvis uppfyllt
Riktlinjer och rutiner finns upprättade
för upphandling och inköp. Däremot
saknas rutiner för uppföljning i upphandlings- och inköpsprocessen.

Inköp görs, i den mån det är möjligt,
genom ramavtal

Delvis uppfyllt
Kvantitativ analys visar på en
ganska god täckning av ramavtal.
Det saknas dock förutsättningar för
att följa upp leverantörstrohet.

Betalning för gjorda inköp överensstämmer med avtalat pris och villkor
samt är attesterat av behörig person

Delvis uppfyllt
Attest av inkomna fakturor har skett
korrekt men i övrigt noterades flera
avvikelser i fakturagranskningen. Vi
noterar att attest har gjorts trots de
avvikelser vi noterat i vår verifiering.

Det finns kontroller som säkerställer
att upphandlade avtal efterlevs, finns
och tillämpas (avser priser, leveransvillkor osv.)

Ej uppfyllt
Avtalstrohet mäts inte med systematik och inte i tillräcklig utsträckning.

Det finns rutiner för kontinuerlig och
systematisk uppföljning av regionens
gemensamma avtal

Ej uppfyllt
Det finns en avsaknad av rutiner för
uppföljning och uppföljning av regiongemensamma avtal sker inte med
systematik.
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2020-03-24

Carin Hultgren
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på
uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 4 juni 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/773
19 maj 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Korpens café och
restaurang
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på
Korpen.

Ärendebeskrivning

Vid uppdaterade beräkningar i Kostutredning 2019 (RS 2019/562) förslogs att en
utredning av Korpens Café och restaurangs framtid skulle genomföras av
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso-sjukvårdsförvaltningen.
Regionfullmäktige godkände rapporten och en utredning av Korpens café och
restaurangs framtid har nu genomförts av berörda förvaltningar.
Korpens café och restaurang, som omsluter ca 2 miljoner kronor, har drivits i många
år. Dagens ca 100 portioner serveras i dag till besökare och personal.
Kökslokalen vid Korpens café och restaurang visar i dag stora brister i bland annat
underhåll och utrustning och investeringsbehov har beräknats till upp mot 2 miljoner
kronor vilket skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 200tkr per år.
Regionstyrelseförvaltningen måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020
hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har
genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete
med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt
sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya
kostnadssänkningar är tydliga.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten
skulle innebära en försämrad service till besökare och anställda men ställer sig under
rådande omständigheter bakom förslaget till avveckling av verksamheten. Det finns
behov av lokaler på Korpenområdet och en gemensam bedömning är att den yta
som frigörs kan användas till andra regionala verksamheter.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör den samlade bedömningen att Korpens café och
restaurang bör avvecklas. Bedömningen görs utifrån följande aspekter:
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-

Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har
i uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag

-

Kökslokalerna vid Korpens café och restaurang kräver stora investeringar
som över tid skulle innebära ökade hyreskostnader.

-

Övriga förvaltningar som i dag driver verksamhet på området uttrycker ett
behov av att nyttja den lokalyta som frigörs.

Om lokalbehovet förändras kan en möjlighet finnas för annan aktör att bedriva
caféverksamheten vidare. I så fall måste en upphandling ske.

Beslutsunderlag

-

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/772
19 maj 2020

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten vid
Gråbo seniorboende.

Sammanfattning

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende, som omsluter ca 1 miljon kronor,
har drivits i många år och har tidigare varit viktig bland annat för boende i huset som
innehaft äldre biståndsbeslut för särskilt boende. I dag finns endast två brukare med
biståndsbeslut boende i huset varför dagens restaurang, med ca 60 portioner, i
huvudsak vänder sig till privatpersoner.
Kökslokalen vid Gråbo seniorboende visar i dag stora brister i bland annat köksytor
och utrustning och investeringsbehov har beräknats till cirka 1 miljon kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 100tkr per år. Lokalerna ägs inte av
Region Gotland vilket försvårar investeringar. En avstämning med hyresvärden,
Gotlandshem, visar att de inte planerar att göra några förändringar eller satsningar på
trygghetsboende i området. Hyreskontraktet löper för Region Gotland ut per den 31
mars 2022.
Enligt beslut i regionstyrelsen 2014 (RS 2014/697) fick serveringsverksamheten vid
Gråbo seniorboende fortsätta att bedrivas under förutsättning att den är en
marginalverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020
hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har
genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete
med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt
sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya
kostnadssänkningar är tydliga.
En nedläggning av serveringen skulle kunna leda till en ökning av biståndsbeslut
bland de äldre boende på Gråbo seniorboende. I en riskbedömning genomförd vid
socialförvaltningen 2018 uppskattades behoven öka i den omfattning att kostnaderna
inom hemtjänsten skulle bli större än den kostnad som det skulle innebära att ha kvar
serveringen. Dialog kring riskerna vid nedläggning och kring ekonomiska lösningar
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 2020/772

har därför löpande över tid förts mellan regionstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen. I dag ser inte socialförvaltningens möjlighet att betala den
merkostnad om cirka 300tkr per år som uppstår för att ha verksamheten kvar.
Om verksamheten läggs ner kommer regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet
fortsättningsvis att via tjänsten matdistribution till ordinärt boende erbjuda måltider
till de brukare som är berättigade till det, det vill säga brukare med behov av
specialkost.
Möjligheter för andra verksamheter, internt Region Gotland alternativt extern aktör,
att driva någon typ av café eller måltidsverksamhet kan vara möjligt. I så fall måste en
upphandling ske.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att måltidsverksamheten på Gråbo
seniorboende inte längre kan hanteras på marginalen. Serveringen bedöms inte heller
att vara en del av Region Gotlands huvuduppdrag. Den samlade bedömningen är att
serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende bör avvecklas. Bedömningen görs
utifrån följande aspekter:.
-

Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har
i uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag

-

Kökslokalerna på Gråbo kräver stora investeringar som över tid skulle
innebära ökade hyreskostnader.

-

De brukare som är berättigade måltider från Region Gotland kommer även
fortsättningsvis att erbjudas detta

Socialförvaltningen ser inte möjlighet att betala aktuell merkostnad som uppstår för
verksamheten.
Beslutsunderlag

-

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

RS 2020/836
14 maj 2020

Anders Lindholm, Frida Brunner

Regionstyrelsen

Ny lagstiftning rörande översiktlig planering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att den påbörjade revideringen av översiktsplanen för
Region Gotland ska följa den nya lagstiftningen inom Plan- och bygglagen
(2010:900) Lag (2020:76).

Sammanfattning

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (PBL) (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL (2010:900) ska fortfarande
gälla för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som
har påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för
bestämmelsen om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna
om att översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen och standardförfarande vid
detaljplaneläggning ska få tillämpas. De bestämmelserna ska i stället träda ikraft den 1
januari 2021, då kommunen ska ha antagit sin första planeringsstrategi.
Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av regionstyrelsen 2018 (RS§69
RS2018/170). Möjlighet finns för Region Gotland att fatta ett formellt beslut att välja
att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya lagstiftningen genom ett beslut
av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad
översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde alltså i kraft den 1
april 2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i PBL. De huvudsakliga
ändringarna i lagen handlar om att:
 Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
 Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
 Tydligare besked från både kommunen och staten
 Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för efterföljande
planering och prövning
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Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men den ställer också tydligare krav på
ställningstaganden om allmänna intressen och att hela kommunens yta ska planeras.
Den största nyheten är planeringstrategin som ersätter den tidigare
aktualitetsprövningen. Det innebär att efter det ordinarie valet den 11 september
2022 ska kravet på kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.
Regionfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 11 september 2024.
Enligt de nya bestämmelserna i PBL kommer översiktsplanen och fördjupade
översiktsplaner antagna före 2004-01-01 att upphöra att gälla 2025-12-31. Detta
gäller oavsett om regionen följer de nya eller de äldre bestämmelserna.
De nya bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell
om Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
 Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande
av detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
 Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är
inte tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
 Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att
genomförandetiden har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
 Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl
för dispens vid prövning av strandskyddsdispens.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom
övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre
bestämmelserna i plan- och bygglagen avseende framtagandet av den reviderade
översiktsplanen, men det skulle innebära att Regionen även kommer att behöva
påbörja en omedelbar revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det
fall planen inte omfattar de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från
den nya lagstiftningen
Ärendebeskrivning

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL ska fortfarande gälla för
regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som har
påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för bestämmelsen
om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna om att
översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen och standardförfarande vid detaljplaneläggning ska få tillämpas. De
bestämmelserna ska tillämpas from den 11 september 2024, då kommunen ska ha
antagit sin första planeringsstrategi. Om fullmäktige har antagit en översiktsplan
under första halvan av mandatperioden behöver ingen planeringsstrategi antas under
samma mandatperiod.
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Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av regionstyrelsen 2018 (RS§69
RS2018/170). Möjlighet finns för regionstyrelsen att fatta ett formellt beslut att ändå
välja att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya lagstiftningen genom ett
beslut av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad
översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde i kraft den 1 april
2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i Plan- och bygglagen. De
huvudsakliga ändringarna i lagen handlar om att:








Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
Tydligare besked från både kommunen och staten
Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för
efterföljande planering och prövning
Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande
Kommunfullmäktige skyldig att anta en planeringsstrategi

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men ställer också tydligare krav på ställningstaganden
om allmänna intressen och innebär en större möjlighet för kommunerna vilka
allmänna intressen som redovisas och vilka väsentliga konsekvenser som ska
hanteras, samt att hela kommunens yta ska planeras. Den största nyheten är
planeringstrategin som ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.
Översiktsplanens innehåll kap 3 PBL
3 kap 3 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark och vattenområden för hela kommunen.
Det innebär att varje del av ytan ska planeras. I praktiken är det möjligt att ange
”pågående markanvändning” om inte mer detaljerade ställningstaganden finns för en
yta. Grunddragen av översiktsplanens ställningstaganden ska framgå av en karta. Av
planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
3 kap §§ 6 a-b PBL
Översiktsplanen ska utformas så att innebörden tydligt framgår. Planen får för viss
del redovisas med en annan detaljeringsnivå.
ÖP eller dess fördjupningar antagna före 1/1 2004 upphör att gälla vid utgången av
2025 gäller oavsett om regionen följer nya eller äldre PBL.
Granskningsförfarandet 3 kap §§ 18 18a PBL
Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, ska kommunen låta
förslaget granskas på nytt.
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På kommunens begäran ska länsstyrelsen tillhandahålla ett reviderat
granskningsyttrande enligt 16 § , om:
1. kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden utan att en ny
granskning enligt 18 § äger rum , och
2. länsstyrelsens yttrande till följd av ändringen helt eller delvis inte längre är
relevant.
Detta möjliggör att länsstyrelsens granskningsyttrande som sedan ska följa den
antagna planen, stämmer bättre överens med den laga kraft vunna planen.
Planeringsstrategi 3 kap § 23 PBL
Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen. Det har tidigare
uppstått oklarheter vad som gäller om översiktsplanen är inaktuell, och om
översiktsplanen delvis har kunnat vara aktuell. Vidare upplever regeringen att andra
myndigheter har tvingats bedöma om planen är aktuell eller inaktuell och en
aktualitetsprövning har inte skett i alla kommuner.
Den nya lagstiftningen tydliggör kommunernas ansvar i denna fråga samt vad det
innebär om översiktsplanen inte är att betrakta som aktuell.
Kommunfullmäktige (här Regionfullmäktige) ska anta en planeringsstrategi senast 24
mån efter ordinarie val. Kommunfullmäktige ska ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, ta ställning till
det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen och bedöma om planen är aktuell
enligt innehållet i 3 kap PBL (se punkt 3 enligt nedan). Planeringsstrategin kan ändras
fram till nästa val.
Planeringsstrategin ska innehålla följande tre delar:
1. Ändrade planeringsförutsättningar
 Nytt kommunalt planeringsunderlag.
Länsstyrelsen ska i ett underlag redovisa de statliga och mellankommunala
intressen som har betydelse för ÖP:s aktualitet, t ex ny lagstiftning, nya
nationella mål, nytt planeringsunderlag, ändrade riksintresseanspråk.
Exempelvis kan nya planeringsförutsättningar vara att det har framkommit
risker för översvämning eller markförorening i områden som idag är
föreslagna som bostadsområden.
 Kommunfullmäktige redovisar om underlaget ska beaktas och i så fall hur det
ska processas och hanteras.
2. Ta ställning till det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen
Kommunfullmäktige ska redovisa om planen behöver revideras i vissa avseenden, till
exempel om:


planeringsinriktningen behöver ändras; t ex på grund av politisk ledning




fördjupade översiktsplaner behövs för t ex tätorter
tematiska tillägg behövs för att komplettera allmänna intressen t ex
grönområden, trafikleder, bostadsförsörjning, vindkraft, strandskydd,
kulturmiljöer, jordbruksmark
kommunen behöver inleda arbetet med en ny översiktsplan
…eller om några ändringar inte alls behövs.
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3. Bedöma om planen är aktuell enligt innehållet i 3 kap §§§ 3 4,5
Kommunfullmäktige ska bedöma om planens intentioner fortfarande är giltiga
utifrån grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten:
•
obetydligt påverkade områden
•
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
•
jord och skogsbruk
•
rennäring, yrkesfiske och vattenbruk
•
natur, kultur och friluftsliv
•
värdefulla ämnen eller mineraler
•
anläggningar för industri, energi, kommunikation, vattenförsörjning
och avfall
•
totalförsvaret
Hela planen ska bedömas inklusive fördjupningar och tillägg. Delar av planen kan
vara aktuella och vägledande medan andra delar kan behövas ses över eller
kompletteras (det innebär inte att planen blir inaktuell utan ger istället uppdrag till
tjänstepersoner om hur de ska arbeta framåt).
En antagen planeringsstrategi (inklusive protokollsutdrag) ska inom två veckor
skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner (PBL 3:24§).
Planeringstrategin ska hållas tillgänglig på kommunens webbplats.
Planeringsstrategin ska vara kortfattad och framåtsyftande och uttrycka om
kommunen anser att något behöver göras och bör beskriva åtgärder för nuvarande
eller kommande mandatperiod. Den ska ses som ett program för att vårda och
ajourhålla sin översiktsplan, och kan användas till intern förankring och i
diskussioner om kommande resursbehov. Planeringsstrategin innebär inte ett
genomförande och ändrar inte i sig översiktsplanen eller strategiska vägval. Den
behöver inte samrådas eller miljöbedömas. Dock får den betydelse för
efterkommande processer och beslut.
Översiktsplanen blir inaktuell
De nya bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell
om Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
 Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande
av detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
 Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är
inte tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
 Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att
genomförandetiden har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
 Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl för
dispens vid prövning av strandskyddsdispens.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom
övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre
bestämmelserna i plan- och bygglagen avseende framtagandet av den reviderade
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översiktsplanen, men det skulle innebära att Regionen även kommer att behöva
påbörja en omedelbar revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det
fall planen inte omfattar de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från
den nya lagstiftningen:


dels för att undvika att direkt efter antagande av den nya översiktsplanen
behöva omarbeta vissa avsnitt av planen,



dels att behöva tillämpa utökat planförfarande i detaljplaneprocessen inom
utpekade bebyggelseområden i den då alldeles nyligen antagna
översiktsplanen där detaljplaner annars kan processas med normalt eller
förenklat planförfarande,



samt undvika att utpekade LIS-områden inte blir tillämpbara,



det skulle också innebära en bättre möjlighet att följa Boverkets ÖP-modell
för digital översiktsplan,



oavsett vilken lagstiftning regionen väljer behöver regionfullmäktige anta en
planeringsstrategi enligt 3 kap 23 § PBL,



översiktsplanen och dess fördjupningar antagna före 2004-01-01 upphör att
gälla vid utgången av 2025 gäller oavsett om regionen följer nya eller äldre
PBL.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den
påbörjade revideringen av översiktsplanen för Region Gotland ska följa den sedan
den 1 april 2020 gällande nya lagstiftningen rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (Lag 2020:76)
Beslutsunderlag

Sveriges Riksdag, Svensk författningssamling Plan- och bygglagen (2010:900)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
Boverket https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/oversiktsplan/ikrafttradande--ochovergangsbestammelser/
Regionstyrelsens uppdrag beslut 2018-03-22 (RS§69)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och Byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag rivning Marinstugan
Förslag till beslut

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.
Sammanfattning

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på driftbudgeten med 850 tkr för rivning av
Marinstugan.
Baracken ägs inte av Region Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet
rörande avflyttning och återställande vid uppsägning, har ansvaret för borttagande av
baracken fallit på Region Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att
regionen bland annat ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att regionens
kostnader ska täckas av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att
rivning, återställande och deponering ska kunna genomföras behöver tekniska
nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Med
anledning av den prognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Finansieringen via intäkter från försäljningen av Kransborren 1 har inte skett då
försäljningen skedde 2017 och det då inte fanns en kalkyl över vad rivningen skulle
kosta vilket innebar att det inte gick att avsätta några medel från försäljningen för
kommande rivning av Marinstugan.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 87
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 156

TN § 156

Marinstugan, Flottans Män

TN 2014/3124
TN AU § 131

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Region Gotland har till föreningen Flottans Män sedan 1990 arrenderat ut del av
Visby Hällarna 1:7 för uppställning av barack. Området är planlagt som allmän
platsmark och baracken står följaktligen planstridigt på platsen. Under 2006
markanvisades för hotellverksamhet det område som numera utgörs av fastigheten
Kransborren 1 och som ligger direkt norr om arrendestället. Sedan dess har ett flertal
beslut rörande föreningens arrende på fastigheten visat på en politisk vilja att
baracken inte ska vara kvar på fastigheten och att kommunen ska tillse att den flyttas
eller rivs (TN 2008-10-22 § 290). Avtalet med föreningen sades upp 2007 men
eftersom hotellbygget dröjde har det förlängts i kortare intervaller t.o.m. 2017-07-31.
Hotellet på Kransborren 1 nu är på väg att färdigställas och därmed kommer
baracken att behöva avlägsnas från platsen. Provtagning på byggnadsmaterialet har
genomförts vilket visar på förekomster av PAH:er som gör att baracken är olämplig
att användas eller flyttas till annan plats (Pentacon 2019-01-24). Av den anledningen
har teknikförvaltningen ansökt om rivningslov och efter genomförd rivning kommer
materialet att transporteras till deponin i Slite. Arbetet beräknas att genomföras efter
sommaren 2019.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – I och med återställande av marken till parkmark ökar
tillgängligheten till Kokkolokko-skogen.
Landsbygdsperspektiv -Finns inget landsbygdsperspektiv på detta.
Ekonomisk konsekvensanalys - Baracken ägs inte av region Gotland men på grund
av otydlighet i arrendeavtalet rörande avflyttning och återställande vid uppsägning
har ansvaret för borttagande av baracken fallit på region Gotland. Eftersom
hotellbyggnationen är den främsta anledningen till att baracken ska rivas kommer
kostnaden för rivningen att dras från försäljningen av fastigheten Visby Kransborren
1 (8 050 000 kr). De faktiska rivningskostnaderna är i dagsläget okända.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-27
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Protokollsutdrag
TN § 156

Bilaga bilder
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 87

TN § 87

Tilläggsanslag rivning Marinstugan

TN 2020/993
TN AU § 81

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag i driftbudgeten för rivning
av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den s.k. Marinstugan, med
totalt 850 000 kronor.

Region Gotland har till föreningen Flottans Män sedan 1990 arrenderat ut del av
Visby Hällarna 1:7 för uppställning av barack. Området är planlagt som allmän
platsmark och baracken står följaktligen planstridigt på platsen. Under 2006
markanvisades platsen för hotellverksamhet och detaljplanearbete påbörjades för det
område som numera utgörs av fastigheten Kransborren 1 och som ligger direkt norr
om arrendestället. Det framgår både av detaljplanens genomförandebeskrivning och
ett antal politiska beslut att baracken ska avlägsnas från platsen (se t.ex.TN 2008-0827 § 20 och TN 2012-05-30 § 129, angående arrendeavtal, och KF 2008-12-15 § 158,
antagande av exploateringsavtal rörande hotellbygget). Förvaltningen sade upp avtalet
med föreningen redan 2007 men eftersom hotellbygget dröjde har det förlängts i
kortare intervaller t.o.m. 2017-07-31.
Hotellbygget är sedan sommaren 2019 klart och teknikförvaltningen har fått
rivningslov och i mars 2020 påbörjades arbetet med att riva baracken. Provtagning på
byggnadsmaterialet har genomförts vilket visar på förekomster av PAH:er som gör
att baracken är olämplig att användas eller flyttas till annan plats. Efter genomförd
rivning kommer materialet att transporteras till deponin i Slite.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag i driftbudgeten erfordras med 850
000 kronor för rivning av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den så
kallade Marinstugan.
Uppsägningen av arrendeavtalet och avflyttningen av baracken initierades i och med
detaljplaneläggningen av Kransborren 1 (hotelltomten). Baracken ägs inte av region
Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet rörande avflyttning och
återställande vid uppsägning har ansvaret för borttagande av baracken fallit på region
Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att kommunen bland annat
ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att kommunens kostnader ska täckas
av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att rivning, återställande och
deponering ska kunna genomföras behöver tekniska nämnden ansöka om
erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Barn- och genusperspektiv – I och med återställande av marken till parkmark ökar
tillgängligheten till Kokkolokko-skogen.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 87

Landsbygdsperspektiv -Finns inget landsbygdsperspektiv på detta.
Ekonomisk konsekvensanalys – Intäkterna från försäljningen av Kransborren 1
uppgår till 8 050 000 kronor och kommer att överstiga regionens kostnader för
genomförande av detaljplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag i driftbudgeten för rivning
av baracken på Visby Hällarna 1:7, Söderväg 56B, den så kallade Marinstugan, med
totalt 850 000 kronor.
Beslutsunderlag

TN 2008-08-27 § 20
TN 2012-05-30 § 129
TN 2019-06-19 § 156
KF 2008-12-15 § 158
MBN 2019/7893
Detaljplan Visby del av Hällarna 1:7 (Kransborren), 09-P-177. 2008-12-15
Rapport 18133: Pentacon 2019-01-24
Tjänsteskrivelse 2020-03-17
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/810
8 maj 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Förlängning av markanvisningsavtal avseende del av
fastigheten Visby Hällarna 1:7
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner 12 månaders förlängning av det upprättade
markanvisningsavtalet och låter det därmed gälla till och med 2021-08-30.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 §95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gäller t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram. Området redovisas på kartbild nedan.

Under arbetets gång har det framkommit faktorer som inte varit kända från början
och därmed måste hanteras vidare. Bland annat önskar exploatören en högre
exploateringsgrad än vad som kan tillåtas enligt gällande planprogram,
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markundersökningar måste utföras samt förutsättningarna för att flytta va-, el- och
fjärrvärmeledningar måste utredas innan det är möjligt att ta fram ett samrådsförslag.
Genomförandet av detta är delvis beroende av hur exploateringen utformas. Region
Gotland har även låtit utföra en utredning och inventering av allé- och parkträd inom
och i anslutning till kvarteret Järnvägen i vilken det har framkommit att det finns träd
inom det markanvisade området som är att anse som alléträd och därmed är
skyddade enligt miljöbalken. Se bild nedan.

Aktuella träd som klassas som allé

Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta blir avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen behöver
planen gå ut på samråd. Det blir inte möjligt att genomföra ett samråd under den tid
som kvarstår av markanvisningen, varför det är lämpligt att förlänga densamma.
Mot bakgrund av ovanstående har projektgruppen med representanter från TKF och
SBF framfört önskemål om att förlänga markanvisningen med 12 månader.
Bedömning

För att ytterligare utreda möjligheterna till exploatering på aktuell fastighet och
formellt inhämta synpunkter från bland annat Länsstyrelsen är det lämpligt att
förlänga markanvisningen.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att tillmötesgå projektgruppen och godkänna
en förlängning av markanvisningen med 12 månader.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen 2016-04-28 §95
Regionstyrelsen 2018-08-30 §221

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF
SBF
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Protokoll
Regionstyrelsen
30 augusti 2018

Protokoll

Regionstyrelsen

RS 2018/57

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Plats och tid

Bornholm, Rådhuset Visborg, 30 augusti 2018, klockan 09.00–15.00

Närvarande

Beslutande

Ersättare

Meit Fohlin (S), Ordförande
Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande, ej § 194
Leif Dahlby (S)
Tommy Gardell (S)
Håkan Ericsson (S)
Johnny Wiberg (S), tjg ersättare
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Brittis Benzler (V)
Lars Thomsson (C), ej §§ 212-222
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Lena Celion (M)
Patrik Thored (M), tjg ersättare, tjg §§ 212-222
Håkan Onsjö (M), tjg ersättare, tjg § 194
Johan Thomasson (L), ej § 220
Ulf Klasson (L), tjg ersättare, tjg 220

Lena Eneqvist (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Thomas Gustafson (V)
Patrik Thored (M)
Håkan Onsjö (M)
Ulf Klasson (L)

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Tomas Ängshammar, pressekreterare, RSF, Per
Lundin, stadssekreterare, RSF, Rosita Siggelin, kanslisekreterare, RSF, Stefan
Persson, utvecklingsdirektör, RSF, §§ 196-197, 199, 201, 209, Anders Lindholm,
enhetschef, RSF, §§ 196-197, 199, 209, Karl Risp, strateg, RSF, § 195, Katrin
Rindlaug, strateg, RSF, § 195

Utsedd att justera

Stefan Nypelius

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg 6 september 2018

Paragrafer

§ 194-231

Underskrifter
Sekreterare Per Lundin

Ordförande Meit Fohlin

Justerande Stefan Nypelius
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Register
RS § 194

Ägaranvisning för Almi företagspartner AB

6

RS § 195

Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor

7

RS § 196

Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland (fastighetspolicy)

9

RS § 197

Strategi för serviceutbud

14

RS § 198

Upphandlingsplan kollektivtrafik och skolskjutsar

17

RS § 199

Handlingsplan för klimat- och miljö i det regionala tillväxtarbetet 2017-2020

20

RS § 200

Revidering av slamtaxa och riktlinjer

22

RS § 201

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med
2020

23

RS § 202

Partnerskapsavtal med Kibaha i Tanzania

25

RS § 203

Långsiktig utvecklingsstrategi av Donnerska huset

26

RS § 204

Tilläggsanslag Exploatering Visby Bläckfisken 1

28

RS § 205

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5

30

RS § 206

Slutredovisning Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring

32

RS § 207

Slutredovisning. Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn

33

RS § 208

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6

34

RS § 209

Information. Förstudie Bästeträsk

35

RS § 210

Regionstyrelseförvaltningens handlingsplan enligt miljöprogrammet för Region
Gotland

37

RS § 211

Valdistriktsindelning för valet år 2019

38

RS § 212

Process/tidplan för framtagande av regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för
2019
39

RS § 213

Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen och regionfullmäktige

40

RS § 214

Kommunalekonomisk utjämning 2017, rättelse m.m.

41

RS § 215

Kommunalekonomisk utjämning 2018, rättelse m.m.

42

RS § 216

Tilläggsanslag - Slutredovisning för Ire by

43

RS § 217

Tilläggsanslag - Slutredovisning för VA utbyggnad Lickershamn

44

RS § 218

Remiss. Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

45

RS § 219

Remiss. Konstnär - oavsett villkor? Konstnärspolitisk utredning (SOU 2018:23)

46

RS § 220

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Bunge Stucks 1:223

47

RS § 221

Markanvisningsavtal Visby Hällarna 1:7

48

RS § 222

Markanvisningsavtal Kolgården 12

49

RS § 223

Information. Kommunikatör i beredskap (KiB) och akut presstöd till
förvaltningschefer

50

RS § 224

Information. Fördelning internbudget nämnder

51

RS § 225

Rapport. Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017

52

RS § 226

Slutrapport. Projekt Utveckling norra Gotland
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Remiss. Regional vattenförsörjningsplan Gotland

54

RS § 228

Exploateringsavtal och köpekontrakt. Burgsviks hamn

56

RS § 229

Anmälan om delegationsbeslut

58

RS § 230

Information, inkomna handlingar

59

RS § 231

Regiondirektörens information
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdag

2018-08-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-07

Anslaget får tas ned tidigast

2018-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Rosita Siggelin
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 194

Ägaranvisning för Almi företagspartner AB

RS 2018/674
AU § 210

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Eva Nypelius (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Ersättare under
ärendet är Håkan Onsjö (M).

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2019 för Almi Företagspartner Gotland
AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-26
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Justerande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 195

Strategi för förebyggande och motarbetande
av mäns våld mot kvinnor

RS 2017/897
AU § 211

Regionstyrelsens beslut
•
•
•

Remissunderlaget för ”Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld
mot kvinnor” godkänns.
Underlaget remitteras till samtliga nämnder inom Region Gotland och till
GotlandsHem AB. Remissperioden är 10 september – 30 november 2018.
Regionstyrelseförvaltningen får i i uppdrag att genomföra remissdialog med
berörda regionala aktörer.

Regionstyrelsen gav ledningskontoret 2016-03-07, § 13, i uppdrag att under hösten
2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relationer. Ett
förslag till strategi återremitterades av regionstyrelsens arbetsutskott i oktober 2017
(AU § 356/2017).
Den föreslagna strategin har efter återremiss fått en ny struktur. Förslaget som är
framtaget beskriver strategiska vägval för att förverkliga de delar av den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är prioriterade
utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det omarbetade förslaget till strategi utgör
en lämplig inriktning att genomföra den nationella jämställdhetspolitikens delmål om
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förändringar har medfört att det föreslagna
styrdokumentet blir tydligare att både implementera och följa upp.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget bör skickas till samtliga Region
Gotlands nämnder på remiss. Likaså bör en remissdialog genomföras med de olika
regionala aktörer som inte omfattas av strategin men som kan påverkas av de
föreslagna strategiska vägvalen.
Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget i vissa punkter och gällande
planerad remissprocess. Ärendet överlämnas därför utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karl Risp och Katrin Rindlaug, strateger, regionstyrelseförvaltningen.
forts
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RS § 195 forts
RS 2017/897
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-21
Skickas till
Samtliga nämnder
Styrelsen för GotlandsHem
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 196

Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland (fastighetspolicy)

RS 2018/720
AU § 212

Regionstyrelsens beslut

Förslaget till fastighetspolicy återremitteras.
• Regionstyrelseförvaltningens förslag till Riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende godkänns med följande ändringar:
- Under avsnitt 3.1 skrivs att enskilda småhus ska säljas till taxeringsvärde.
- Avsnitt 2.5 sista meningen ”Alla avsteg ska motiveras” flyttas upp i samma
stycke efter ordet konkurrens. Den nya lydelsen blir då … konkurrens. Alla
avsteg skall motiveras... Vid undantagsfall, när försäljning inte sker på den
öppna marknaden, ska försäljningspriset alltid baseras på en marknadsmässig
värdering.
• Regionstyrelseförvaltningens förslag till Riktlinjer för markanvisnings- och
exploateringsavtal godkänns med följande ändringar:
Avsnitt 4.2 ändras enligt nedan:
- ”Markanvisningstävling kan användas när regionen vill sälja mark i konkurrens
och få in flera förslag på hur ett område kan utvecklas och bebyggas samt där
arkitektur och innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Regionstyrelsen fattar beslut om de kriterier som vid varje tillfälle ska gälla vid
markanvisningstävling.”
Avsnitt 4.4 ändras enligt nedan:
- ”Markanvisning genom direktanvisning kan användas när det är bästa sättet att
uppnå de mål som regionen har. Motiven för direktanvisning bör tydligt
redovisas. Markpriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
- Nuvarande avsnitt 4.2 till 4.5 läggs in som underrubriker till 4.1 så att dessa
skrivs 4.1.1 till och med 4.1.4.
• Riktlinjerna ska börja gälla från och med den 1 oktober 2018.
•

Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150, att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i det utvecklingsarbetet
ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt en riktlinje som styr och vägleder
försäljning m.m. av mark, såväl bebyggd som obebyggd, vilket innebär en revidering
av ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” (antagen
av regionfullmäktige 2014-03-31, § 37).
forts
9 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 196 forts
RS 2018/720

På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
förslag till en övergripande Fastighetspolicy samt Riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal.
Dokumenten utgör en del i en större översyn av styrdokument kring regionens
hantering av fastigheter och kommer under hösten 2018 att kompletteras med
Riktlinjer för fastighetsförvaltning och Riktlinjer för lokalförsörjning. Vidare har
arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi påbörjats som till delar
kommer att presenteras före årsskiftet 2018/2019.
I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande Fastighetspolicy och en gemensam Fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt. Regionens samtliga förvaltningar är
därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen kring regionens
fastighetsbestånd.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till Fastighetspolicyn, Riktlinjerna
för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt Riktlinjerna för
markanvisningar- och exploateringsavtal samt förslag till övergripande struktur för
dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget i vissa punkter och överlämnar
ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden Meit Fohlin (S) yrkar att beslut fattas om de föreslagna riktlinjerna på
dagens sammanträde och att förslag till policy lyfts ur och återremitteras
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
Isabel Enström (MP) yrkar att det under avsnitt 2 ändras till ”byggnadens miljöaspekter” istället för ”byggnadens miljöpåverkan”.
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RS § 196 forts
RS 2018/720

Eva Nypelius (C) yrkar att det i avsnitt 4.4. ska stå kvar att ”Markpriset ska dock
alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
Brittis Benzler (V) yrkar att hela avsnitt 4.2 ändras enligt förslag nedan:
”Markanvisningstävling kan användas när regionen vill sälja mark i konkurrens och få
in flera förslag på hur ett område kan utvecklas och bebyggas samt där arkitektur och
innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Regionstyrelsen fattar beslut om de kriterier som vid varje tillfälle ska gälla vid markanvisningstävling.”
Brittis Benzler (V) yrkar att hela avsnitt 4.4 ändras enligt förslag nedan:
”Markanvisning genom direktanvisning kan användas när det är bästa sättet att
uppnå de mål som regionen har. Motiven för direktanvisning bör tydligt redovisas.
Markpriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
Anna Hrdlicka (M) yrkar att nuvarande avsnitt 4.2 till 4.5 istället läggs in som underrubriker till 4.1 så att dessa skrivs 4.1.1 till och med 4.1.4.
Anna Hrdlicka (M) yrkar även att det i avsnitt 4.5. sätts punkt efter markområden
och att resterande stryks.
Riktlinjer försäljning, upplåtelse och köp av fastigheter
Anna Hrdlicka (M) yrkar att det under avsnitt 3.1 skrivs att enskilda
småhusfastigheter ska säljas till taxeringsvärde istället för marknadsvärde. I detta
instämmer Brittis Benzler (V), Isabel Enström (MP) och Meit Fohlin (S).
Anna Hrdlicka (M) yrkar att sista meningen under avsnitt 2.5 sista meningen ”Alla
avsteg ska motiveras” flyttas upp i samma stycke efter ordet konkurrens. Den nya
lydelsen blir då … konkurrens. Alla avsteg skall motiveras... Vid undantagsfall, när
försäljning inte sker på den öppna marknaden, ska försäljningspriset alltid baseras på
en marknadsmässig värdering.
Leif Dahlby (S) yrkar att datum för när riktlinjerna ska börja gälla ska sättas och
föreslår från och med 1 oktober 2018.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag om att fastighetspolicyn
återremitteras och finner att det bifalls.

forts
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Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter
Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande att det under avsnitt 3.1
skrivs att enskilda småhusfastigheter ska säljas till taxeringsvärde istället för
marknadsvärde och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande om att meningen ”Alla
avsteg ska motiveras” flyttas upp i samma stycke efter ordet konkurrens. Den nya
lydelsen blir då … konkurrens. Alla avsteg skall motiveras... och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Isabel Enströms yrkande om att det under avsnitt
2 ändras till ”byggnadens miljöaspekter” istället för ”byggnadens miljöpåverkan” och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius yrkande om att det i avsnitt 4.4. ska
stå kvar att ”Markpriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
och finnar att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Brittis Benzlers yrkande att hela avsnitt 4.2
ändras enligt förslag nedan:
”Markanvisningstävling kan användas när regionen vill sälja mark i konkurrens och få
in flera förslag på hur ett område kan utvecklas och bebyggas samt där arkitektur och
innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Regionstyrelsen fattar beslut om de kriterier som vid varje tillfälle ska gälla vid
markanvisningstävling.”
Ordföranden finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Britts Benzlers yrkande om att hela avsnitt 4.4
ändras enligt förslag nedan:
”Markanvisning genom direktanvisning kan användas när det är bästa sättet att
uppnå de mål som regionen har. Motiven för direktanvisning bör tydligt redovisas.
Markpriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.” Ordföranden
finner att detta bifalls.

forts
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RS § 196 forts
RS 2018/720

Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande om att nuvarande avsnitt
4.2 till 4.5 istället läggs in som underrubriker till 4.1 så att dessa skrivs 4.1.1 till och
med 4.1.4 och finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande om att det i avsnitt 4.5.
sätts punkt efter markområden och att resterande stryks och finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Leif Dahlbys yrkande om att riktlinjerna ska börja
gälla från och med den 1 oktober 2018 och finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-20
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RS § 197

Strategi för serviceutbud

RS 2012/439
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

Förslaget till strategi för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030” antas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för strategins
genomförande.
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett koncept för
servicepunkter.

Regionstyrelsens beslut
•

Regiondirektören får, under förutsättning av beslut i regionfullmäktige, i uppdrag
att återkomma med en beskrivning av genomförandeplanen för strategin på
regionstyrelsen i oktober.

Förslaget till strategi var uppe för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 29 maj
2018. Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Som vägledning för detta redogjorde partierna i regionstyrelsen för sina respektive
synpunkter. Regionstyrelseförvaltningen har beaktat och berett ärendet vidare
baserad på detta samt synpunkter från forskare inom området kommunstrategiska
studier.
I övrigt kvarstår förslag till beslut (med ändring i tidpunkt för återrapport till
regionstyrelsen angående genomförandeplan från tidigare september till oktober),
ärendebeskrivning och bedömning från föregående tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det behövs en strategi att förhålla sig till när
det gäller Region Gotlands platsbundna service. I takt med samhällets förändring så
håller den redan nu på att förändras, och orsaken till detta går inte att isolera till
enbart demografi, ekonomi eller nya förutsättningar för och krav på verksamheterna.
Det är snarare alltihop samtidigt. Det är därför viktigt att ha en utvecklad metod för
att i denna förändring både kunna landsbygdssäkra och samordna de beslut som
Region Gotland fattar i olika nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer vidare att det är högst önskvärt att Region
Gotlands platsbundna service bidrar till en ökad lokal attraktionskraft, genom att
servicepunkter inrättas. Med Region Gotlands målsättningar i såväl den regionala
utvecklingsstrategin – idag Vision Gotland 2025 – som styrkorten så krävs åtgärder
av detta slag för att stärka attraktionskraft, såväl lokalt som regionalt.
forts
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Arbetsutskottet begärde ytterligare kompletteringar av strategin och överlämnade
därför ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsens sammanträde
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden yrkar:
1. På sidan 9 första stycket ändras till ...handlar därför om omfördelning i samhället,
tillväxt osv.
2. På sidan 11 sista stycket sätts punkt efter ”i fokus.” Sedan ”För att värdera och
jämföra utnyttjas de kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner/regioner
som tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetet med
Jämförelser från SKL och andra metoder för benchmarking behöver utvecklas
för ökat lärande, effektivisering och utvecklad kvalitet.” I detta instämmer Eva
Nypelius (C).
Eva Nypelius (C) yrkar:
1. På sidan 5 under avsnitt 1.4 Mål ska skrivas ”Delmål:” i stället för ”Detta mål kan
brytas ned i två delmål:”
2. Byt ut ordet landsting mot region på förekommande ställen.
3. På sidan 22 sista stycket tas ordet kanske bort.
4. Förtydligande om RUS kontra RUP.
Anna Hrdlicka (M) yrkar att meningen på sidan 11 under avsnitt 3.1 andra stycket
förkortas eller att den långa meningen skrivs om.
Brittis Benzler (V) yrkar:
1. 1.Första meningen på sidan nio (fortsättning från sidan 8) med början på ordet
”bibehållen” kommer att lyda ...bibehållen kvalitet handlar därför om
omfördelning i samhället, tillväxt och effektivisering på olika sätt.”
2. Sidan 9 under avsnitt 2.3.2 Ö-lägets förutsättning och krav, ändras sista meningen
till ”Men ö-läget påverkar även andra områden som till exempel behovet av en
bred kultur och fritidsverksamhet på Gotland.”
3. Sidan 11, sista stycket sätts det punkt efter ”i fokus”. Sedan byts texten till: ”För
att värdera och jämföra utnyttjas de kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner/regioner som tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Arbetet med Jämförelser från SKL och andra metoder för benchmarking
behöver utvecklas för ökat lärande, effektivisering och utvecklad kvalitet.”
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4. Sidan 14, under avsnitt 4 Serviceområden, första styckets sista mening ändras till
”De mindre tätorterna är viktiga som service och mötesplatser.”
Ordföranden ställer proposition på eget förslag om ändringar i texten till Strategi för
serviceutbud och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius fyra yrkanden och finner att de
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande och finner att det bifalls
på så sätt att meningen skrivs om för ökad läsbarhet.
Ordföranden ställer proposition på Brittis Benzlers fyra yrkanden och finner att de
bifalls.
Ordföranden förslår att de ovan föreslagna och bifallna förändringarna förs in i
reviderat förslag till Strategin för ökat serviceutbud. Denna presenteras i färdigt
förslag till fullmäktige. Ordföranden finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-23
Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-03
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RS § 198

Upphandlingsplan kollektivtrafik och
skolskjutsar

RS 2018/523
AU § 214

Regionstyrelsens beslut

En gemensam upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik, det vill säga
linjelagd busstrafik och skolskjutsar, sker för en första avtalsperiod på fyra år
inklusive ett optionsår från juni 2020.
2. En gemensam upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik, det vill säga
linjelagd busstrafik och skolskjutsar, sker för en kommande längre avtalsperiod
från senast juni 2024.
3. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda en gemensam organisation
för allmän och särskild kollektivtrafik.
4. Tekniska nämnden föreslås parallellt ge teknikförvaltningen i uppdrag att:
a) förlänga nuvarande avtal för allmän kollektivtrafik till 2020-06
b) fortsätta arbetet med utveckling av och rapportering av det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av Regionfullmäktige 2018-12-17
c) utveckla och utreda allmän och särskild kollektivtrafik inom följande
delområden:
i. samordning
ii. gemensamt systemstöd av kollektivtrafik
iii. betal- och informationssystem för resenärer
iv. varumärket
v. intern organisation för uppföljning av allmän och särskild kollektivtrafik
med målet att tillsammans med trafikoperatör utveckla trafiken.
1.

Nuvarande avtal från 2008-06 om kollektivtrafik upphör 2019-06. Arbete har pågått
sedan 2016 med upphandling av kollektivtrafik, med avsikt att samordna både allmän
och särskild kollektivtrafik. Under arbetets gång har det konstaterats att det regionala
trafikförsörjningsprogram, med politiskt antagna mål och strategier som ska utgöra
grund för kommande upphandling, inte håller rätt nivå för upphandlingsperioden.
Arbete med regionalt trafikförsörjningsprogram pågår med tidplan att regionfullmäktige ska fastställa programmet 2018-12-17.
Befintligt avtal förlängs till 2020-06. Arbetet med upphandling som ska resultera i en
fyraårig avtalsperiod från 2020-06 påbörjas omgående. Under denna senare avtalsperiod påbörjas dels utvecklings- och förbättringsarbete och dels arbete med
upphandlingsunderlag för kommande långsiktigt avtal om 10-12 år från 2014-06.
forts
17 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 198 forts
RS 2018/523

Avtal för skolskjutsar förlängs eller upphandlas så de anpassas enligt föreslagen
tidplan. Arbete med detta är pågående.
Med utgångspunkt från att program för allmän kollektivtrafik och beslut om trafikplikt ska föregå upphandling förordas tidplan för upphandling som synkroniseras
med tidplan för trafikförsörjningsprogram.
Det arbete som pågår med trafikförsörjningsprogram för allmän kollektivtrafik
kommer att ge stöd för upphandling av kollektivtrafik även för den korta avtalsperioden. Utvecklingsarbete kommer att initieras i så stor utsträckning som möjligt
redan under den kortare avtalsperioden.
Tekniska nämnden (som regional kollektivtrafikmyndighet) föreslås parallellt ge
teknikförvaltningen i uppdrag att förlänga nuvarande avtal för allmän kollektivtrafik
till 2020-06 och fortsätta arbetet med utveckling av och rapportering av det
Regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige 2018-1217, samt utveckla och utreda allmän och särskild kollektivtrafik inom följande
delområden:
i. samordning
ii. gemensamt systemstöd av kollektivtrafik
iii. betal- och informationssystem för resenärer
iv. Varumärket
v. intern organisation för uppföljning av allmän och särskild kollektivtrafik med
målet att tillsammans med trafikoperatör utveckla trafiken
För inspel av regionala utvecklingsfrågor, bebyggelseplanering, arbetsplatsutveckling,
regional service med mera, bör avdelningen för regional utveckling inom regionstyrelseförvaltningen kopplas till arbetet.
Anledning till förslag på kort avtalsperiod på fyra år är baserat på affärs- och
konkurrensmässiga bedömningar. Grunden till de föreslagna upphandlingarna är att
förlängning av nuvarande avtal bör vara så kort som möjlig för att komma in i ny
avtalssituation, och därmed föreslås förlängning på endast 1 år. Avtal på 4 år bedöms
ge möjlighet till utvecklingsarbete tillsammans med entreprenör. Inriktning är att i så
stor utsträckning som möjligt rikta in på incitamentsavtal, med kvalité och miljö som
incitament. Stor del av förbättringsarbete förutsätter också eget arbete inom regionen
som förutsätter mer resurser, både i omfattning och för strategiskt utveckling.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 198 forts
RS 2018/523

Att teckna långsiktigt avtal (10-12 år) kräver stor säkerhet och kvalitet i upphandlingsunderlaget, varför tidsperioden fram till nytt avtal 2024 erfordras för sådant
arbete.
Arbete med ny upphandling kommer att följa processbeskrivning framtaget gemensamt nom ramen för ”Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik” ett
samarbetsforum mellan branschen och SKL, Trafikverket , Svensk Kollektivtrafik
med flera.
Vid nästa upphandling motsvarande nuvarande avtal Transportörer 2018 ska
samordning eftersträvas med avtalet för allmän och särskild kollektivtrafik.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-05

19 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 199

Handlingsplan för klimat- och miljö i det
regionala tillväxtarbetet 2017-2020

RS 2017/236
AU § 215

Regionstyrelsens beslut
•
•

Handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet 2018-2020 godkänns och inlämnas till Tillväxtverket.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för
genomförande.

Region Gotland fick i likhet med övriga regionalt utvecklingsansvariga aktörer ett
uppdrag i villkorsbrevet för 2017 från regeringen avseende att ta fram en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Regionstyrelsen godkände denna handlingsplan den 13 december 2017
varefter den sändes in till Tillväxtverket, i enlighet med villkorsbrevet.
I tjänsteskrivelsen noterades vid det tillfället också följande: ”Region Gotland har i
uppdrag att under 2017 till Tillväxtverket lämna in en handlingsplan för att stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet med insatser som bidrar
till att nå miljökvalitetsmålen, uppdelade efter de fyra prioriteringarna i den nationella
strategin. Redovisat förslag till handlingsplan ger en översiktlig bild av de planer,
program och pågående insatser som med koppling till Tillväxtprogrammet tillsammans och var för sig inom regionen bidrar till detta. Särskilda insatser kopplat till
miljö och klimat i tillväxtarbetet får utvecklas för kommande år, lämpligen tillsammans med insatser som stödjer ett hållbart beslutsfattande inom tillväxtprogrammets insatsområden.”
I villkorsbrevet för 2018 från regeringen så gavs de regionala utvecklingsansvariga i
möjlighet att bedöma behovet av och i förekommande fall redovisa en kompletterad
och uppdaterad handlingsplan till Tillväxtverket senast den 31 augusti 2018. I enlighet med ovan citerade tjänsteskrivelse i ärendet och i likhet med de flesta andra
regionalt utvecklingsansvariga aktörer har därför Region Gotland valt att komplettera
den tidigare inlämnade handlingsplanen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den nu föreliggande och kompletterande
handlingsplanen på ett tydligare sätt beskriver konkreta och uppföljningsbara
insatser, kopplade till det regionala tillväxtarbetet, som ska ligga till grund för genomförandet av uppdraget.
forts

20 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 199 forts
RS 2017/236

Arbetsutskottet begär ytterligare förtydligande av underlaget. Reviderat underlag
bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-16
Skickas till
Tillväxtverket
Regionstyrelseförvaltningen, avdelningen för regional utveckling

21 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 200

Revidering av slamtaxa och riktlinjer

RS 2018/709
AU § 216

Regionstyrelsens beslut

Ärendet utgår.

22 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 201

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga
regionala serviceprogram till och med 2020

RS 2016/862
AU § 217

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Programperioden för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 förlängs
till år 2020.
Programmet uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar, i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag till ny skrivning.

Regeringen erbjöd 2016-12-14 Region Gotland att förlänga genomförandet av
regionala serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna
tidsperioden för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som
löper 2014-2020.
Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
2018” visar att tillgången till kommersiell service på Gotland är hög i jämförelse med
andra län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än
tjugo minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld.
Merparten av de pengar som finns för att stödja kommersiell service kommer från
landsbygdsprogrammet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer med anledning av
detta att det är positivt att koordinera de båda programmens tidsperioder till 20142020.
Måluppfyllelsen i Regionalt serviceprogram 2014-2018 har under perioden varit hög
med en begränsad minskning av utbudet av serviceställen på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020
utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell
service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar”
förtydligas så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på
orten.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 201 forts
RS 2016/862
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, närvarar vid ärendet
behandling.
Eva Nypelius (C) yrkar på redaktionell ändring genom att avståndsangivelsen ändras
till 10 kilometer (i stället för 12) i avsnitt 8 Insatser och prioriteringar, fjärde stycket
första strecksatsen. Anledning är att förordningen i de nationella riktlinjerna har
ändrats till 10 kilometer.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius
yrkande och finner att det bifalls. Ändringen införs i det färdiga förslaget till regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag

Näringsdepartementet 2016-12-14
Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 202

Partnerskapsavtal med Kibaha i Tanzania

RS 2018/763
AU § 218

Regionstyrelsens beslut
•
•

Region Gotland beslutar att godkänna upprättat förslag till nytt partnerskapsavtal
med Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania.
Region Gotland beslutar att ansökan om medel för förlängning (Extension) av
tidigare projekt inlämnas till ICLD senast 2018-10-15.

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete
med de Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Samarbetet
har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende VA, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten
har finansierats helt genom medel från Sala Ida och sedan 2010 från ICLD.
Nuvarande partnerskapsavtal löper ut under innevarande år och därför har ett nytt
avtalsförslag tagits fram som undertecknades av representanter från Kibaha den 15
maj 2018 vid möte i Visby där fortsättningen på partnerskapet diskuterades.
Vid mötet i Visby den 15 maj diskuterades olika projektförslag och detta har
resulterat i förslaget att gå vidare med två projektansökningar. Lämpligen lämnas en
ansökan om förlängning (Extension), av samarbetet mellan Region Gotland och
Kibaha, in till ICLD för att under sex månader arbeta igenom de projektförslag som
framkommit som de viktigaste för båda organisationerna. Sista inlämningsdag är 15
oktober 2018.
Det två projekten är dels Gender Equality, ett jämställdhetsprojekt där utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen är med samt representanter
för tidigare samarbete, dels en fortsättning på Waste project med fokusering på
jämställdhetsfrågor. Huvudansvaret för detta projekt ligger hos teknikförvaltningen
med deltagande från regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att partnerskapet och projekten ligger i fas
med Region Gotlands internationella strategi. ICLD-projekten är prioriterade och
partnerskap som sträcker sig över lång tid är att föredra. Detta innebär att möjligheterna till påverkan inom båda organisationerna är goda. De tidigare genomförda
projekten har också visat att det gagnar båda organisationerna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 203

Långsiktig utvecklingsstrategi av Donnerska
huset

RS 2018/730
AU § 219

Regionstyrelsens beslut
•

•

Donnerska huset (Trafiken 1) behålls i Region Gotlands ägo och utvecklas som
mötesplats för såväl interna som externa möten, exponeringsyta samt som kontor
med inriktning på interna projektarbetsplatser samt inom profilen gotländsk
besöksnäring och samhällsutveckling.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med hur Donnerska
huset kan utvecklas som mötesplats för såväl interna som externa möten,
exponeringsyta samt som kontor. Inriktningen är att bidra till samhällsutvecklingen och utveckla den gotländsk besöksnäring. Donnerska husets roll
under Almedalsveckan är av stor betydelse och att utveckla denna skall också
vara en del av utvecklingsstrategin.

Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 8 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ge förslag på hur Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas. Detta som följd
av Inspiration Gotland AB:s upplösning och utflytt ur fastigheten och att tekniska
nämnden i samband med detta fått i uppdrag att från och med 31 mars 2018 svara
för den fortsatta fastighetsförvaltningen.
Fastigheten har en mycket strategisk placering i Visby innerstad. Donnerska huset
inrymmer idag Turistbyrån samt ett antal mindre företagare/organisationer, däribland
Visby Centrum och Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB. I huset finns också en
hörsal och tre konferensrum.
Hörsal, konferensrum och två arbetsrum kommer på försök redan från augusti 2018
att vara bokningsbara i det interna bokningssystemet.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att fastigheten Trafiken 1 utgör en
strategisk byggnad i Visby innerstads världsarv vars värden bör förvaltas och ägas av
Region Gotland.
Arbetsutskottet begär ett förtydligande av den långsiktiga utvecklingsstrategin för
Donnerska huset och överlämnar därför ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 203 forts
RS 2018/730
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med framtida användning av Donnerska huset enligt följande:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med hur Donnerska huset
kan utvecklas som mötesplats för såväl interna som externa möten, exponeringsyta
samt som kontor. Inriktningen är att bidra till samhällsutvecklingen och utveckla den
gotländsk besöksnäring. Donnerska husets roll under Almedalsveckan är av stor
betydelse och att utveckla denna skall också vara en del av utvecklingsstrategin. I
detta instämmer Johan Thomasson (L).
Leif Dahlby (S) yrkar att förvaltningen får återkomma i februari 2019.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius yrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Leif Dahlbys yrkande och finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-16
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 204

Tilläggsanslag Exploatering Visby
Bläckfisken 1

RS 2018/635
AU § 220

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende
exploatering av kvarteret Bläckfisken.
Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.
Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VAverksamheten med 750 000 kronor.

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för att klara
det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade
fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
-

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av kostnaden,
Region Gotland står för 50 % av kostnaden.
Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för
100% av kostnaden.
Återställande av gc-bana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.
Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker ovanstående tilläggsanslag. Då regionen utför
arbetet måste detta bruttofinansieras oavsett att exploatören står för den största delen
av kostnaderna.
Arbetsutskottet begär förtydligande kring finansiering genom inkomster från
anläggningsavgifter från VA-verksamheten med 750 000 kronor och överlämnar
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 204 forts
RS 2018/635
Ärendets behandling under mötet

Regiondirektören lämnar förtydligande på frågeställningen enligt ovan.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 144
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 205

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5

RS 2018/707
AU § 221

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering
av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Medel anvisas ur Region Gotlands eget kapital. Detta under förutsättning att
överenskommelse om att i framtiden hyra lokaler i Visby Ankaret 1 och 5
undertecknats av Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor (mnkr) för
renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Sedan en tid innan Kulturskolan flyttade ur lokalerna Ankaret 1 och 5 på Mellangatan
har diskussioner pågått kring de olika alternativen för fastighetens framtid.
Huvudalternativen har varit två. Försäljning respektive uthyrning till ett kulturkluster.
Då den ekonomiska föreningen Kulturrum sagt sig beredd att betala den hyra fastigheten skulle komma att få efter nödvändig renovering, har arbetet fortsatt mot den
lösningen. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att teckna en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening för en
kalkylerad hyra på 1 650 000 kronor per år, baserat på uppskattad renoveringskostnad på 8,5 mnkr. Ärendet har passerat tekniska nämnden som tillstyrkt förslaget
och även beslutat att hos regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att kunna genomföra
nödvändiga investeringar i lokalerna.
I den bifogade preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal anges avtalstiden
5 + 5 år, medan föreningen önskar ett 10-årigt avtal med 5 års förlängning. Detaljer
kan komma att behöva justeras i överenskommelsen innan den kan undertecknas.
Den bifogade överenskommelsen utgör med andra ord inte det slutgiltiga
dokumentet utan är det som har utgjort grunden i diskussionerna med Kulturrum
ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrning av fastigheten som ett lämpligt alternativ
till försäljning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas. Efter beslut i regionfullmäktige
kan den preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal undertecknas och ett
förfrågningsunderlag för genomförande av ombyggnadsåtgärder skickas ut. Den
preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal reglerar även en övre gräns för
kostnaderna för iordningsställande av lokalerna, till max 10 mnkr. Om inkomna
anbud för arbetet blir högre än denna nivå, behöver en förnyad prövning av ärendet
ske.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 205 forts
RS 2018/707

Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrningen av fastigheten Ankaret 1 och 5 som ett
lämpligt alternativ till försäljning. Förvaltningen bedömer att Region Gotlands egna
verksamheter inte har behov av att nyttja lokalerna i dagsläget, eller inom överskådlig
framtid, men ett fortsatt ägande av fastigheten ses som positivt.
En förutsättning för att renoveringen ska vara ekonomiskt försvarbar är att framtida
inkomster motsvarar kommande ökade kostnader. Med den föreslagna överenskommelsen gällande hyresavtal med föreningen Kulturrum görs bedömningen att
investeringen kan motiveras.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
om 8,5 mnkr godkänns för vidare hantering av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 206

Slutredovisning Klintehamns hamn,
entreprenadupphandling, muddring

RS 2018/518
AU § 222

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisning för Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring
godkänns.
Anslagsöverskott på 99 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har varit ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och Trafikverket/
Sjöfartsverket. Regionen har ansvarat för muddringen vad det avser del av farled,
vändzon samt yttre hamn medan Trafikverket/Sjöfartsverket har ansvarat för huvuddelen av farleden.
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen
och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup
för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 59 901 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 99 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 124
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 207

Slutredovisning. Renovering
Lanthamnskajen i Klintehamn

RS 2018/519
AU § 223

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen av renovering av Lanthamnskajen i Klintehamn godkänns.
Anslagsöverskottet på 29 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har syftat till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka
på ca 225 meter. En ny spont har installerats utanför befintlig kaj, ny krönbalk har
gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området innanför spont har fyllts med
bergkross.
Projektet har uppfyllt målen, dock med mindre avvikelse vad det gäller miljö.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 35 971 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 29 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 29 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 125
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 208

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i
färjeläge 5 och 6

RS 2018/520
AU § 224

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen av fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn godkänns.
Anslagsöverskottet på 46 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen behövdes fenderverken bytas ut. Vidare är den tekniska
livslängden uppnådd för fenderverken och är således i stort behov av renovering.
Projektet har delfinansierats av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 000 000 kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 39 954 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 46 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 46 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 126
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03

34 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 209

Information. Förstudie Bästeträsk

RS 2018/817
AU § 225

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 31 augusti 2017 att till Naturvårdsverket framföra
synpunkten att den då genomförda första förstudien kring en eventuell nationalpark i
Bästeträskområdet inte i tillräcklig grad gav svar på ett antal centrala frågor.
Den nu föreliggande Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk har arbetats fram
på liknande sätt som den första, med ambitionen att försöka ge svar på de centrala
frågeställningar som preciserades i RS beslut § 199. Länsstyrelsen på Gotland har
varit utförare av arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket.
Den fördjupade förstudien överlämnas till regionstyrelsen som information och kan
ses som en naturlig avslutning på ärende om Naturvårdsverkets förstudie
(RS 2016/664). Regionstyrelseförvaltningen gör i detta läge ingen bedömning, utan
avser att återkomma i ärendet om organisationerna, inkluderat Region Gotland,
bestämmer sig för att de vill gå vidare till nästa steg i nationalparksbildandeprocessen
och teckna en gemensam avsiktsförklaring.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den fördjupade förstudien belyser de
frågeställningar regionstyrelsen formulerade i sitt beslut § 199 2017.
Målet med förstudiearbetet, i form av den första förstudien 2017 och den nu
fördjupade 2018, men också det informationsarbete som bedrivits och de studieresor
som arrangerats, har varit att ge ett underlag till ett beslut kring en gemensam avsiktsförklaring om organisationerna bestämmer sig för att de vill gå vidare till nästa steg i
nationalparksbildandeprocessen. Naturvårdsverket har aviserat att man har målsättningen att återkomma med en förfrågan till Region Gotland inom en inte alltför
avlägsen framtid.
Eftersom den fördjupade förstudien överlämnas till regionstyrelsen som information
och kan ses som en naturlig avslutning på ärende RS 2016/664, gör regionstyrelseförvaltningen i detta läge ingen ytterligare bedömning, utan avser att återkomma i
ärendet vid behov.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 209 forts
RS 2018/817
Ärendets behandling under mötet

Anders Lindholm, enhetschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, är närvarande under ärendet.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 210

Regionstyrelseförvaltningens handlingsplan
enligt miljöprogrammet för Region Gotland

RS 2018/558
AU § 227

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens handlingsplan med åtgärder i miljöprogram för
Region Gotland antas, med ändring i avsnitt 2.4 Naturens tjänster, i den andra
aktiviteten läggs det in ”svenskt” så att meningen kommer att lyda ”Öka andelen
svenskt, närproducerat och ekologiskt i livsmedelsinköpen.

2015 antog regionfullmäktige ett miljöprogram för Gotland med målet att Gotland
ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025. Varje nämnd och styrelse har ansvar
för att följa miljöpolicyn och för att uppfylla miljöprogrammets mål genom åtgärder i
den egna verksamheten, inom respektive ansvarsområde.
Handlingsplanen beskriver hur regionstyrelseförvaltningen planerar att leva upp till
miljöprogrammet inom ramen för sitt uppdrag.
Handlingsplanen utgår ifrån miljöprogrammets fyra fokusområden; energi och
klimat, vatten, lätt att göra rätt – hållbara val samt naturens mångfald.
Handlingsplanens övergripande aktiviteter och mål integreras i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplanering och följs upp inom ramen för ordinarie
uppföljning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna åtgärder kommer att
bidra till uppfyllelsen av Region Gotlands miljöprogram.
Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar av handlingsplanen och överlämnar
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Lars Thomsson (C) yrkar, med instämmande av Stefan Nypelius (C) att under avsnitt
2.4 Naturens tjänster, i den andra aktiviteten läggs det in ”svenskt” så att meningen
kommer att lyda ”Öka andelen svenskt, närproducerat och ekologiskt i livsmedelsinköpen.”
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomsson yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 211

Valdistriktsindelning för valet år 2019

RS 2018/629
AU § 228

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om förändring av indelning av
valdistrikt för år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.
- Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år 2019.
- De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och
Lojsta socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs
till Eksta valdistrikt.

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen enligt 4 kap. 17 § vallagen
besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det
inte finns särskilda skäl för något annat, skall enligt 4 kap. 16 § vallagen för varje
fastighet samtliga röstberättigade hänföras till samma valdistrikt. Av 4 kap. 17 § vallagen framgår att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.
Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt. Den 14 juni 2018, § 54 har
nämnden med utgångspunkt i 2018 års indelning i valdistrikt beslutat föreslå ändring
endast på så sätt att Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet
år 2019. De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta
socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta
valdistrikt.
Regionstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än valnämnden.
Ärendets behandling under mötet

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

Valnämnden 2018-06-14, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 212

Process/tidplan för framtagande av
regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan för 2019

RS 2018/667
AU § 229

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner process/tidplan för framtagande av regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2019 och ger regiondirektören och förvaltningschefen i uppdrag att genomföra arbetet.

För att öka delaktigheten i framtagandet samt stärka kvaliteten i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2019 har ett förslag till process/tidplan tagits
fram. Den intensivaste fasen i arbetet sker under september-november och avslutas
med att verksamhetsplanen beslutas i regionstyrelsen den 12 december 2018.
Förvaltningen gör bedömningen att ett utvecklat arbete och samsyn kring verksamhetsplanen ger möjligheter till ökad kvalitet i genomförande och måluppfyllelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 213

Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2018/725
AU § 230

Regionstyrelsens beslut
•

Sammanträdesordning för 2019 delegeras till arbetsutskottet den 4 september för
beslut.

Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt två alternativa förslag till sammanträdesplanering för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige.
De två alternativen gäller tidpunkter för budgetberedning och därpå följande
sammanträden. Valet beror på möjlighet att ha ett sammanträde i fullmäktige efter
midsommar eller ej. Syftet är att få möjlighet att utveckla beslutsunderlag och
beredning inför arbete med strategisk plan och budget.
Alternativ 1. Budgetberedning 6-8 och 10 maj, RS 5 28 maj och RF 17 juni. Detta
innebär även att RF 3 blir 13 maj.
Alternativ 2. Budgetberedning 13-15 och 17 maj, RS 5 4 juni och RF 24 juni, vilket
innebär att RF 3 kan hållas 6 maj.
Förslaget har tagits fram i samarbete mellan kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträdestider, Omvärldsdagen och 92 möjligheter.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att sammanträdesordning för 2019 delegeras till arbetsutskottet
den 4 september för beslut och finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 214

Kommunalekonomisk utjämning 2017,
rättelse m.m.

RS 2017/132
AU § 231

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet avslutas.

På uppmärksammande av Sveriges Kommuner och Landsting har Region Gotland
begärt rättelse i underlaget för kommunalekonomisk utjämning. Det handlar om
redovisade nettokostnader för kollektivtrafiken, där det finns särskilda föreskrifter
för Gotland. Den tolkning som regionen gjort är att med redovisade nettokostnader
avses vad som faktiskt redovisats i regionens räkenskaper. Staten har på sin sida
framhärdat i att det är siffror ur tabeller som redovisats i ett betänkande som utgör
nettokostnaderna.
Regionstyrelseförvaltningen ser inte någon utsikt till framgång i att fortsätta driva
frågan juridiskt. Ärendet om rättelse bör således avslutas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 215

Kommunalekonomisk utjämning 2018,
rättelse m.m.

RS 2018/188
AU § 232

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet avslutas.

På uppmärksammande av Sveriges Kommuner och Landsting har Region Gotland
begärt rättelse i underlaget för kommunalekonomisk utjämning. Det handlar om
redovisade nettokostnader för kollektivtrafiken, där det finns särskilda föreskrifter
för Gotland. Den tolkning som regionen gjort är att med redovisade nettokostnader
avses vad som faktiskt redovisats i regionens räkenskaper. Staten har ånyo på sin sida
framhärdat i att det är siffror ur tabeller som redovisats i ett betänkande som utgör
nettokostnaderna.
Regionstyrelseförvaltningen ser inte någon utsikt till framgång i att fortsätta driva
frågan juridiskt. Ärendet om rättelse bör således avslutas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 216

Tilläggsanslag - Slutredovisning för Ire by

RS 2018/513
AU § 233

Regionstyrelsens beslut
•
•

Slutredovisning för VA-utbyggnad Ire by godkänns.
Anslagsunderskottet på 982 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Syftet med utbyggnaden för Ire by var dels miljömässigt, att förhindra orenat utsläpp
av avloppsvatten, dels att förse området med dricksvatten av bra kvalitet. Detta bör
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området. Utbyggnaden var
budgeterad till 12 679 000 kronor och slutliga kostnaden blev 14 552 000 kronor
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 982 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 119
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 217

Tilläggsanslag - Slutredovisning för VAutbyggnad Lickershamn

RS 2018/514
AU § 234

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen för VA-utbyggnad Lickershamn godkänns.
Anslagsunderskottet på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006 – 2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbyggnaden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. När
den ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats och
tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande bergtäkten utökats.
Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire-området hade tillräckligt med eget
vatten och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom
VA-nämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalitet. Detta bör
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Projektets mål var att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning.
Detta sker genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite. VA-utbyggnaden
var budgeterad till 39 396 000 kronor och des slutliga kostnaden blev 39 969 000
kronor
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 120
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 218

Remiss. Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

RS 2018/384
AU § 235

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) överlämnas till
Finansdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Finansdepartementet har remitterat Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10).
Indelningskommittén föreslår att tio myndigheter från den 1 januari 2021 ska ha en
gemensam regional indelning. Grunden för indelningen föreslås vara de sex sjukvårdsregionerna.
Kommittén föreslår också att beteckningen för kommuner på regional nivå ska vara
region.
För Gotlands del föreslås att möjligheterna att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen upphör.
Ett alternativt förslag finns för Gotland, att fortsatt, enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar, kunna använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen. Som idag skulle beteckningen kommunfullmäktige användas vid val i
Gotlands kommun.
Indelningskommittén har även förslag i frågan om hänsyn till kommuners och
landstings synpunkter vid ändrad landstingsindelning, hur befolkningens synpunkter
vid ändrad landstingsindelning ska beaktas och hur de förvaltningsutgifter som
orsakas av det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till remissvar gällande delarna
Myndighetsgemensam indelning och Beteckning och utformning av namn på
kommuner på regional nivå.
Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2018-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 219

Remiss. Konstnär - oavsett villkor?
Konstnärspolitisk utredning (SOU 2018:23)

RS 2018/798
AU § 236

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär oavsett villkor? Konstnärspolitisk utredning (SOU:23) överlämnas till Kulturdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att göra en
översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen, som har arbetat under namnet Konstnärspolitiska utredningen
och under ledning av f d statsrådet Ann-Christin Nykvist, lade fram sina förslag i
betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor?” i mars 2018. Utredningen är utsänd på
remiss och yttranden över förslaget skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast
2018-08-31.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av utredningens förslag och har sammanställt förslag till yttrande.
Arbetsutskottet begär förtydligande av beslutsunderlaget och överlämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Statens offentliga utredningar 2018-07-26
Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 220

Försäljning med köpekontrakt småhustomt –
Bunge Stucks 1:223

RS 2018/578
AU § 238

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Bunge Stucks 1:223 enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag till köpekontrakt med en köpeskilling om
195 000 kronor.

Jäv
Johan Thomasson (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Ersättare
under ärendet är Ulf Klasson (L).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Fastigheten är idag obebyggd och ägs av Region Gotland. Tomten uppgår till 1200
m² och har adress Brutvägen 2/Stuxvägen 24 i Fårösund. Byggnadsplan från 1940
medger småhusbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen har givit ett försäljningsuppdrag till ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland. Begärt pris
uppgick till 175 000 kronor.
ERA har haft fyra intressenter på fastigheten vilket har resulterat i ett bud i nivå med
begärt pris.
Köparen har undertecknat köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontraktet godkännas i ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut
fattas i regionstyrelsen 30 augusti sker tillträdet direkt då omedelbart justering är
begärd.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om
100 kr/kvm tomtyta.
Anslutning till kommunalt VA finns vid tomtgränsen och anslutningsavgifter
tillkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och det köpekontrakt som upprättats. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Bunge Stucks 1:223.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-31
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 221

Markanvisningsavtal Visby Hällarna 1:7

RS 2018/731
AU § 239

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för
fastigheten Visby Hällarna 1:7 (del av Järnvägen) med Centralen Fastighetsförvaltning AB.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att direktanvisa fastigheten Visby Hällarna 1:7
(blivande del av kv. Järnvägen, område C) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
markanvisningsavtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-04-28
och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet begär komplettering av beslutsunderlaget gällande marknadsvärde
och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-31
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 222

Markanvisningsavtal Kolgården 12

RS 2018/732
AU § 240

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för
fastigheten Visby Kolgården 12 med Kolgården Gotland AB.

Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15 att utse PMG Holding AB som vinnare i markanvisningstävling för fastigheten Visby Kolgården 12. Regionstyrelseförvaltningen
fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal.
Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut
om tilldelning av mark 2017-06-15 och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet begär komplettering kring villkor för hyresavtal på helårsbasis och
överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterat
underlag bifogas kallelsen till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-31
Skickas till
Teknikförvaltningen, mark- och stadsmiljö
Samhällbyggnadsförvaltningen, planenheten

49 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 223

Information. Kommunikatör i beredskap
(KiB) och akut presstöd till
förvaltningschefer

RS 2018/336
AU § 242

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.

Regiondirektören har givit i uppdrag till regionstyrelseförvaltningens (RSF)
kommunikationsavdelning att utreda möjligheter att införa kommunikatör i
beredskap (KiB) och akut presstöd till förvaltningschefer. Uppdraget har redovisats
för regiondirektören i samband med möte i koncernledningsgruppen.
Regiondirektören har nu beslutat att en ny funktion, kommunikatör i beredskap och
tillika akut presstöd för förvaltningschefer inrättas fr o m 2018-06-29. Beslutet är
förankrat i koncernledningsgruppen (KLG).
Samtliga förvaltningar har uttryckt behov av att ha tillgång till en kommunikatör för
akut presstöd till respektive förvaltningschef. Likaså finns ett regionalt behov att ha
en KiB som stöd i kommunikationshanteringen till tjänsteman i beredskap (TiB) vid
en allvarlig /extraordinär händelse.
Samtliga förvaltningskommunikatörer och kommunikatören från RSF:s kommunikationsteam kommer att ha beredskap. Beredskapen är en vecka i taget motsvarande
TiB:s och följer ett fastställt årsschema.
Varje förvaltning finansierar denna funktion genom att ge beredskapsersättning och
ev. övertidsersättning till kommunikatörer på sin respektive förvaltning. Varje
förvaltning står också för utbildningskostnader för sin/sina kommunikatörer.
Kostnaden för funktionen är årligen cirka 500 000 kronor.
Utvärdering av funktionen genomförs efter senast 10 månader.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden

50 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 224

Information. Fördelning internbudget
nämnder

RS 2018/7
AU § 243

Regionstyrelsens beslut
•

Information om fördelning av internbudget för nämnderna kommer via
Strategisk plan och budget, inte som eget informationsärende till regionfullmäktige.

I regionstyrelsens beslut, 2014-10-30, § 314 om en förändrad planeringsprocess ingår
att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en
samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Från och med 2018 års budget ingår nämndernas internbudget som en del i
dokumentet Strategisk plan och budget. Med anledning av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att informationsärendet i regionfullmäktige tas bort.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 225

Rapport. Intern kontrollplan regionstyrelsen
2017

RS 2016/721
AU § 244

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten godkänns.

I uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan identifierades brister främst
beträffande makulering av kundfaktura, avtalstrohet och priskontroll, investeringsredovisning, kvittohantering reseräkningar, rutin anställningsavtal, attest av löneunderlag, chefskola nya chefer, introduktion av nyanställda och policy och riktlinjer.
Regionstyrelsen gav 2017-12-13, § 348 respektive kontrollansvarig i uppdrag att vidta
lämpliga åtgärder för att rätta till funna brister med en lägesrapportering efter halvårsskiftet 2018.
Regionstyrelseförvaltningen redovisar i rapporten de genomförda åtgärderna.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 226

Slutrapport. Projekt Utveckling norra
Gotland

RS 2017/1012
AU § 245

Regionstyrelsens beslut
•
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, baserat på rapporten, ta arbetet
med utveckling av norra Gotland vidare i samarbete med lokala aktörer.
Koppling till andra utvecklingsplaner, strategier samt kommande regional
utvecklingsstrategi ska beaktas.

Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2017-11-23 att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att i samverkan med Uppsala universitet genomföra en förstudie och
analys av förutsättningarna för utveckling av norra Gotland enligt då bilagt direktiv.
Förstudien är nu genomförd och rapporterades muntligen på regionstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rapporten kan utgöra en plattform för en
fortsatt process rörande utvecklingsinsatser på norra Gotland. En fortsatt process
behöver ske i ordnade och inkluderande former för att skapa demokratisk legitimitet,
varför erfarenheterna från pilotprojektet Landsbygdsutveckling 2.0 behöver beaktas.
En annan viktig faktor att ta med i processen är att belysa roll- och ansvarsfördelning
mellan offentlig, ideell och kommersiell sektor.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse föreligger vid regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande föreslår i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag att de får i
uppdrag att, baserat på rapporten, ta arbetet med utveckling av norra Gotland vidare
i samarbete med lokala aktörer och finner att detta bifalls.
Ordförande yrkar att koppling till andra utvecklingsplaner, strategier samt kommande
regional utvecklingsstrategi ska beaktas och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 227

Remiss. Regional vattenförsörjningsplan
Gotland

RS 2018/390
AU § 247

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsens presidium får i uppdrag att till Länsstyrelsen i Gotlands län
lämna reviderat upprättat förslag till yttrande.

Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning, efter att ha tagit del av
nämndernas yttranden, är att den regionala vattenförsörjningsplanen ger en bra bild
av nuläget och fyller en viktig funktion. Styrkan med en vattenförsörjningsplan är att
den är inriktad på hela samhällets behov av i första hand dricksvatten, inte bara de
abonnenter som idag är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Både miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden betonar att det är
viktigt med en tydlighet i ansvarsfördelning mellan länsstyrelsen och Region Gotland
i dricksvattenfrågorna.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning, efter att ha tagit del av
nämndernas yttranden, är att den regionala vattenförsörjningsplanen ger en bra bild
av nuläget och fyller en viktig funktion. Styrkan med en vattenförsörjningsplan är att
den är inriktad på hela samhällets behov av i första hand dricksvatten, inte bara de
abonnenter som idag är anslutna till det kommunala VA-nätet. I egenskap av
huvudman för VA är Region Gotland av naturliga skäl oftast fokuserad på den
senare gruppen när dricksvattenförsörjningens behov diskuteras.
Som plan betraktat, genererar dock dokumentet ett antal frågor. Dels frågan om
ansvarsavgränsningar, dels kring åtgärdsförslagen i sig. Det är naturligt att det till stor
del blir samma diskussion som exempelvis kring Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vattenförvaltningen (som för övrigt en del av åtgärderna är hämtade
från). Åtgärderna är i grunden bra, men många gånger ofinansierade och/eller
innehåller svårlösta intressekonflikter, exempelvis kring vattenskydd. En viktig
funktion med länsvis sammanställda vattenförsörjningsplaner är dock att problem
och utmaningar kan synliggöras för nationellt ansvariga myndigheter.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 227 forts
RS 2018/390

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att planen är väl genomarbetad och kommer
att bidra till att stärka länets förmåga att hantera potentiella hot mot vattenresurserna
och dricksvattenförsörjningen. Nämnden ser arbetet med hållbar vattenförsörjning
på ön som en av sina absolut viktigaste åtaganden. Därför ställer sig nämnden bakom
åtgärdsförslagen och är beredda att verka för genomförandet av dessa. För ett
effektivt och bra genomförande är det avgörande att tydlighet finns i ansvarsfördelning mellan länsstyrelsen och regionen, samt inom regionens olika enheter. Att
planen tydligt pekar ut ansvarig för de olika åtgärdsförslagen är en förutsättning för
ett resurseffektivt arbete. Kontaktytor mellan regionens enheter behöver stärkas/
upprättas. Vidare måste uppföljning och utvärdering genomföras regelbundet inom
arbetet för varje åtgärd, anser nämnden.
Tekniska nämnden anser att vattenförsörjningsplanen ger en bra bild av nuläget, men
ser en utmaning i att informationen till en betydande del överlappar Region Gotlands
VA-plan och att det kan uppstå problem då planerna kommer ha olika uppdateringsfrekvens. Nämnden ser positivt på att ett gemensamt ansvar tas för vattenfrågan på
Gotland och konstaterar att detta måste bygga på ett nära samarbete mellan primärt
Länsstyrelsen och Region Gotland, men även med andra organisationer som
exempelvis LRF.
Inledningsvis konstaterades att SGU rekommenderar att vattenförsörjningsplaner tas
fram på såväl regional som kommunal nivå. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
det för Gotlands del, där region/kommun och län täcker samma yta, är det en bra
uppdelning att länsstyrelsen tar fram och ansvarar för en regional vattenförsörjningsplan, som utgår från hela samhällets långsiktiga behov av i första hand dricksvatten
(även om planen också översiktligt berör annan sötvattenanvändning, som exempelvis jordbrukets behov av bevattningsvatten) och Region Gotland ansvarar för en
detaljerad planering för VA-kollektivets behov, vattenskydd, dagvattenhantering
inom detaljplanelagt område, kravställande på enskild VA-försörjning, brand- och
släckvattenhantering med mera, områden som ingår i den kommande och betydligt
utökade ”VA-plan för Region Gotland 2018”. Eventuellt överlappande områden får,
precis som nämnderna redan betonar, hanteras genom ett nära samarbete mellan
länsstyrelsen och Region Gotland och, när behov föreligger, andra organisationer.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden förslår att regionstyrelsens presidium får i uppdrag att till Länsstyrelsen
i Gotlands län lämna reviderat upprättat förslag till yttrande och finner att detta
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 228

Exploateringsavtal och köpekontrakt.
Burgsviks hamn

RS 2018/531

Regionstyrelsens beslut
•
•
•

Regionstyrelsens upphäver beslut RS § 184, 2018-06-13 att förklara tävlingsförslaget från Burgsviken Utveckling AB som inte längre gällande.
Regionstyrelsen godkänner exploateringsavtal med Burgsviken Utveckling AB
avseende fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1.
Regionstyrelsen godkänner köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken
Utveckling AB försälja fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av
500 000 kr och med villkor som stipuleras i av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt.

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att utse Burgsviken Utveckling AB som
vinnare i markanvisningstävlingen och att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
i dialog med företaget arbeta för att ta fram avtal mellan parterna.
Förvaltningen har tidigare via en oberoende värdering av Öja Burgvikshamn1:1
fastställt att marknadsvärdet för den aktuella fastigheten med nuvarande användning
är 500 000 kr. Till detta ska läggas värdet för de eventuella byggrätter som kan
komma att tillskapas, 2 500 kr/kvm för bostäder och 1 500 kr/kvm för lokaler.
I juni 2018 beslutade regionstyrelsen att förklara det tidigare beslutet från 2014 att
utse Burgsviken Utveckling AB som vinnare av tävlingen, som inte längre gällande
samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
förnyad försäljningsprocess. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu till regionstyrelsen med förslag att godkänna exploateringsavtal och köpekontrakt med
utvecklingsbolaget på oförändrade villkor utifrån den tidigare försäljningsprocessen
efter genomförd markanvisningstävling 2014.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att föreslaget exploateringsavtal och köpekontrakt har upprättats i enlighet med det anbud och tävlingsförslag som Burgsviken
Utveckling AB inkom med inom ramen för genomförd markanvisningstävling 2014.
Upprättade avtal möjliggör genomförande av en försäljning av fastigheten (Burgsviks
hamn) med tillträde under senare delen av 2018.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 228 forts
RS 2018/531
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-23
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark och stadsmiljö
Teknikförvaltningen, Hamn
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 229

Anmälan om delegationsbeslut

RS 2018/88

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2018, 2018-06-18,
RS 2017/968
Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2018, 2018-07-02,
RS 2017/968

Regionstyrelsens ordförandes beslut
-

Extraordinärt verksamhetsstöd Wisby Ridklubb, 2018-07-10, RS 2018/769
Ansökan driftsstöd Korpföreningen Gotland, 2018-08-13, RS 2018/592

Förvaltningschefens beslut
-

Franchiseavtal Frimärksombud, 2018-05-31, RS 2018/630
Juridik för förtroendevalda, webutbildning, 2018-07-04, RS 2018/43
Anmälan/bedömning/beslut angående Bisyssla, januari-juni 2018

Kultur- och fritidsavdelningens beslut
-

Av handläggarna på kultur- och fritidsavdelningen fattade beslut 28 maj - 20
augusti 2018.

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Filip Reinhag (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 5 juni 2018 - 21 augusti 2018.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 230

Information, inkomna handlingar

RS 2018/641

Till handlingarna lades Information om vissa inkomna handlingar:
-

Minnesanteckningar kultur- och fritidsberedningen, 2018-08-15.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 231

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Centrala samverkanskommittén sammanträdde i måndags, 3 sep. På CSK hölls
ett fördjupat seminarium med de fackliga representanterna om Region Gotlands
samverkansstruktur.

-

Under september-oktober utsänds årets medarbetarundersökning. Denna
kommer dock att innehålla färre frågor än tidigare. Den beräknas vara klar och
sammanställd under november månad.

-

En s.k. stresscreening kommer att utföras under hösten.

-

GEAB och strömförsörjning: Region Gotland har internt mobilisera inför
GEAB:s arbete med teknikutbyte vid kraftstationen i Ygne för att långsiktigt
säkra och trygga elförsörjningen på Gotland. Näringslivet har träffat ledningen
för GEAB och där Region Gotland har varit med som observatör. Region
Gotland har även i egenskap av delägare tryckt på för tryggad strömförsörjning
under den kritiska perioden. Lars Thomsson (C) framför att han har fått
kännedom om att Cementa inte har varit med i diskussionerna med GEAB inför
arbete med teknikutbyte vid kraftstationen i Ygne.

-

Region Gotland har ett nytt möte med LRF om sommarens torka på Gotland
nästa fredag.

-

Tekniska nämnden beslutade (enligt en undantagsregel) i går, måndag, om
komplettering av hamntaxa för hö och halm innebärande en varuavgift på 4
kronor per ton.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 221

Markanvisningsavtal Visby Hällarna 1:7

RS 2018/731
AU § 239

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för
fastigheten Visby Hällarna 1:7 (del av Järnvägen) med Centralen Fastighetsförvaltning AB.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att direktanvisa fastigheten Visby Hällarna 1:7
(blivande del av kv. Järnvägen, område C) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
markanvisningsavtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-04-28
och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet begär komplettering av beslutsunderlaget gällande marknadsvärde
och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-31
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1327
19 maj 2020

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Plantera fler träd i Visby
Förslag till beslut

•

I enlighet med Tekniska nämndens beslut föreslår Regionstyrelsen att motionen
avslås.

Sammanfattning

Motionens yrkande är att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in
Cities, vilket innebär ett åtagande om att under år 2020 plantera ett bestämt antal träd
i staden. Vidare beskrivs i motionen de ekonomiska, sociala och miljömässiga
fördelar nyttor som träd i staden ger. Där nämns koldioxidlagring, bättre lokalklimat,
luftrening, ökat välmående, större biologisk mångfald, starkare samhällen, ökade
fastighetsvärden. Men träd i staden utsätts också för stark konkurrens av
infrastruktur ovan och under mark. Det finns goda motiv till att arbeta vidare med
och prioritera motionens intentioner om fler träd i stadsmiljö, men plantering av
stadsträd bör ske enligt en noggrann planering, så att träden kommer att kunna
leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas. Eftersom en trädvårdsplan för Visby
ännu inte finns framme, en trädinventering bara är påbörjad och då avsatt budget för
att genomföra motionens förslag under 2020, föreslås att motionen avslås.
Ärendebeskrivning

För en mer omfattande ärendebeskrivning hänvisas till tekniska förvaltningens
skrivelse i ärendet, TN 2019/3851.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömningar och motivering
av förslaget till beslut, närmare beskrivna i teknikförvaltningens skrivelse. Motionens
förslag gäller år 2020. När motionen skrevs var budget för 2020 redan fastställd. Det
saknas budget och underliggande planering innevarande år för att genomföra
förslaget. Därför föreslås avslag. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och
miljömässiga fördelar med träd och grönska i städer och andra tätbebyggda miljöer,
även med tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål 2020-2023,
varför att arbetet med planering för och investering i nyplantering av träd i bebyggda
miljöer, trädinventeringar och trädvårdsplaner är väl motiverat.
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Beslut Tekniska nämnden § 39, 2020-02-19



Tjänsteskrivelse Teknikförvaltningen, TN 2019/3851, 2020-01-17



Motion 2019-11-18 Lisbeth Bokelund m. fl. (MP). Plantera Träd



Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13
SLU Alnarp.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Miljöpartiet på Gotland
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Till: Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Plantera fler träd i Visby
FNs ekonomiska kommission UNECE uppmanar till trädplantering i sin globala kampanj Trees in
Cities Challange. Den riktar sig till oss som har ansvar för stadsbyggnad och som vill främja en
hållbar stadsutveckling.
Att plantera fler träd i städer är ett enkelt, förhållandevis billigt och ändå mycket effektivt sätt att
stävja klimatförändringar. Detta är några av de viktiga värden som uppnås genom trädplantering:
-Minskade klimatförändringar och bättre resiliens.
Träd absorberar C02 och ger lövskugga. Klimatförändringarna minskar och vi får en naturlig
luftavkylning som kan spara energi och ge behagligare och jämnare temperaturer. Om man
dessutom använder biokol vid planteringen skapas en kolfälla och kolet binds i marken.
-Renare luft och miljö
Träd utbyter gaser med atmosfären och fångar partiklar och urbana föroreningar.
-Ökat välmående
Förekomsten av träd i stadsområden har en positiv effekt på människors hälsa genom att minska
stressnivåer, förebygga fetma och påskynda tillfrisknandet efter sjukdomar.
-Större biologisk mångfald
Träd ger skydd, mat och hem till djur och växter och bidrar till den urbana biologiska
diversiteten.
-Starkare samhällen
Ökad förekomst av urbana grönområden har visat sig ha en positiv inverkan på den sociala
sammanhållningen och kan bidra till att bilda starkare samhällen.
-Ökade fastighetsvärden
Uppvuxna och vitala träd kan öka fastigheters värde med 2-10%.
Genom att anta utmaningen Trees in Cities förbinder man sig till att plantera ett bestämt antal
träd i staden från och med nu och fram till och med 2020. Staden håller under projekttiden
UNECE informerad om hur planteringarna framskrider och på UNECES hemsida
treesincities.unece.org visas det rapporterade antalet planterade träd samt stadens erhållna
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Efter att uppdraget är slutfört kommer UNECE
att ge staden en lägesrapport och öppna för möjligheter att dela sina erfarenheter på ett
internationellt forum inom FN.
Exempelvis har Helsingborgs stad har lovat att plantera 8000 träd innan 2020 är slut.

Det bästa tillfället att plantera träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu.
/Kinesiskt ordspråk
1

Vi yrkar:
Vi yrkar att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in Cities;
och därmed också definierar ett mål avseende antalet planterade träd.

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3851
17 januari 2020

Johan Arvidsson

Tekniska nämnden

RS Remiss på Motion. Plantera fler träd i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om
att anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett
bestämt antal träd i staden.

Sammanfattning

Miljöpartiet på Gotland har 2019-11-18 i en motion föreslagit att Region Gotland
skall anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att man förbinder sig att plantera
ett visst antal träd i staden fram till och med 2020. En utmaning som innebär att man
håller organisationen UNECE informerad om projektets genomförande under
projekttiden. I motionen anges att syftet är att på ett förhållandevis billigt och ändå
effektivt sätt stävja klimatförändringarna. Teknikförvaltningen delar den uppfattning
som anges i motionen men menar att det förutsätter att det avsätts medel för detta
samt att det kräver mycket planeringsarbete vilket gör det orealistiskt att anta
utmaningen för år 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar den uppfattning och den motivering som anges i motionen
men ser det samtidigt som angeläget att trädplantering sker enligt en genomtänkt och
långsiktig plan samt att det finns medel avsatt för detta så att de nyplanterade träden
har en möjlighet att etablera sig. Kostnaden för ett stadsträd i planterings- och
etableringskostnader är mellan 15 000-25 000 kronor beroende på om det är ett parkeller gatuträd (Källa: Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen,
Rapport nr 2013:13 SLU, Alnarp). Kostnaden för ett nytt träd är cirka 7 500 kronor
beroende på plantskolestorlek. Mindre och billigare plantskolestorlekar innebär dock
högre etableringskostnader. En samlad bedömning är att en genomsnittlig kostnad
för ett nytt stadsträd i Visby är cirka 30 000 kronor/träd. I motionen görs en
jämförelse med Helsingborg stad som antagit utmaningen och fram till år 2020 skall
plantera 8000 nya träd. Helsingborgs stad är ungefär 4,5 ggr så stort som Visby stad.
Om Visby proportionsmässigt skulle plantera lika många träd, cirka 1800 st, så skulle
detta innebära en kostnad på 54 miljoner kronor. Även om Visby skulle sänka antalet
planterade träd till 100 st så skulle det innebära en kostnad på 3 miljoner kronor. Då
motionen skrevs 2019-11-18 var budget för 2020 redan fastställd. Att anta
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utmaningen Trees in Cities utan en budget för detta och endast plantera några få träd
inom ordinarie driftbudget bedömer Teknikförvaltningen som orealistiskt och
omotiverat.
Träd i staden är mycket viktiga element av flera olika skäl, i motionen anges t ex
minskade klimatförändringar, renare luft och miljö, ökat välmående större biologisk
mångfald, starkare samhällen, ökade fastighetsvärden. Träd i staden utsätts också för
stark konkurrens med vår infrastruktur både ovan och under mark. Därför bör
trädplantering i större skala föregås av en noggrann planering så att träden ges
förutsättningar att etablera sig på platsen, bli gamla och kunna leverera de
ekosystemtjänster som efterfrågas. Detta planeringsarbete regleras i en trädvårdsplan.
En trädvårdsplan måste föregås av en trädinventering och Teknikförvaltningen har
under 2019 påbörjat arbetet med en trädinventering och hunnit med ungefär halva
Visby. Hela Visby beräknas bli klart under 2020. Med denna trädinventering som
grund är ambitionen att en politiskt förankrad trädplan/trädpolicy skall kunna antas
under 2021 för att utifrån denna kunna arbeta fram en trädvårdsplan.
Generellt tas alltför många träd bort i förtid av skäl som kunnat undvikas om det
fanns en långsiktig plan och medel för en säkrare etableringar. Att plantera träd utan
att ha råd med etableringen är ett slöseri med medel och resurser som måste
undvikas.
Teknikförvaltningen bedömer att trädplantering i större skala skall genomföras när
en trädinventering har genomförts och en trädvårdsplan har tagits fram.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033: Motionen
har en tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål, t ex i
Perspektiv samhälle, Målområde om Social hållbarhet 2020-2023, Mål 2:
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att alla barn har goda
uppväxtvillkor samt Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar. Trädplanteringar i större skala har betydelse för båda dessa mål då
det tydligt påverkar folkhälsan positivt samt att konsekvenserna vid framförallt
klimatförändringar kan minskas om det finns fler träd i staden. En genomarbetad
plan för var träden skall stå, vilka träd som skall planteras och hur de skall prioriteras
etc är även ett verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. Men det är
kanske framförallt målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 som motiverar att
arbeta vidare med och prioritera motionens intentioner. I detta målområde står det i
Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad och Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i staden påverkar
positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
Barn- och genusperspektiv: Motionen har en positiv påverkan framförallt ur ett
barnperspektiv då det är viktigt att medborgare i allmänhet och barn i synnerhet får
goda förutsättningar för en folkhälsa såväl fysiskt och psykiskt. Tillgång till
pedagogiska och attraktiva utemiljöer är mycket viktigt och grönare städer med fler
träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv: Motionen avser att plantera fler träd i Visby. Ett långsiktigt
arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt Teknikförvaltningens
bedömning omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys: Motionens förslag innebär initialt mycket höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering. Kostnaderna är förvisso i förhållande till
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vilken utsträckning utmaningen skulle antas men i proportion med Helsingborgs
stad, som anges som referens i motionen, så skulle kostnaderna bli cirka 54 miljoner.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13 SLU
Alnarp
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Förord  
Denna  skrift  är  utarbetad  för  att  möjliggöra  en  ekonomisk  värdering  av  urbana  träd  och  utgår  ifrån  trädens  
marknadsvärden  som  representeras  av  priser  från  plantskolorna.  Modellen  är  därför  egentligen  inte  en  
trädvärderingsmodell  utan  en  modell  för  att  beräkna  kostnaden  för  att  reparera/återställa  något  som  blivit  
skadat,  vilket  därmed  är  en  förenklad  modell  för  beräkning  av  ersättningskostnaden.    
Modellen  är  utvecklad  av  Institutionen  för  landskapsarkitektur,  planering  och  förvaltning  vid  SLU  Alnarp  
med  samarbete  från  Glasgow  University.  Detta  arbete  hade  inte  varit  möjligt  utan  de  många  partners  som  
bistått  med  tid,  finansiering  och  kunnande.  Vi  vill  därför  tacka:  AB  Svenska  Bostäder,  Bostads  AB  
Poseidon,  FSK  (Föreningen  Sveriges  Kyrkogårdschefer),  Gävle  kommun,  Göteborgs  stad,  Helsingborgs  
stad,  Jönköpings  kommun,  Karlshamns  kommun,  Malmö  stad,  STAF  (Trädgårdsanläggarna  i  Sverige),  
Trafikkontoret  Stockholm  stad,  Svenska  Trädföreningen,  Umeå  kommun,  Växjö  kommun,  Örebro  
kommun  och  Movium  partnerskap.    
  
  
Alnarp,  den  4  april,  2013  
Johan  Östberg  
Johan  Sjögren  
Anders  Kristoffersson  
  

  

Sammanfattning  
Betydelsen  av  att  kunna  ekonomiskt  värdera  urbana  träd  har  alltid  varit  ett  viktigt  redskap  för  att  dels  
kunna  försvara  trädens  betydelse,  men  även  för  att  hindra  skadegörelse  eller  sätta  viten  vid  byggnation.  
Denna  rapport  redogör  för  arbetet  med  en  ny  värderingsmodell,  Alnarpsmodellen,  som  är  tänkt  att  
användas  som  en  nationell  värderingsmodell  för  träd  i  urban  miljö.  Modellen  bygger  på  den  
prisutveckling  som  finns  för  olika  trädstorlekar  i  plantskolorna  och  värdet  justeras  sedan  endast  på  grund  
av  eventuella  skador  eller  minskad  vitalitet,  tills  sist  adderas  ett  schablonvärde  för  planterings  och  
etableringskostnaden.  Modellen  bygger  därmed  på  mycket  få  parametrar  som  samtliga  är  väl  förankrade  i  
verkliga  prissättningar  av  träd.    
Modellen  fungerar  för  samtliga  trädslag  som  finns  att  tillgå  i  plantskolor  och  den  bygger  endast  på  
objektiva  värden.  Förhoppningen  är  därmed  att  Alnarpsmodellen  ska  fungera  väl  i  rättsliga  sammanhang  
där  subjektiva  värden  ofta  ifrågasätts.    
  
  

  

Abstract  
The  importance  of  being  able  to  economically  evaluate  urban  trees  has  always  been  an  important  tool  in  
defending  the  importance  of  urban  trees,  but  also  to  prevent  vandalism  or  put  penalties  during  
construction.  This  report  describes  work  on  a  new  valuation  model,  the  ´Alnarp  model´,  which  is  meant  to  
be  used  as  a  national  valuation  model  for  trees  in  urban  environments.  The  model  is  based  on  the  price  
trends  for  different  tree  sizes  in  nurseries  and  then  adjusted  solely  on  damages  or  loss  of  vitality,  until  
finally  added  a  standard  value  for  planting  and  establishment  costs.  The  model  is  accordingly  based  on  
very  few  parameters,  all  of  which  are  based  on  nursery  prices.  
The  model  works  for  all  species  available  in  nurseries  and  it  is  based  only  on  objective  values.  We  
therefore  hope  that  the  Alnarp  model  will  work  well  in  the  legal  context  in  which  subjective  values  are  
often  questioned.  
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1   Bakgrund  
Arbetet  med  trädfrågor  handlar  inte  bara  om  vilka  trädarter  som  ska  planteras  och  vilken  jord  dessa  ska  
ha,  utan  många  gånger  måste  befintliga  träd  skyddas  under  byggprocesser  och  mot  olika  typer  av  åverkan  
från  allmänheten  eller  vid  byggnation.  Ett  viktigt  redskap  i  detta  arbete  är  att  ha  möjlighet  att  sätta  ett  vite  
i  ekonomiska  termer  på  träden  så  att  de  verkligen  skyddas  under  byggprocessen  och  att  privatpersoner  
som  skadar  träden  får  betala  ett  skadestånd  som  åtminstone  gör  det  möjligt  att  ersätta  det  skadade  trädet.    
I  dagsläget  finns  det  ett  flertal  värderingsmodeller  för  träd  som  används  i  både  Sverige  och  internationellt.  
Detta  tydliggörs  ibland  annat  i  Stjernberg  (2011)  där  ett  flertal  värderingsmetoder  presenteras  och  
diskuteras.  En  viktig  del  i  arbetet  med  att  sätta  ett  ekonomiskt  värde  på  träden  är  att  samma  modell  
används  i  hela  Sverige.  I  dagsläget  förekommer  det  ett  flertal  olika  modeller  vilket  gör  att  det  finns  en  
brist  på  rättsfall  (prejudikat)  från  de  olika  modellerna.  Detta  gör  det  svårt  för  domstolarna  att  använda  
tidigare  domslut  som  vägledning,  samtidigt  som  det  är  svårt  för  branschen  att  göra  eventuella  
korrigeringar  i  modellen  efter  dessa  domslut.  För  att  kunna  samordna  användandet  av  modeller  till  en  
värderingsmodell  är  det  viktigt  att  samtliga  intressenter  kan  enas  om  en  modell  som  tillgodoser  de  
enskilda  intressenternas  behov.    
Mot  denna  bakgrund  har  en  nationell  ersättningsmodell  för  urbana  träd  skapats,  som  fungerar  för  både  
skadeståndsärenden  och  för  förebyggande  arbete,  till  exempel  vid  byggande  nära  träd.  Utgångspunkten  är  
att  värdet  ska  spegla  kostnaden  för  att  ersätta  ett  träd  av  jämförbar  art  och  storlek  på  samma  plats.  

2   Inledning  
Denna  rapport  ger  en  grundlig  förklaring  till  utformningen  av  den  ekonomiska  modell  som  finns  i  bilaga  
1  och  som  är  avsedd  att  fungera  för  träd  i  urban  miljö.  Under  arbetet  har  tre  grundprinciper  använts  som  
vägledning  genom  arbetet:  
1.   Enkelhet,  både  gällande  förståelse  för  modellen  och  att  uppdatera  den  med  nya  arter/sorters  träd.  
2.   Modellen  ska  inte  övervärdera  trädets  värde.  
3.   Modellen  ska  utgå  från  trädets  marknadsvärde.    
Rapporten  är  uppbyggd  av  kapitel  där  olika  delar  av  modellen  beskrivs  och  ett  resonemang  förs  kring  
vilka  avväganden  som  gjorts,  kapitlen  avslutas  sedan  med  en  kort  slutsats  utifrån  det  förda  resonemanget.    
I  de  flesta  av  diagrammen  används  medelvärdet  för  de  trädarter  och  plantskolor  som  framkommit  genom  
den  enkätundersökning  som  beskrivs  i  kapitlet  nedan.  Som  jämförelse  med  medelvärdet  redovisas  även  
värdet  för  parklind  (Tilia  x  europaea)  då  denna  genom  en  undersökning  visat  sig  vara  det  vanligaste  
trädslaget  i  Norden  (Sjöman  et  al.,  2012).    
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3   Metod  
3.1   Syfte  och  mål  
Ersättningsmodellen  ska  fungera  som  en  nationell  modell  för  beräkning  av  ersättningskostanden  för  träd  i  
urbana  miljöer,  både  för  träd  som  har  tagits  bort  helt  och  för  träd  som  har  skadats.  Modellen  ska  kunna  
användas  vid  exempelvis  byggprocesser  och  skötselentreprenader  där  avtal  finns  skrivna,  och  i  de  fall  där  
inget  avtal  finns,  såsom  vid  åverkan  av  privatpersoner.    

3.2   Val  av  metod  
Då  arbetet  baseras  på  de  tre  grundprinciperna  1)enkelhet  2)ingen  övervärdering  av  trädets  värde  och  3)  
utgå  från  trädets  marknadsvärde,  användes  dessa  tre  principer  vid  granskningen  av  ett  stort  antal  
befintliga  modeller.  Slutsatsen  av  denna  granskning  var  att  katalogmetoden  (bruksvärdesmetoden)  är  lätt  
att  förstå  då  den  utgår  ifrån  de  faktiska  priserna  i  plantskolorna  och  för  förvaltaren.  Katalogmetoden  går  
ut  på  att  det  skadade/nedsågade  trädets  ersättningskostnad  beräknas  genom  att  ett  träd  av  samma  art  och  
sort  köps  in  från  en  plantskola,  planteras  och  sköts  på  den  specifika  platsen  fram  till  dess  att  ett  nytt  träd  
har  etablerats.  Metoden  övervärderar  därmed  inte  trädens  värde  då  den  utgår  från  de  faktiska  kostnadernas  
som  är  förknippade  med  att  ersätta  ett  nedtaget/skadat  träd.    
Metoden  fungerar  emellertid  inte  för  träd  som  är  större  än  de  som  finns  i  plantskolorna  och  den  har  därför  
modifieras  för  att  även  fungera  för  större  träd,  utan  att  för  den  skull  mista  sin  enkelhet  eller  att  
övervärdera  trädens  värde.  Detta  betyder  att  i  olika  valsituationer  vid  utformning  av  modellen  har  det  
lägre  alternativet  i  princip  alltid  valts.  Olika  tester  genomfördes  för  att  undersöka  hur  marknadspriset,  
representerat  av  plantskolornas  priser,  förändras  i  och  med  ökande  storlek  för  träden.  En  justering  av  
trädets  värde  på  grund  av  skador  och  minskad  vitalitet  formulerades  även  med  grund  från  bland  annat  
CAVAT  (2010).  

3.3   Val  av  plantskolor  
Basvärdet  för  träden  beräknas  baserat  på  plantskolornas  priser  på  ett  liknande  sätt  som  i  VAT03  (Randrup  
2005),  CAVAT  (2010)  and  Revised  Burnley  Method  (Moore  1991).  Data  samlades  in  från  sex  
plantskolor  (tre  tyska  och  tre  svenska).  Plantskolorna  valdes  ut  baserat  på  en  enkät  till  14  organisationer  
som  visat  stort  intresse  för  värdering  av  träd  och  representerar  parkförvaltningar  i  svenska  städer,  
bostadsföretag  och  kyrkogårdsförvaltningar.  Svarsfrekvensen  blev  drygt  50  procent  med  inkomna  åtta  
svar.  
De  sex  plantskolorna  valdes  ut  bland  svaren  för  att  representera  internationella  plantskolor  och  de  mest  
populära  svenska  plantskolorna.  Plantskolorna  presenteras  nedan  tillsammans  med  plantskolekatalogens  
tryckår,  angivet  inom  parentes  efter  namnet.    
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Billbäcks,  (2012)  
Bruns  Pflanzen,  (2011)  
Lappen,  (2012)  
Lorenz  von  Ehren,  (2012)  
Splendor  Plant,  (2012)  
Stångby,  (2012)  
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4   Modell	
  för	
  ekonomisk	
  beräkning	
  av	
  ersättningsvärde	
  
Modellen  för  ekonomisk  beräkning  av  ersättningsvärde  bygger  på  det  beräknade  värdet  av  det  
nedtagna/skadade  trädet,  om  denna  storlek  var  möjlig  att  köpa  från  plantskolan,  samt  planterings-  och  
etableringskostanden  för  det  aktuella  trädet.  Värde  relateras  sedan  till  de  eventuella  skador  och/eller  
vitalitetsnedsättningar  som  trädet  har  eller  kan  ha  fått.  Varje  del  av  modellen  beskrivs  i  var  sitt  kapitel,  
men  innan  dessa  beskrivningar  vill  vi  visa  hur  modellen  ser  ut  så  att  ni  som  läsare  vet  hur  de  olika  delarna  
är  relaterade  till  varandra.    
Formeln  ser  ut  enligt  följande:    

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+   ݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ   
Varje  del  av  formeln  beskrivs  utförligt  i  styckena  nedan.  Formeln  för  att  beräkna  trädets  värde,  baserat  på  
det  pris  som  finns  i  plantskolorna  är:    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ܽ݁ݎܣ 
Beräkningen  av  kostnaden  för  större  träd  än  de  som  finns  att  tillgå  från  plantskolorna  beräknas  genom  att  
det  skadade/nedtagna  trädets  tvärsnittarea  1  meter  över  mark  beräknas.  För  att  beräkna  arean  kan  någon  
av  följande  två  formler  användas.  Den  första  formeln  är  anpassad  för  trädets  omkrets  i  centimeter  och  den  
andra  för  trädets  diameter  i  centimeter.    

= ܽ݁ݎܣ

ܱ݉݇ ݏݐ݁ݎଶ
  
4×ߨ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamomkrets  på  200  cm.  
Trädets  area  blir3  185  cm2  (200*200/(4*3,14)=3  185)  

= ܽ݁ݎܣ

 ݎ݁ݐ݁݉ܽ݅ܦଶ
	
   × 	
  ߨ  
4

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  med  en  stamdiameter  på  63,7  (vilket  
är  omkretsen  på  200  cm  dividerat  med  ߨ  (3,14))  cm.  Trädets  area  är  därmed  3  185  cm2  (64*64)*3,14/4.    
När  väl  trädets  area  i  cm2  är  beräknad  ska  priset  per  cm2  räknas  ut  med  hjälp  av  gällande  priser  i  
plantkolorna.  Då  storlek  12-14  är  den  billigaste  storleken  räknat  per  cm2  baseras  modellen  på  priset  för  
denna  storlek.  Arean  räknas  på  att  trädet  har  en  omkrets  på  13  cm,  det  vill  säga  mitt  emellan  12  och  14  
cm.    
Trädet  ska  vara  ett  solitärträd,  och  om  det  finns  flera  olika  omplanteringsalternativ  ska  alltid  det  billigaste  
väljas  för  att  inte  övervärdera  trädets  värde.    

ܲ 
	ݏ݅ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ =

ܲ = ݏݐ݁ݎܱ݇݉(ݏ݅ݎ13)
  
ܽ݁ݎܣ

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  en  parklind  (Tilia  x  europaea)  som  enligt  plantskolan  Lorenz  von  
Ehren  kostar  2  044  (220  euro)  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  
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Först  måste  vi  räkna  ut  antalet  cm2  för  ett  träd  av  storleken  12-14.  Vi  använder  13  cm  då  detta  ligger  mitt  
emellan  12-14  cm  i  stamomkrets,  vilket  ger  arean  13,45  cm2.  Som  tidigare  visats  räknas  arean  ut  via  
formeln  (13x13)/(4x3,14)=13,45).  Denna  uträkning  behöver  vi  egentligen  endast  göra  en  gång  då  ett  träd  
med  13  cm  i  omkrets  alltid  är  13,45  cm2.    
När  vi  nu  har  priset  för  ett  träd  av  storleken  12-14  enligt  Lorenz  von  Ehrens  prislista  (2  044  kr)  och  
antalet  cm2  för  denna  storlek  (13,45  cm2)  kan  vi  räkna  ut  priset  per  cm2.  Detta  blir  2044/13,45=  152  kr  per  
cm2.    
När  vi  väl  har  det  skadade/nedtagna  trädets  stamarea  i  cm,  samt  det  pris  som  ett  träd  av  samma  art  kostar  
per  cm2  i  storleken  12-14  från  plantskolan  kan  vi  räkna  ut  värdet  för  trädet;;  dvs.  priset  per  cm2  gånger  
arean  för  det  skadade/nedtagna  trädet.    

ܶݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	ݏ݅ݎܲ = ݁݀ݎ  
	ݎ݁ ܿ݉ଶ ×  ݊ܽ݁ݎܣ 
Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  parklind  (Tilia  x  europaea),  som  enligt  uträkningarna  
har  en  area  av  3  185  cm2  och  ett  pris  av  152  kr  per  cm2.  Trädets  värde  är  därmed  3  185  x  152  kr  =  
484  120  kr.  
Nu  återstår  bedömningen  av  vitaliteten  och  planteringskostnaden.  Bedömningen  av  vitaliteten  för  det  
skadade/nedtagna  trädet  görs  med  hjälp  av  den  metod  som  beskrivs  närmare  i  kapitel  7.  Resultatet  av  
bedömningen  ger  ett  värde  mellan  noll  och  ett.  Ett  fullt  friskt  träd  har  värdet  ett.  
När  det  gäller  etableringskostnaden  baseras  modellen  på  kostnader  för  plantering  respektive  skötsel  de  
första  fem  åren  (redovisas  i  kapitel  6).  Följande  två  ekvationer  gäller  för  beräkning  av  etableringskostnad:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Exempel:  Som  exempel  använder  vi  åter  igen  vår  lind  (Tilia  x  europaea)  som  i  detta  fall  bedöms  ha  några  
mindre  vitalitetsnedsättande  skador  som  ger  värdet  för  skador  och  vitalitet  0,9.    

 
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ  = 70	
   × 	
   
	ܽ݁ݎܣ  + 	
  20	
  000	
   = 70	
   × 	
  13,45	
   + 	
  20  000 = 20	
  942	
  ݇ ݎ 
Det  samlade  ersättningsvärdet  blir:  

ݏݎܧäݒݏ݃݊݅݊ݐݐäݎܶ( = ݐ݁݀ݎä݀݁ 
	ݏݐ ݒä 
	 × ݁݀ݎ ܵ݇ܽ݀ 
	ݎ  
	݄ܿ  )ݐ݁ݐ݈݅ܽݐ݅ݒ+  
	݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݈ܾ݁ܽݐܧ 	
  	
  	
  	
  	
  
= (484  120 × 0,9) + 	
  20	
  942 = 435	
  708	
  ݇ 
	ݎ   
Som  grund  för  användning  av  modellen  finns  en  blankett  för  beräkning  och  protokoll  för  skade-  och  
vitalitetsbedömningen.    
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5   Beräkning  av  trädets  pris  
För  att  kunna  beräkna  ersättningsvärdet  av  skadade  och  nedtagna  träd  måste  först  ett  basvärde  skapas.  
Detta  basvärde  består  av  trädets  inköpskostnad  samt  kostnader  för  plantering  och  skötsel  av  trädet  (vilka  
beskrivs  närmare  i  kapitel  6).  Då  basvärdet  är  den  enskilt  största  delen  i  modellen  och  endast  justeras  ner  
på  grund  av  eventuella  skador  och  minskad  vitalitet  är  det  viktigt  att  det  finns  en  god  grund  för  uträkning  
av  basvärdet.  Kapitlet  innehåller  både  grafer  som  styrker  uträkningarna  och  exempel  på  priset  för  ett  antal  
arter  som  framkommit  vid  en  enkätundersökning  där  förvaltningar  tillfrågades  kring  vilka  trädarter  som  
de  ansåg  förekomma  mest  vid  ekonomiska  värderingar.  

5.1   Uppskalning  av  pris  
För  mindre  träd  är  det  relativt  lätt  att  hitta  ersättningspriset  då  det  endast  är  att  slå  upp  priset  i  en  
plantskolekatalog  och  därmed  hitta  priset  för  den  art  och  storlek  av  träd  som  blivit  skadat  eller  nedtaget.  
Det  blir  däremot  ett  problem  för  träd  som  är  av  större  storlekar  än  vad  som  finns  i  plantskolekatalogerna.    
Trädens  pris  från  plantskolorna  sätts  till  stor  del  beroende  på  trädets  stamomfång  på  en  meters  höjd  mätt  
från  marknivå.  De  enda  undantagen  från  detta  är  barrväxter  vars  pris  sätts  beroende  på  höjden,  förutom  
för  tallen  vars  pris  är  baserat  på  höjden  fram  till  de  största  storlekarna  som  baseras  på  stamomfång.  Det  
finns  ekonomiska  modeller  som  baserat  sin  uppskalning  på  stamomfånget  (t  ex  VAT03),  vilket  verkar  
logiskt  då  plantskolornas  pris  är  satta  efter  just  stamomfånget.  Detta  stämmer  däremot  dåligt  överrens  
med  den  prisutveckling  som  egentligen  sker  för  träden  på  plantskolan.  I  figur  1  finns  medelvärdet  för  
plantskolepriserna  beräknat  på  de  arter  och  plantskolor  som  finns  angivna  i  inledningen  samt  priset  för  
Tilia  x  europaea.  Det  blir  därmed  tydligt  att  priset  för  träden  inte  har  ett  linjärt  förhållande  till  
stamomfånget.    
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Figur  1.  Prisutveckling  för  medelvärdet  av  alla  träd  och  för  Tilia  x  europaea  baserat  på  priserna  i  plantskolorna.    
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Om  trädets  värde  istället  relateras  till  priset  per  cm2  vid  1  meters  stamhöjd,  finns  det  i  princip  ett  helt  
linjärt  samband  mellan  trädets  storlek,  baserat  på  kvadratcentimeter,  och  totalpriset  där  R=0,9757  till  
0,9883  för  två  av  exemplen.  Resultatet  från  den  linjära  regressionen  visar  därmed  att  det  går  att  utgå  från  
ett  värde  och  sedan  applicera  det  på  större  storlekar  med  antagandet  om  att  det  följer  ett  linjärt  samband  
(figur  2).    
Den  modell  för  prisberäkning  som  finns  i  denna  modell  är  därför  baserat  på  kvadratcentimeterpriset  för  
trädens  tvärsnittyta,  då  detta  har  visat  sig  ha  ett  i  princip  linjärt  samband  (figur  2).    
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Figur  2.  Sambandet  mellan  olika  trädarters  prisutveckling  jämfört  med  deras  storlekar.    

5.2   Basvärde  
Prisutvecklingen  per  kvadratcentimeter  för  de  olika  trädarterna  varierar  mellan  110  och  350  kr  per  cm2  
beroende  på  art  och  storlek.  Det  är  därmed  viktigt  att  bestämma  vilken  storlek  som  modellen  ska  utgå  
ifrån  då  värdet,  trots  det  höga  linjära  sambandet  mellan  pris  och  cm2,  kommer  att  variera  beroende  på  
vilken  storlek  som  används  som  utgångsvärde.  Detta  syns  tydligast  då  en  jämförelse  görs  mellan  
storlekarna  12-14  och  45-50  (se  markeringar  på  figur  3),  där  12-14  i  regel  är  den  billigaste  storleken  per  
cm2  och  45-50  den  dyraste.    
Det  finns  olika  metoder  som  detta  kan  avgöras  på,  det  går  exempelvis  att  använda  det  högsta  eller  lägsta  
värdet  per  kvadratcentimeter,  eller  så  går  det  att  använda  medelvärde  eller  median.  För  att  inte  
övervärdera  trädens  värde,  och  för  att  det  ska  vara  enkelt  att  lägga  in  nya  arter,  har  vi  därför  valt  att  sätta  
basvärdet  på  värderingen  av  träden  till  storlek  12-14.  Storleken  har  visat  sig  ha  det  lägsta  värdet  per  
kvadratcentimeter,  och  är  även  en  storlek  som  finns  i  de  flesta  plantskolekataloger.  Detta  gäller  i  princip  
för  samtliga  arter  som  undersökts.    
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Figur  3.  Prisutvecklingen  per  cm2  och  storleksklass.  De  storlekar  som  i  genomsnitt  har  högst  och  lägst  pris  per  
cm2(12-14  respektive  40-50)  är  markerade  i  diagrammet.  

Slutsatsen  är  att  storleken  12-14  ska  användas  som  utgångsstorlek  för  värderingen  av  träden  då  denna  
storlek  är  den  billigaste  och  således  inte  riskerar  att  övervärdera  trädens  pris.  Denna  storlek  finns  i  de  
flesta  plantskolor  och  för  de  flesta  arterna.    
Basvärdet  räknas  ut  genom  att  ett  medelvärde  beräknas  från  gällande  priser  på  plantskolorna.  Då  det  är  
tidskrävande  att  samla  in  data  från  samtliga  plantskolor,  och  skillnaderna  mellan  plantskolorna  är  
förhållandevis  små,  rekommenderas  att  endast  tre  plantskolor  kontaktas.  Vid  ovanliga  arter/sorter  får  man  
nöja  sig  med  mindre  än  tre  prisuppgifter  om  det  inte  finns  tre  plantskolor  som  saluför  arten/sorten.  Finns  
en  ovanlig  art/sort  inte  att  tillgå  måste  en  bedömning  av  rimlig  ersättningsart/sort  göras  av  värderaren.  
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5.3   Beräkning  av  cm2  för  barrträd  
Modellen  bygger  helt  på  att  uppgifter  finns  från  plantskolorna  gällande  trädets  pris  beräknat  på  omkrets  
(vilket  sedan  räknas  om  till  kvadratcentimeter  tvärsnittsyta).  Det  finns  däremot  vissa  träd  där  priset  istället  
beräknas  utifrån  trädens  höjd.  Detta  gäller  bland  annat  gran  och  tall,  vilka  är  relativt  vanligt  
förekommande  för  ekonomisk  värdering.    
Genom  en  undersökning  genomförd  på  Splendor  Plant  plantskola  där  72  tallar  (Pinus  sylvestris),  40  
rödgranar  (Picea  abies)  och  41  serbiska  granar  (Picea  omorika)  mättes  kunde  en  översättningstabell  göras  
för  trädens  höjd  till  stamomfång  vid  1  meters  höjd.    
Tabell  1.  Översättningstabell  för  gran  och  tall,  översättningarna  är  gjorda  efter  undersökningar  på  Splendor  Plant  
plantskola.    

Trädart  
Tallar  (Pinus  sylvestris)  
Rödgran  (Picea  abies)  
Serbiska  granar  (Picea  omorika)  
1

Höjd  
175-200  
250-3001  
250-3001  

Stamomfång  vid  1  meters  höjd  
12,8  
13,0  
11,42  

För  Svenska  plantskolor  används  250-300  och  för  internationella  plantskolor  250-275.  Detta  beror  på  att  storleken  250-300  inte  finns  
internationellt  och  att  storleken  250-275  är  billigare,  vilket  gör  att  priset  inte  övervärderas.    
2
Storlek  250-275  har  i  snitt  11,4  i  stamomfång  vid  1  meters  höjd,  storlek  275-300  saknades  och  storlek  300-350  hade  14,5  i  samomfång  vid  1  
meters  höjd.  Därför  har  storlek  250-275  valts.    

  

5.4   Undervärdering  av  trädens  värde  
Då  modellen  främst  är  gjord  för  träd  som  är  större  än  vad  som  går  att  köpa  in  från  plantskolorna  kommer  
det  beräknade  värdet  att  vara  lägre  än  de  som  finns  i  plantskolorna  upp  till  en  viss  punkt.  Detta  betyder  
alltså  att  det  beräknade  värdet  kommer  vara  lägre  än  det  pris  som  finns  i  plantskolorna.  Undervärderingen  
beror  på  att  modellen  utgår  från  det  lägsta  pris  per  kvadratcentimeter  som  finns  i  katalogerna  och  således  
kommer  det  beräknade  värdet  att  bli  något  lågt  i  vissa  fall.    
Det  är  även  viktigt  att  tänka  på  att  modellen  är  gjord  för  att  ge  ett  beräknat  värde  som  inte  ska  kunna  
klandras  för  att  övervärdera  trädet.  Modellen  måste  därmed  till  viss  del  undervärdera  vissa  storlekar  av  
träd,  då  den  annars  skulle  ha  övervärderat  andra  storlekar.  Om  modellen  exempelvis  hade  utgått  ifrån  en  
större  storlek  än  12-14  hade  de  storlekar  som  varit  under  utgångsvärdet  blivit  övervärderade.  Denna  
undervärdering  framkommer  tydligt  då  en  jämförelse  görs  mellan  det  beräknade  värdet  och  medelvärdet  
från  plantskolorna  (Figur  4).  Det  beräknade  värdet  undervärderar  i  snitt  trädens  värde  med  32  %  vid  en  
jämförelse  mellan  priset  från  plantskolorna.  Den  procentuella  skillnaden  varierar  dock  mellan  10  och  
53%.    
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Figur  4.  Skillnaden  mellan  plantskolepris  och  beräknat  värde  för  en  lind  (Tilia  x  europaea)  baserat  på  
kvadratcentimeterstorleken  för  trädet.    
  

5.5   Mätning  av  stamomfång/stamdiameter  
Mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  ska  göras  på  1  meters  höjd  över  mark  då  detta  är  den  höjd  som  
plantskolorna  använder  sig  av  då  de  mäter  stamomkretsen.  Det  bör  emellertid  påpekas  att  det  endast  är  
små  skillnader  mellan  att  mäta  på  1  meters  höjd,  som  plantskolorna,  jämfört  med  att  mäta  på  1,3  meters  
höjd,  vilket  är  vanligt  förekommande  bland  förvaltningar  och  skogsforskare.  Om  mått  gjorda  på  1,3  
meters  höjd  används  vid  beräkningarna  finns  det  aldrig  någon  risk  att  trädens  storlek  övervärderas.  Det  
spelar  ingen  roll  om  mätningen  görs  som  omfång  eller  diameter  då  värdet  ändå  räknas  om  till  
kvadratcentimeter  enligt  de  formler  som  angivits  tidigare  i  denna  rapport.    
Då  det  är  av  stor  betydelse  att  mätningen  av  stamomfång/stamdiameter  görs  lika  rekommenderas  att  den  
standard  som  finns  i  skriften  Standard  för  trädinventering  i  urban  miljö  (Östberg  et  al.,  2012)  används  fast  
att  denna  ska  göras  på  1  meters  höjd  enligt  följande:  
Omkretsen  ska  mätas  på  det  smalaste  stället  under  en  meters  höjd.  Värdet  anges  i  centimeter,  avrundat  
ned  till  närmsta  5-tal,  exempelvis  90,  95,  100.  Avrundningen  nedåt  görs  för  att  trädet  inte  ska  riskera  att  
övervärderas.    
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För  träd  med  speciella  former  gäller  följande:  
Träd  med  fler  stammar:  För  att  ge  en  rimlig  
värdering   måste   varje   stam   betraktas   för  
sig.  Detta  är   ett  avsteg  från  standarden  och  
motiveras   av   att   en   sammanlagt  
tvärsnittsarea  ger  orimligt  högt  värde  enligt  
modellen.   Avsteg   från   denna   princip   bör  
motiveras   väl   av   en   kvalificerad  
trädvärderare.  

börja   vid   marknivå   och   inte   vid   eventuell  
mulch  eller  annat  pålagt  material.    

  
Lutande   träd:   Höjden   en   meter   mäts   från  
undersidan  av  lutningen.    

  
Träd   med   oregelbunden   stam:   Mät   på   det  
smalaste  stället  under  eventuella  utväxter.  
  
  
  
    
  
Levande   fallna   träd:   Måttet   tas   en   meter  
från   rothalsen   upp   mot   stammen   som   om  
trädet  fortfarande  står  upp.    

  
  
Träd   som   står   i   en   lutning:   Använd   den  
övre   delen   av   lutningen   som   utgångspunkt  
när   höjden   en   meter   mäts.   Mätningen   ska  
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6   Beräkning	
  av	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  under	
  5	
  år	
  
I  samband  med  att  den  totala  ersättningskostnaden  för  träden  ska  tas  fram  är  kostnader  för  plantering  
och  etableringsskötsel  en  viktig  delpost.  För  att  få  fram  en  säker  kostnad  måste  man  skicka  ut  en  
förfrågan  till  ett  antal  entreprenörer  som  beräknar  kostnaden  i  det  enskilda  fallet.  För  modellen  i  detta  
projekt  är  målet  att  på  ett  enklare  sätt  få  fram  en  rimlig  uppskattning  av  denna  kostnad  som  ska  ingå  i  
den  totala  ersättningskostnaden.  Den  som  utför  värderingen  får  lättare  fram  en  kostnad  och  
entreprenörerna  behöver  inte  göra  dessa  kalkyler  utan  ersättning.  Avsikten  är  således  att  denna  modell  
ska  innehålla  en  schablonkostnad  för  ersättning  gällande  planterings-  och  etableringskostnad.  
Utgångspunkten  för  beräkning  av  schablonkostnaden  bottnar  i  de  ställningstagande  som  gjorts  i  bland  
annat  CTLA  (2000)  och  VAT03  (2003).  Inspirerade  av  VAT03  (2003)  ska  följande  kostnader  ligga  till  
grund  för  ersättning  för  plantering  och  etablering:  
  
  
  
  
  
  
  

Borttagning  av  skadade  träd  -  stam,  grenar  och  rot  -  exklusive  försäljningen  av  trä.  
Byte  av  planteringsjord.  
Återställande  av  en  rotvänlig  zon.  
Plantering  av  nytt  träd.  
Eventuellt  inrättande  av  luftnings-  och  bevattningssystem  samt  uppbindning.  
Återställande  av  ytbeläggningar  och  andra  omgivande  områden.  
Underhåll  av  trädet  i  5  år  

Att  ta  fram  en  schablonkostnad  baserad  på  dessa  moment  kräver  en  förenklad  modell  som  i  sin  tur  
leder  till  ett  klassiskt  dilemma  –  å  ena  sidan  ska  modellen  spegla  verkligheten  på  ett  rimligt  sätt  –  å  
andra  sidan  ska  den  inte  kopplas  exakt  till  vad  som  görs  för  att  ersätta  ett  skadat  eller  nedtaget  träd  i  
det  enskilda  fallet.  Målsättningen  är  att  ta  fram  en  balanserad  kostnad  som  grund  för  riktvärden  i  
modellen.  Det  tål  att  betona  att  många  faktorer  påverkar  den  verkliga  kostnaden  för  att  plantera  och  
sköta  ersättningsträden  under  den  inledande  femårsperioden  av  trädens  livslängd.  Fem  år  är  en  rimlig  
tidsperiod  att  relatera  till  ersättningskostnaden  för  att  det  normalt  sett  är  en  högre  skötselnivå  under  
denna  period,  framförallt  avseende  vattning.  
Som  grund  för  att  ta  fram  schablonkostnaden  har  en  beräkning  av  generell  kostnad  baserad  på  ett  
kalkylprogram  för  anläggning  och  skötsel  av  utemiljö  har  utförts  (KP  Kalkyl),  samt  en  minienkät  
gjorts  till  medverkande  kommuner.  

6.1   Kostnadsberäkning	
  med	
  kalkylprogram	
  
För  att  skapa  en  transparent  grund  för  schablonkostnaden  görs  en  kalkyl  med  hjälp  av  
kalkylprogrammet  KP  Kalkyl.  KP  Kalkyl  är  ett  kalkylsystem  för  markkalkylering  som  utvecklas  av  
KP  System  AB  i  Växjö  och  används  av  många  aktörer  i  branschen.  I  systemet  tillhandhålls  priser  som  
uppdateras  årligen  baserat  på  priser  från  en  mängd  leverantörer  i  Sverige.  Inga  priser  är  neutrala,  men  
användandet  av  kalkylsystemet  ger  en  transparens  och  en  kalkyl  baserad  på  aktuella  priser  för  2013.  
KP  Kalkyl  version  2013.1(1.0.1.16)  har  använts  för  att  göra  kalkylen  baserad  på  förutsättningar  enligt  
tabell  5.  
Utgångspunkten  är  att  ersätta  befintliga  träd  och  där  växtbädden  till  stora  delar  är  kvar  och  inte  
behöver  bytas  ut.  Det  handlar  alltså  inte  om  nyplantering  från  grunden  utan  om  ersättning  av  det  
skadade  trädet  som  antas  ha  rimliga  växtförhållanden.  Storleken  på  planteringsgropen  innebär  således  
att  detta  endast  är  den  volym  som  påverkas.  Eftersom  utgångspunkten  för  beräkning  av  trädens  
ersättningsvärde  (kapitel  5)  baseras  på  träd  av  storlek  12-14,  används  denna  storlek  även  som  grund  
för  beräkning  av  planterings-  och  etableringskostnaden.  Jämförelse  görs  mellan  tre  olika  
trädplaceringar.  
1  
  

Tabell  5  Sammanställning  av  kalkylförutsättningar.  

Kostnadspost  
Plantering  
Transport  
  
Borttagning  träd  
  
  
Stubbfräsning  
  
  
Återställning  växtjord  
(Bredd  x  Längd  x  Djup)    
Schakt,  borttransport  och  ny  
matjord.  
Blandning  skelettjord  
Trädstöd  
  
Återställning  
Etableringsskötsel  
Bevattning  
Beskärning  
Kompletterande  uppbindning  
  

Gata  
  (ej  skelettjord)  
  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

Gata  med  skelettjord  

Park-/naturmark  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
2m  x  2m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Utförs  på  plats  
  
Anläggare  
  
Omläggning  plattor  
Anläggare  
  
  
20  ggr/år  
1  ggr/år  
1  ggr/år  

  
Lastbil  
  
Anläggare  
Lastbil  
  
Anläggare  
Stubbfräs  
  
1,4m  x  1,4m  x  1m  
  
Traktorgrävare  
Lastbil  
Anläggare  
  
Anläggare  
  
Avjämning  yta  
Anläggare  
  
  
10  ggr/år  
1  ggr/år  
  

Med  givna  kalkylförutsättningar,  data  från  KP-fakta  och  25  %  i  påslag  för  omkostnader  blir  
kostnaderna  enligt  sammanställning  i  bilaga  2.    
Beräkningen  är  gjord  för  tre  trädplaceringar:  Träd  i  gata,  träd  i  gata  med  skelettjord  och  träd  i  park.  
För  alla  trädplaceringar  antas  för  kalkylen  att  det  är  okomplicerade  normalsituationer  med  rimlig  
tillgänglighet  och  transportavstånd.  Det  rör  sig  om  ett  eller  ett  fåtal  träd  och  inga  komplicerade  
konstruktioner.  Återställning  är  i  kalkylen  avgränsad  till  läggning  av  4  kvadratmeter  plattor  med  ett  
enkelt  bärlager.  Principen  är  som  tidigare  att  inte  räkna  på  för  höga  kostnader.  
I  kalkylen  för  gatuträd  är  inte  inräknat  kostnader  för  t  ex  planteringslåda,  markgaller,  stamskydd  eller  
trafikavstängning.  Dessa  delar  är  vanliga  i  stadsmiljö  och  utgångspunkten  är  att  dessa  återanvänds,  
vilket  inte  lär  vara  möjligt  i  alla  fall.  Ska  planteringen  kompletteras  med  dessa  delar  ökar  kostnaderna  
med  mellan  5-20  000  kronor  (eller  ännu  mer)  beroende  på  vilka  delar  och  vilken  kvalitet  man  
använder.  Eftersom  dessa  kostnader  inte  tas  upp  innebär  det  att  gjorda  beräkningar  i  KP  Kalkyl  ligger  i  
lågt.  
Med  värdena  från  KP  Kalkyl  har  en  sammanställning  gjorts  med  kostnader  för  ökande  storlekar  och  
uppdelning  på  de  olika  trädplaceringarna.  Bedömningen  av  kostnaderna  framgår  av  tabellen  i  bilaga  3  
och  är  avsett  att  ge  en  grund  för  nedanstående  ekvationer.  Baserat  på  tabellen  i  bilaga  3  har  
diagrammet  i  figur  5  konstruerats.  Trädstorlekarna  har  omräknats  till  tvärsnittsarea  och  det  tre  
alternativen  gata,  skelett  och  park  har  lagts  in.    
2  
  

Kostnad  för  plantering  och  etablering  (skr.)  

  

  120  000  kr
y  =  74,748x  +  22549  
R²  =  0,8798  

y  =  85,199x  +  21212  
R²  =  0,8917  

  100  000  kr

Gata
  80  000  kr

Skelett

  60  000  kr

Park
y  =  71,645x  +  12915  
R²  =  0,8789  

  40  000  kr

Linjär  (Gata)
Linjär
(Skelett)
Linjär  (Park)

  20  000  kr
  -‐      kr
  -‐

  200

  400

  600

  800

  1  000

  1  200

Trädets  tvärsnittsarea  1  meter  ovan  mark  (cm2)  

  

Figur  5.  Kostnad  för  plantering  och  etablering  av  olika  trädstorlekar.    

För  vart  och  ett  av  alternativen  har  en  ekvation  beräknats  som  ger  en  förenklad  bild  av  planterings-  och  
etableringskostnaden.  På  detta  sätt  kan  en  kostnad  för  plantering  och  etablering  beräknas  baserat  på  det  
skadade  trädets  tvärsnittsarea,  vilket  är  samma  princip  som  vid  beräkning  av  trädets  värde.  
Ekvationerna  har  formen  y  =  k*x  +  m,  där    
•  
•  
•  
•  

y  =  ersättningskostnaden  i  kronor  
k  =  kostnaden  i  kronor  per  cm2  för  plantering  och  etablering  
x  =  det  skadade  trädets  tvärsnittsarea  i  cm2  
m  =  grundkostnaden  i  kronor  då  tvärsnittsarean  =  0.  

Då  skillnaden  mellan  träd  i  gata  med  och  utan  skelettjord  var  så  liten  har  dessa  två  typer  av  
planteringar  slagits  samman  till  ett  alternativ,  Gata.  Enligt  principen  att  inte  övervärdera  väljer  vi  att  
avrunda  ekvationerna  neråt  till  jämna  belopp.  Kostnaden  (k)  i  kronor  per  cm2  sätts  till  samma  belopp  
för  både  park  och  gata.  Med  stöd  i  figur  5  fastställs  således  följande  två  ekvationer  för  beräkning  av  
planterings-  och  etableringskostnad:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

En  övre  gräns  sätts  för  att  vid  mycket  stora  storlekar  blir  ersättningen  orimligt  stor.  
De  priser  som  beräknats  i  och  med  denna  formel  ligger  även  i  linje  med  de  resultat  som  erhållits  i  och  
med  den  mindre  undersökning  som  genomfördes  bland  ett  urval  kommuner.  
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6.2   Slutsats  gällande  planterings-  och  skötselkostnader  under  5  år  
När  det  gäller  att  beräkna  kostnader  för  att  ersätta  ett  skadat  träd  är  det  många  faktorer  som  påverkar  
kostnaden:  
•   Antalet  träd  som  ska  planteras  eller  skötas  påverkar  kostnaden  –  att  enbart  hantera  ett  träd  är  
dyrare.  
•   Den  använda  konstruktionen  för  stadsträden  påverkar  –  storlek  på  planteringsgrop,  antal  lager  
i  konstruktionen,  bärighet  och  ev.  beläggning.  
•   Udda  och  svåra  placeringar  kan  radikalt  påverka  framförallt  anläggningskostnad  och  transport  
till  platsen.  
Listan  på  speciella  förutsättningar  kan  göras  lång  och  slutsatsen  är  att  det  inte  är  rimligt  att  skapa  en  
modell  som  räknar  fram  en  exakt  kostnad  för  plantering  och  skötsel  av  ersättningsträd.  I  avsnitt  6.1  har  
kalkylförutsättningarna  beskrivit  och  kostnaderna  för  en  tänkbar  normalsituation  har  beräknats.  
Genom  en  jämförelse  mellan  kommunenkäten  och  den  beräknade  kostnaden  kan  konstateras  att  
överensstämmelsen  är  rimlig.  I  beräkningen  görs  ingen  skillnad  mellan  träd  i  gatumiljö  med  respektive  
utan  skelettjord  eftersom  utgångspunkten  är  att  endast  jorden  närmast  träden  byts.  Denna  är  normalt  
sett  planteringsjord  för  båda  fallen.    
Baserat  på  den  analys  som  har  presenterats  är  resultatet  att  det  kopplat  till  modellen  finns  två  
ekvationer  för  träd  i  gata  respektive  i  park.  Vid  användandet  av  denna  värderingsmodell  används  en  av  
dessa  två  ekvationer  för  beräkning  av  ersättningsvärdet  för  planterings-  och  etableringsskötsel.  Denna  
ersättningsmodell  syftar  till  att  ge  en  kostnadsbild  som  inte  övervärderar  de  verkliga  kostnaderna.  Vid  
mycket  speciella  förutsättningar  kan  man  överväga  att  göra  avsteg  då  det  är  uppenbart  att  den  verkliga  
kostnaden  kommer  att  avvika  mycket  från  schablonkostnaden.  I  sådana  undantagsfall  bör  ett  underlag  
lämnas  till  kunniga  entreprenörer  för  prisförfrågan.  
Vid  användning  av  modellen  ska  kostnader  för  plantering  och  etablering  vara  enligt  ekvation  för  park  
eller  gatuträd:  
•   Gata     =  70  x  Area  +  20  000  
•   Park     =  70  x  Area  +  10  000  

(dock  max  85  000  kronor)  
(dock  max  75  000  kronor)  

Dessa  belopp  uppdateras  vart  tionde  år.  Användningen  under  10-årsperioden  baseras  på  uppräkning  
enligt  Byggindex  E84  (Litt  111).    
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7   Skade-  och  vitalitetsregleringen    
Då  träd  kan  ha  olika  typer  av  skador,  och  även  nedsatt  vitalitet,  ska  trädets  värde  reduceras  med  tanke  
på  dessa  skador.  Grundidén  är  att  ett  träd  utan  skador  och  med  högsta  vitalitet  ska  bibehålla  sitt  värde,  
och  därmed  ska  basvärdet  multipliceras  med  1,  medan  ett  i  princip  dött  träd  ska  ha  ett  värde  av  0  kr,  
och  därmed  ska  trädets  basvärde  multipliceras  med  0.  
Varje  steg  i  poängskalan  som  värderaren  justerar  skadorna  med  motsvarar  lite  drygt  5  %,  vilket  
betyder  att  om  exempelvis  stammen  har  en  mindre  skada  och  därmed  värderas  till  3  istället  för  4  
kommer  detta  att  resultera  i  att  trädets  värde  skrivs  ned  med  drygt  5  %  som  jämfört  med  om  det  
värderats  till  4.    
Utgångspunkten  för  Skade-  och  vitalitetsbedömningen  är  den  standard  för  bedömning  som  tagits  fram  
på  SLU  i  Alnarp  (Östberg  et  al,  2012).  Kriterierna  är  desamma,  men  skalan  har  fått  anpassas  för  att  
poängsystemet  ska  vara  logiskt.  Det  betyder  att  skalan  är  omvänd  i  jämförelse  med  standarden  så  att  i  
denna  modell  är  4  max  och  0  minimum  (tabell  10).  
Tabell  10.  Skade-  och  vitalitetsregleringen.    

Skade-  och  vitalitetsparametrar  
Rothals/stambas  (poäng  0-4)  
Stam  (poäng  0-4)  
Krona  (poäng  0-4)  
Vitalitet  (poäng  0-4)  
Summa  /16  =  värde  mellan  0-1  
  
Då  ett  skadat  träd  ska  värderas  görs  en  beräkning  av  trädets  skador  och/eller  reducerad  vitalitet  före  
och  efter  skadetillfället.  Skillnaden  mellan  dessa  två  används  sedan  för  beräkningen  av  
ersättningskostnaden.    
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7.1   Trädets  rötter,  rothals  och  stambas    
Rötter,  rothals  och  stambas  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  
trädets  eventuella  andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Rötter,  rothals  och  stambas  går  upp  till  och  med  övergången  till  stammen.    
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Lindriga  skador.  Det  finns  skador  på  
rothalsarna,  exempelvis  från  gräsklippare.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

3  

Måttliga  skador.  Måttligt  stora  partier  är  
skadade,  men  ingen  röta  syns.  
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
rothalsens  omkrets.    
  
  

2  

Svåra  skador.  Rötangrepp,  ihåligheter,  
lossnande  bark  utan  övervallning.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
rothalsens  omkrets.  
  
  

1  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  
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7.2   Trädets  stam  
Stammen  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
andra  skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Stammen  går  från  stambasen  upp  till  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan.  
Förklaring  
Inga  synliga/uppenbara  skador  

Poäng  
4  

Illustration  

  

  
Lindriga  skador.    
Mindre  skador,  exempelvis  från  beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Insektsangrepp  
  
Hål  på  platser  som  ej  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet.  
  
Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  mindre  
rötangrepp.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
stammens  omkrets.    
  
Angrepp  av  lindrig  nedbrytande  svamp.  
  
Hål  på  platser  som  är  allvarliga  för  trädets  
stabilitet,  exempelvis  fästpunkten  för  flertalet  
stora  grenar.    
  
  
Svåra  skador.    
Rötskador,  större  barkbitar  som  har  lossnat.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  ihåligheter  
överstiger  skadan  25  %  av  stammens  omkrets.  
  
Angrepp  av  allvarlig  nedbrytande  svamp  

3  

Trädet  är  dött  eller  döende.  
  

0  
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7.3   Trädets  krona  
Kronans  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  andra  
skador  eller  vitalitetsnedsättningar.  
Kronan  går  från  basen  av  den  första  grenen  tillhörande  kronan  upp  till  kronans  toppskott.    
Förklaring  
Inga  anmärkningsvärda  skador  finns.    
  

Poäng  
4  

Mindre  skador,  exempelvis  från  dålig  
beskärning.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  10  %  av  
kronan.    

3  

Begränsade  skador,  mindre  ihåligheter,  
mindre  rötangrepp,  mindre  toppröta,  döda  
grenar,  intorkade  grenar,  skadat  eller  dött  
toppskott.    
Storleksmässigt  ej  överstigande  25  %  av  
kronan.    

2  

Större  rötangrepp,  stora  döda  grenar,  stora  
partier  av  döda  grenar.    
Vid  skador  som  ej  uppvisar  röta  eller  
ihåligheter  överstiger  skadan  25  %  av  
kronan.    

1  

Trädet  är  i  princip  dött  
  

0  

Illustration  
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7.4   Vitalitet  
Vitalitet  värderas  som  en  egen  enhet  och  ska  vid  värderingen  inte  relateras  till  trädets  eventuella  
skador.  Anledningen  till  att  vitaliteten  är  en  egen  parameter  är  att  ett  träd  med  skador  fortfarande  kan  
ha  en  hög  vitalitet,  vilket  även  bör  speglas  då  skaderegleringen  görs.  Detsamma  gäller  för  ett  träd  utan  
skador,  men  som  har  en  nedsatt  vitalitet.  Definitionerna  av  vitalitetsparameter,  samt  inspirationen  för  
illustrationerna,  är  hämtade  från  Roloff  (2001),  vilken  även  finns  återgiven  i  Östberg  (2012).  
  
Vitalitetsbedömningen  ska  alltid  bedömas  efter  respektive  art.  Illustrationerna  nedan  visar  de  olika  
vitalitetsklasserna  för  en  bok  (Fagus  sylvatica),  och  ska  endast  ses  som  ett  exempel.  
  

Förklaring  
Trädet  kan  ha  skador,  men  tillväxten  och  
övervallningen  är  ändå  god.  Tät  krona  med  
god  skottillväxt.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  0-10%  
  

Poäng  
4  

Illustrationer  

  

Något  begränsad  tillväxt.  Vitalitet  5-träd  kan   3  
tidvis  vara  i  denna  vitalitetsnivå  på  grund  av  
bland  annat  torka.  Trädet  bedöms  kunna  
återhämta  sig  till  5-vitalitet.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  11-25%  
  
Trädet  har  en  dålig  vitalitet  med  mycket  
2  
begränsad  chans  till  återhämtning  utan  
genomgripande  insatser.    
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  26-60%  
  

  

  

  

Trädet  är  i  mycket  dåligt  skick,  nästan  dött.  
  
Kronans  ljusgenomsläpplighet:  61-99%  
  
  

1  

Dött  träd  
  

0  
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8   Förtydliganden  gällande  modellen  
Modellen  är  gjord  för  att  fungera  som  en  beräkning  av  återställningskostanden  för  träd  i  urban  miljö,  i  
princip  oberoende  av  deras  placering,  men  med  viss  hänsyn  till  etableringskostnaden  för  den  specifika  
platsen.  Det  finns  dock  vissa  aspekter  som  kan  behöva  utvecklas  ytterligare.  

8.1   Skadade  träd  
Då  ett  träd  har  skadats  görs  en  värdering  av  trädets  återställningskostnad  före  och  efter  skadetillfället.  
Mellanskillnaden  mellan  dessa  två  värderingar  blir  sedan  det  belopp  som  ska  ersättas  för  att  motsvara  
den  minskning  av  trädets  värde  som  skadan  åstadkommit.    

8.2   När  är  modellen  mindre  lämplig  att  använda  
Utgångspunkten  för  utformningen  av  trädvärderingsmodellen  är  att  den  ska  vara  lämplig  att  använda  i  
nästan  alla  tänkbara  situationer  som  rör  ersättningsfrågor.  Den  ska  också  ge  lika  bedömning  oberoende  
av  den  person  som  gör  bedömningen  och  enkelheten  i  modellen  borgar  för  detta.  Problem  som  kan  
göra  den  mindre  lämplig  är  situationer  då  det  egentligen  inte  går  att  ersätta  träden  ifråga.  Några  
situationer  som  kan  pekas  ut  som  mindre  lämpliga  att  använda  modellen  till:  
•   Historiskt  värdefulla  träd  med  stort  symbolvärde  och  hög  ålder  
•   Speciellt  formklippta  och  beskurna  träd  i  grupp,  allé  eller  arkad  
•   Stora  bestånd  som  t  ex  produktionsskog  

8.3   Ändring  av  utgångsvärdet  
Det  har  förts  diskussioner  om  vilken  storlek  som  ska  användas  för  värderingen  då  vissa  förvaltningar  
använder  sig  av  andra  storlekar  än  de  som  modellerna  baserar  sig  på.  Detta  resonemang  är  inte  aktuellt  
med  hänsyn  till  hur  modellen  är  utformad,  eftersom  den  inte  syftar  på  vilken  storlek  som  planteras  i  
förvaltningen  utan  på  en  fast  storlek,  12-14,  som  grund  för  beräkning  av  trädets  värde.  Motiven  för  
detta  är  beskrivna  i  kapitel  fem.  Om  en  förvaltning  ändrar  denna  utgångsstorlek  kommer  även  
slutvärde  att  förändras  i  olika  utsträckning  beroende  på  vilken  storlek  som  väljs.  Ett  exempel  på  detta  
är  att  värdet  på  en  lind  (Tilia  x  europaea)  med  stamomfång  100  cm  på  1  meters  stamhöjd  kan  variera  
från  100  000  kr  upp  till  200  000  kr,  baserat  på  plantskolornas  pris  på  olika  storlekar.  Genom  att  ändra  
utgångsstorlek  avviker  man  från  denna  modell  eftersom  värdet  förändras  och  inte  blir  jämförbart  med  
andra  som  använder  modellen.  
De  aktörer  som  använder  andra  utgångsvärden  än  12-14  ska  inte  referera  till  denna  modell  eftersom  
det  ger  andra  värden  på  träden.  

8.4   Avdrag  för  eventuella  rabatter  
Modellen  kräver  en  inköpskostnad  som  grund  för  beräkning  av  ersättningsvärdet.  Principen  för  detta  
är  att  ta  fram  kostnader  för  ett  vanligt  förekommande  träd  i  ofta  använda  plantskolor.  Detta  gör  att  man  
kan  ta  fram  priser  med  utgångspunkt  från  plantskolekataloger  i  de  flesta  fall.  
I  en  del  rättsfall  har  förvaltningarnas  rabatter  diskuterats,  och  om  dessa  bör  påverka  trädens  beräknade  
värde.  Tanken  är  då  att  det  beräknade  inköpsvärdet,  eller  slutvärdet,  ska  reduceras  i  och  med  
förvaltningarnas  rabatter  från  plantskolorna.  Denna  reduktion  kan  däremot  inte  göras  i  denna  modell  
då  det  bland  annat  skulle  betyda  att  en  förvaltning  som  är  bra  på  att  förhandla  med  plantskolorna  
därmed  förhandlar  ner  värdet  på  sina  träd.  Frågan  om  rabatter  är  trots  detta  viktig,  och  nedan  följer  
därmed  ett  lite  längre  resonemang  kring  frågan.    
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I  början  av  arbetet  med  modellen  föreslogs  att  trädens  värde  skulle  baseras  på  inköpspriser  av  träd  med  
storlek  20-25,  vilket  enligt  de  deltagande  förvaltningarna  är  den  vanligast  förekommande  storleken  vid  
planteringar  i  stadsmiljö.  Då  vi  istället  har  valt  den  minsta,  och  billigaste,  storleken  12-14  ger  detta  en  
prisreduktion  jämfört  med  storleken  20-25  en  jämförelse  mellan  olika  arter  visar  att  det  skiljer  mellan  
10  och  20  procent.  Detta  kan  betraktas  som  en  skillnad  motsvarande  en  rabatt.    
Det  är  inte  den  enda  anledning  till  att  ingen  justering  görs  för  de  eventuella  rabatter  som  
förvaltningarna  har.  Andra  anledningarna  är  att  priserna  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  då  olika  
städer  med  olika  rabatter  därmed  får  olika  slutpris,  vilka  i  sin  tur  inte  blir  jämförbara  mellan  städerna  
eller  mellan  de  eventuella  domar  som  detta  leder  till.  En  annan  anledning  är  att  skadeståndsvärdet  inte  
ska  vara  baserat  på  den  specifika  staden,  utan  ska  vara  en  form  av  marknadsvärde,  vilket  vi  valt  att  låta  
representerasav  priset  i  plantskolornas  kataloger.    
Slutsatsen  är  att  eventuella  rabatter  inte  ska  tas  med  i  beräkningen  av  trädets  värde.    

8.5   Trädvärdering  och  fastigheters  taxeringsvärden  
Om  trädets  värde  uppgår  till  en  betydande  andel  av  fastighetens  taxeringsvärde  kan  det  finnas  viss  
tvekan  kring  om  trädets  värde  verkligen  kan  uppgå  till  ett  visst  belopp  då  detta  exempelvis  kan  
innebära  att  trädet  är  värt  20  %  av  fastighetens  värde,  vilket  i  många  fall  är  orimligt.  
Ersättningskostnaden  är  beräknat  på  vilken  kostnad  som  det  är  förknippat  med  att  återställa  den  skada  
som  uppkommit  i  och  med  att  trädet  har  skadats  eller  tagits  bort.  Vilket  gör  att  ersättningskostnaden  på  
trädet  är  oberoende  av  fastighetens  värde  Att  fastighetens  taxeringsvärde  inte  ska  påverka  
skadeståndets  storlek  är  även  något  som  fastslagits  i  en  dom  från  tingsrätten  (Dom  T3757-11,  
Jönköpings  tingsrätt).  Principen  för  modellens  användning  är  att  ersättningen  ska  baseras  på  vad  det  
kostar  att  ersätta  ett  skadat  träd.  

8.6   Värdering  av  ett  större  antal  träd  
Om  ett  större  antal  stora  träd  har  skadats  samtidigt  kommer  det  sammanlagda  värdet  att  uppgå  till  
relativt  stora  värden  då  det  kostar  mycket  att  återställa  de  skador  som  uppkommit,  och  för  att  
återställningen  av  varje  träd  ska  värderas  samtidigt.  Detta  ska  emellertid  inte  påverka  värderingen  då  
beräkningen  av  återställningskostnaden  inte  är  förknippad  med  det  antal  träd  som  tagits  ned.  Det  som  
ska  beräknas  är  den  totala  kostnaden  för  återplantering  av  varje  träd.  Om  det  exempelvis  kostar  
100  000  kr  att  återställa  skadan  då  ett  träd  har  tagits  ned  kommer  kostnaden  för  fem  träd  vara  500  000  
kr  och  för  tio  träd  vara  1  000  000  kr.  Det  finns  i  detta  sammanhang  inget  som  befogar  att  
ersättningskostnaden  skulle  minska  bara  för  att  ett  större  antal  träd  har  tagits  ned,  då  kostnaderna  för  
återställning  fortfarande  är  densamma  enligt  modellen.  
En  aspekt  som  spelar  viss  roll  för  den  verkliga  kostnaden  är  att  plantering  av  många  träd  samtidigt  bör  
innebära  effektiviseringsvinster.  Kostnader  per  träd  för  exempelvis  etablering,  startkostnader  för  
maskiner  och  transport  bör  minska  ju  fler  träd  som  planteras.  Med  hänsyn  till  att  det  handlar  om  en  
standardiserad  modell  som  ska  vara  enkel  att  hantera  är  detta  inte  rimligt  att  bygga  in.  Modellen  har  
som  princip  att  inte  övervärdera  och  i  mycket  speciella  fall  måste  alltid  hänsyn  tas  till  aktuella  
förutsättningar  vid  beslut  om  eventuell  reducering  av  det  totala  skadeståndet.  
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8.7   Värdering  av  träd  som  redan  tagits  ned  
Då  de  nedsågade  träden  redan  har  forslats  bort  blir  skadeberäkningen  betydligt  svårare  då  de  delar  som  
ska  granskas  inte  finns  på  platsen.  Det  finns  då  ett  antal  metoder  som  det  går  att  använda  sig  av  för  att  
göra  en  så  god  uppskattning  av  trädens  vitalitet  innan  nedtagningen  som  möjligt.    
•   En  granskning  kan  göras  på  ett  urval  träd  som  står  i  närheten  av  det  nedtagna  trädet  för  att  på  
så  sätt  uppskatta  om  det  nedtagna  trädet  haft  skador  eller  vitalitetsnedsättning.    
•   Det  går  att  använda  flygfotografier  för  att  se  om  det  nedtagna  trädet  haft  synliga  tecken  på  
vitalitetsnedsättning,  exempelvis  genom  tidiga  höstfärger.  Det  går  vid  flygfoton  även  att  
tydligt  se  om  träden  redan  varit  döda  vid  nedtagningen.    
•   Genom  att  granska  stubbarna  går  det  att  se  huruvida  träden  var  angripna  av  röta,  samt  om  
träden  varit  döda  då  barken  i  så  fall  lätt  lossnar  från  stammen/stubben.  
Stamomkretsen  på  1  meters  höjd  räknas  utifrån  skillnaden  mellan  stambas  och  stamdiameter  på  1  
meters  höjd  på  träd  av  liknande  art  som  finns  i  närheten.  Finns  inga  träd  att  tillgå  i  närheten  av  det  
nedtagna  trädet  kan  träd  av  liknande  art  på  annan  plats  användas.  Medelvärdet  bör  användas  för  
beräkning  av  trädets  stamomkrets  på  1  meters  höjd.    

8.8   Justering  av  trädets  ålder  
I  en  del  modeller  för  beräkning  av  trädens  värde  (källor)  finns  trädets  beräknade  ålder  med  som  en  
parameter.  Denna  parameter  är  avsedd  att  spegla  en  naturlig  utveckling  där  ett  träd  som  endast  har  
några  få  år  kvar  får  ett  sänkt  värde,  medan  ett  träd  som  har  lång  tid  kvar  kommer  att  bibehålla  sitt  
värde  eller  till  och  med  får  ett  högre  ekonomiskt  värde.  Problemet  med  dessa  modeller  är  att  det  finns  
för  stora  skillnader  mellan  olika  trädindividers  livslängd  för  att  det  ska  kunna  vara  relevant,  i  extrema  
fall  kan  det  skilja  över  100  år  mellan  olika  individer  av  samma  art.    
Om  medianen  istället  hade  använts  för  en  beräknad  maximiålder  hade  50  %  av  träden  blivit  äldre  än  
denna  fastslagna  median,  vilket  hade  resulterar  i  att  de  ansetts  som  värdelösa.  Om  maxåldern  används  
betyder  det  att  det  äldsta  exemplaret  användas,  vilket  för  exempelvis  tall  kan  vara  upp  mot  700  år  och  
modellen  blir  därmed  i  princip  verkningslös.    
Trädets  ålder  är  således  ett  dåligt  sätt  att  få  in  någon  typ  av  ekonomisk  avskrivning.  Att  följa  sättet  att  
se  på  andra  objekts  värdeminskning,  exempelvis  bilar  eller  andra  föremål,  bara  för  domstolarna  är  
vana  vid  detta  är  inget  hållbart  argument.  Trädens  ålder  har  självklart  en  betydelse,  men  detta  kommer  
istället  att  slå  igenom  i  de  skade-  och  vitalitetsparametrar  som  finns  med  i  modellen.  När  ett  träd  går  
mot  slutet  av  sin  livslängd  bör  det  ha  skador,  eller  i  alla  fall  minskande  vitalitet,  vilket  därmed  sänker  
dess  värde.  Av  denna  anledning  finns  ingen  beräkning  av  trädets  ålder  med  i  modellen.    

8.9   Kulturella,  estetiska  och  biologiska  värden  
Olika  modeller  använder  sig  av  så  kallade  mjuka  värden,  vilket  kan  vara  allt  ifrån  estetik,  arkitektur,  
blomning,  doft  och  bark,  för  att  på  så  sätt  öka  eller  minska  trädens  värde  beroende  på  hur  de  påverkar  
den  kringliggande  miljön.    
Dessa  värden  är  självklart  viktiga  att  ta  i  beaktande  då  en  förvaltning  exempelvis  väljer  vilka  träd  som  
ska  sparas  i  ett  exploateringssammanhang,  men  de  är  däremot  svåra  att  motivera  som  grund  för  
värdeberäkning  i  domstolssammanhang.  De  mjuka  parametrarna  innehåller  av  naturliga  skäl  en  mer  
subjektiv  värdering  som  är  svår  att  precisera  och  resultatet  blir  mycket  beroende  av  den  person  som  
gör  värderingen.    
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De  mjuka  värdena  fungerar  i  praktiken  som  en  kompletterande  bedömning  och  är  inte  del  av  den  
kostnad  som  är  förknippad  med  att  ersätta  trädet.  Detta  huvudargument  gör  att  vi  valt  att  inte  hantera  
mjuka  värden  i  modellen  för  att  minska  svårpreciserade  bedömningar  och  öka  säkerheten  i  modellen.  
Att  modellen  istället  till  stor  del  bygger  på  det  basvärde  som  räknas  ut  genom  formeln  Inköpskostnad  
av  trädet  +  Planteringskostnad  +  Skötselkostnad,  styrker  modellens  trovärdighet  då  trädets  värde  i  
mindre  utsträckning  är  beroende  av  subjektiva  värderingar  som  kan  bero  på  värderingspersonens  egna  
uppfattningar  om  vad  som  är  estetiskt  tilltalande  eller  inte.    
Placeringsparametrar  kan  även  enligt  bland  annat  Brittiska  och  amerikanska  modeller  inte  höja  värdet,  
vilket  ytterligare  stärker  motivet  att  dessa  inte  ska  vara  del  av  värderingsmetoden.    
Det  finns  däremot  en  viktig  poäng  med  att  ha  med  de  estetiska  och  kulturella  värdena  för  att  
domstolarna  använder  dessa  för  att  motivera  att  ett  skadestånd  ska  utbetalas.  Dessa  aspekter  är  inget  
som  används  för  att  höja  värdet  på  trädet,  utan  snarare  för  att  ytterligare  motivera  att  trädet  ska  ersättas  
på  ett  annat  sätt  än  t  ex  produktionsskog,  som  endast  ersätts  med  det  jämförelsevis  låga  virkesvärdet.  
Nedan  utvecklar  vi  kort  beskrivningen  av  de  estetiska  och  kulturella  värdena.    
Det  estetiska  värdet  är  viktigt  för  hur  stort  belopp  som  ska  utdömas,  men  det  är  samtidigt  inget  som  
går  att  sätta  ett  entydigt  pris  på.  I  rättsliga  sammanhang  är  det  snarare  en  fråga  om  av-och-på,  där  
trädet  antingen  har  ett  estetiskt  värde  eller  inte.  Frågan  om  trädet  har,  eller  inte  har,  ett  estetiskt  värde  
är  svår  att  resonera  kring  då  domstolarna  ofta  bedömer  detta  olika,  även  i  samma  mål  fast  i  olika  
instanser  (se  exempelvis  Tingsrättsdomen  T1243-09  i  Göteborgs  tingsrätt  och  Hovrättsdom  T4873-9  i  
Hovrätten  för  västra  Sverige  i  Göteborg,  eller  Uppsala  tingsrätts  dom  T5163-07  och  Stockholms  Svea  
hovrätts  dom  T8226-08).    
Vi  råder  därför  personer  som  bedömer  trädens  ekonomiska  värde  att  dokumentera  de  estetiska  värdena  
trots  att  dessa  inte  ger  någon  värdeökning  i  modellen.  De  estetiska  värdena  används  istället  i  
argumentationen  för  att  ytterligare  styrka  det  värde  som  beräknats.  De  punkter  som  kan  användas  vid  
beskrivningen  av  de  estetiska  värdena  är  bland  annat;;  blommor,  bark,  frukter,  löv,  doft,  kronform,  
optisk  ledning  i  landskapet,  del  av  allé  (Randrup,  2005).  
De  kulturella  värdena  är  något  som  omnämns  i  olika  domslut  och  det  är  således  viktigt  att  notera  dessa  
och  dra  nytta  av  dem  vid  eventuella  förhandlingar  i  rätten.  Kulturella  värden  handlar  t  ex  om  historiska  
träd  i  urban  miljö,  på  kyrkogårdar  och  i  parker,  betydelsefulla  alléer,  träd  planterat  för/av  
symbolbärande  personer.  Principen  här  blir  också  att  dessa  värden  lyfts  fram  för  att  se  till  att  den  
beräknade  ersättningen  verkligen  kommer  att  utbetalas.  
Biologiska  värden  har  också  diskuterats  under  projektet,  men  vi  har  inte  funnit  en  enkel  väg  integrera  
dessa  i  modellen.  Det  är  naturligtvis  lika  klokt  att  för  fram  dessa  värden  i  argumentationen  för  att  
träden  rimligen  bör  ersättas.  Ett  alternativ  som  vi  övervägt  för  att  på  ett  förenklat  sätt  väga  in  värdet  av  
t  ex  död  ved  som  positivt  för  den  biologiska  mångfalden,  är  att  ändra  skalan  i  skade-  och  
vitalitetsbedömningen  från  1-5  istället  för  0-4.  Då  skulle  ett  dött  träd  vara  värt  25  procent  av  trädets  
värde  enligt  modellen.  Då  vi  i  dagsläget  inte  har  tillräckligt  god  grund  för  ekonomisk  argumentation  i  
domstol  avstår  vi  från  att  väga  in  dessa  värden.  
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9   Slutsats  
Modellens  styrka  är  dess  enkelhet,  både  när  det  gäller  direkt  koppling  mot  värdeutvecklingen  i  
plantskolorna  och  genom  dess  lätthet  att  uppdatera  baserat  på  prisutvecklingen  i  plantskolorna.  Valet  
att  inte  ta  med  några  mjuka  värden,  exempelvis  estetiska,  kulturella  eller  biologiska  värden,  kan  tyckas  
märkligt  då  dessa  värden  har  en  stor  betydelse.  Dessa  utnyttjas  istället  i  argumentationen  för  att  
ersättning  enligt  modellen  är  nödvändig.  Att  avstå  från  de  mjuka  värdena  i  modellen  har  däremot  gjort  
att  den  inte  riskerar  att  kritiseras  för  att  tillskriva  träden  ekonomiska  värden  som  inte  är  mätbara.  
Vidare  har  detta  beslut  gjort  att  modellen  är  enkel  att  använda  och  ger  mycket  lika  värden  oberoende  
av  besiktningsman,  vilket  är  två  av  de  viktigaste  egenskaperna  en  värderingsmodell  måste  ha.    
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Bilaga  1.  Formulär  för  värdering  av  träd  
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Bilaga	
  2	
  Redovisning	
  KP-‐kalkyl	
  
  
Rapport  från  programmet  KP-kalkyl  visande  uträkningen  för  olika  arbetsmoment,  inklusive  påslag.  
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Kostnad  
Plantering  
Transport  
Borttagning  skadat  träd  
Stubbfräsning/brytning  
Återställning  växtjord  gata  
Återställning  växtjord  park  
Skelettjord  
Plantering  
Stor  lastare/Kranbil  lossning/lyft  
Förankring  (tex  jordankare  mm)  
Uppbindning  
Bevattnings-  och  luftningslösning  
Återställning  markyta  gata  
Återställning  markyta  park  
Summa  Plantering  gata  
Summa  Plantering  skelett  
Summa  Plantering  park  
Etableringsskötsel  
Bevattning  gata  
Bevattning  park  
Uppbyggnadsbeskärning  
Kompletteringsuppbindning  
Summa  Etablering  gata  
Summa  Etablering  skelett  
Summa  Etablering  park  
5  års  Etablering  gata  
5  års  Etablering  skelett  
5  års  Etablering  park  
Totalkostnad  inkl  skötsel  5  år  
Summa  gata  
Summa  skelett  
Summa  park  
Diff  Gata-Park  
Diff  Skelett-Gata  

20-25  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
20-25  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  12-14    
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    
  1  000      
  1  000    
  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  11  500    
  11  500    
  7  500    
  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
  12-14    
  23  500    
  23  500    
  13  500    
  10  000    
  -    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
25-30  
  24  000    
  24  000    
  14  000    
  10  000    
  -    

  1  000      
  500    
  2  000    
  1  000    
  12  000    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  1  000    

25-30  
    
  500    
  1  000    
  1  000    
  4  000    
  1  000    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
35-40  
  26  500    
  26  500    
  17  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  14  500    
  14  500    
  11  000    

  1  000      
  1  000    

35-40  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
40-45  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

  2  000      
  1  000    

40-45  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    
  2  000      
  1  000    

45-50  
    
  1  500    
  1  500    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  2  000      
  1  000    
  200    
  200    
  2  400    
  2  400    
  1  200    
  12  000    
  12  000    
  6  000    
45-50  
  27  500    
  27  500    
  18  000    
  9  500    
  -    

  1  500      
  500    
  2  000    
  1  000    
  15  500    
  15  500    
  12  000    

Kostnad  för  plantering  och  etableringsskötsel  för  olika  trädstorlekar  och  ståndorter  (kr)  

Bilaga	
  3	
  Sammanställning	
  planterings-‐	
  och	
  etableringskostnader	
  

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
50-60  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

50-60  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
60-70  
  53  000    
  53  000    
  42  500    
  10  500    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  37  000    
  37  000    
  31  500    

  2  000      
  5  000    
  1  500    

60-70  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  4  000    
  1  500    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
70-80  
  56  500    
  56  500    
  44  500    
  12  000    
  -    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  40  500    
  40  500    
  33  500    

  3  000      
  5  000    
  2  000    

70-80  
    
  15  000    
  2  000    
  1  500    
  6  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
80-90  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

80-90  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
90-100  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

90-100  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    
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  3  000      
  2  000    
  200    
    
  3  200    
  3  200    
  2  200    
  16  000    
  16  000    
  11  000    
100-120  
  80  500    
  88  500    
  68  500    
  12  000    
  8  000    

  1  000      
  5  000    
  2  000    
  64  500    
  72  500    
  57  500    

100-120  
    
  30  000    
  5  000    
  2  500    
  6  000    
  2  000    
  8  000    
  3  000    
  10  000    
  2  000    

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 39

TN § 39

RS Remiss på Motion. Plantera fler träd i
Visby

TN 2019/3851
TN AU § 35

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om
att anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett
bestämt antal träd i staden.

Miljöpartiet på Gotland har 2019-11-18 i en motion föreslagit att Region Gotland
skall anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att man förbinder sig att plantera
ett visst antal träd i staden fram till och med 2020. En utmaning som innebär att man
håller organisationen UNECE informerad om projektets genomförande under
projekttiden. I motionen anges att syftet är att på ett förhållandevis billigt och ändå
effektivt sätt stävja klimatförändringarna. Teknikförvaltningen delar den uppfattning
som anges i motionen men menar att det förutsätter att det avsätts medel för detta
samt att det kräver mycket planeringsarbete vilket gör det orealistiskt att anta
utmaningen för år 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningen delar den uppfattning och den motivering som anges i motionen
men ser det samtidigt som angeläget att trädplantering sker enligt en genomtänkt och
långsiktig plan samt att det finns medel avsatt för detta så att de nyplanterade träden
har en möjlighet att etablera sig. Kostnaden för ett stadsträd i planterings- och
etableringskostnader är mellan 15 000-25 000 kronor beroende på om det är ett parkeller gatuträd (Källa: Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen,
Rapport nr 2013:13 SLU, Alnarp). Kostnaden för ett nytt träd är cirka 7 500 kronor
beroende på plantskolestorlek. Mindre och billigare plantskolestorlekar innebär dock
högre etableringskostnader. En samlad bedömning är att en genomsnittlig kostnad
för ett nytt stadsträd i Visby är cirka 30 000 kronor/träd. I motionen görs en
jämförelse med Helsingborg stad som antagit utmaningen och fram till år 2020 skall
plantera 8000 nya träd. Helsingborgs stad är ungefär 4,5 ggr så stort som Visby stad.
Om Visby proportionsmässigt skulle plantera lika många träd, cirka 1800 st, så skulle
detta innebära en kostnad på 54 miljoner kronor. Även om Visby skulle sänka antalet
planterade träd till 100 st så skulle det innebära en kostnad på 3 miljoner kronor. Då
motionen skrevs 2019-11-18 var budget för 2020 redan fastställd. Att anta
utmaningen Trees in Cities utan en budget för detta och endast plantera några få träd
inom ordinarie driftbudget bedömer Teknikförvaltningen som orealistiskt och
omotiverat.
Träd i staden är mycket viktiga element av flera olika skäl, i motionen anges t ex
minskade klimatförändringar, renare luft och miljö, ökat välmående större biologisk
mångfald, starkare samhällen, ökade fastighetsvärden. Träd i staden utsätts också för
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stark konkurrens med vår infrastruktur både ovan och under mark. Därför bör
trädplantering i större skala föregås av en noggrann planering så att träden ges
förutsättningar att etablera sig på platsen, bli gamla och kunna leverera de
ekosystemtjänster som efterfrågas. Detta planeringsarbete regleras i en trädvårdsplan.
En trädvårdsplan måste föregås av en trädinventering och Teknikförvaltningen har
under 2019 påbörjat arbetet med en trädinventering och hunnit med ungefär halva
Visby. Hela Visby beräknas bli klart under 2020. Med denna trädinventering som
grund är ambitionen att en politiskt förankrad trädplan/trädpolicy skall kunna antas
under 2021 för att utifrån denna kunna arbeta fram en trädvårdsplan.
Generellt tas alltför många träd bort i förtid av skäl som kunnat undvikas om det
fanns en långsiktig plan och medel för en säkrare etableringar. Att plantera träd utan
att ha råd med etableringen är ett slöseri med medel och resurser som måste
undvikas.
Teknikförvaltningen bedömer att trädplantering i större skala skall genomföras när
en trädinventering har genomförts och en trädvårdsplan har tagits fram.
Region Gotlands övergripande mål: https://www.gotland.se/96033: Motionen har
en tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål, t ex i Perspektiv
samhälle, Målområde om Social hållbarhet 2020-2023, Mål 2: Befolkningen har
likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och att alla barn har goda
uppväxtvillkor samt Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar. Trädplanteringar i större skala har betydelse för båda dessa mål
då det tydligt påverkar folkhälsan positivt samt att konsekvenserna vid framförallt
klimatförändringar kan minskas om det finns fler träd i staden. En genomarbetad
plan för var träden skall stå, vilka träd som skall planteras och hur de skall prioriteras
etc är även ett verktyg som påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande vilket
anges i Mål 6 i målområde om Ekonomisk hållbarhet 2020-2023. Men det är kanske
framförallt målområde Ekologisk hållbarhet 2020-2023 som motiverar att arbeta
vidare med och prioritera motionens intentioner. I detta målområde står det i Mål 7:
Gotlands klimatavtryck minskar, Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad och Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfyllt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen. En prioritering på de gröna värdena i
staden påverkar positivt dessa mål i synnerhet mål 7 och 9.
Barn- och genusperspektiv: Motionen har en positiv påverkan framförallt ur ett
barnperspektiv då det är viktigt att medborgare i allmänhet och barn i synnerhet får
goda förutsättningar för en folkhälsa såväl fysiskt och psykiskt. Tillgång till
pedagogiska och attraktiva utemiljöer är mycket viktigt och grönare städer med fler
träd påverkar i allra högsta grad detta positivt.
Landsbygdsperspektiv: Motionen avser att plantera fler träd i Visby. Ett långsiktigt
arbete med fler träd och grönare samhällen måste enligt Teknikförvaltningens
bedömning omfatta även tätorterna runt om på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys: Motionens förslag innebär initialt mycket höga
kostnader som i nuläget saknar finansiering. Kostnaderna är förvisso i förhållande till
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vilken utsträckning utmaningen skulle antas men i proportion med Helsingborgs
stad, som anges som referens i motionen, så skulle kostnaderna bli cirka 54 miljoner.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att avslå motionen om att
anta utmaningen Trees in Cities vilket innebär att under år 2020 plantera ett bestämt
antal träd i staden.
Beslutsunderlag

Motion 2019-11-18
Tjänsteskrivelse 2020-01-17
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen, Rapport 2013:13 SLU
Alnarp
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Motion. Strategier för ett hållbart och klimatanpassat
bostadsbyggande
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström Miljöpartiet
har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
Bostadsbyggandet och i synnerhet det befintliga bostadsbeståndet utgör
betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen behöver möjliggöra för en
energisnål och klimatsmart livsstil. En utveckling behövs för koldioxidsnåla
byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion i
byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion. Samtidigt är det av
yttersta vikt att se bostäder och byggande sammanhållet med andra funktioner såsom
lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och transporter vilka
påverkar energianvändningen. Men mot bakgrund av att få sektorer i samhället är så
reglerade som byggandet av bostäder, är det en paradox att många bedömare anser
att det föreligger ett behov av ytterligare reglering för att minska byggsektorns miljöoch klimatpåverkan. Snarare bör man hitta andra incitament som på frivilligbasis kan
bidra till ett klimatsmart byggande, t ex ekonomiska incitament.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och
klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
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som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen.
Förvaltningen ser positivt på motionens förslag till samverkan med byggföretagen
och föreslår att utveckla befintlig plattform inom EXiSAM (exploatering i
samverkan) för att via dialog med byggbranschens aktörer skapa aktiviteter som kan
leda till en ökad förståelse och vilja till omställning.
Ärendebeskrivning

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström Miljöpartiet
har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst. I avsnittet Bedömning bemöter regionstyrelseförvaltningen
motionens förslag i sin helhet.
Bedömning

Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i
energiomställningen. Bostadsbyggandet och i synnerhet det befintliga
bostadsbeståndet utgör betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen
behöver möjliggöra för en energisnål och klimatsmart livsstil. En utveckling behövs
för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och
energiproduktion i byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
Samtidigt är det av yttersta vikt att se bostäder och byggande sammanhållet med
andra funktioner såsom lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och
transporter vilka påverkar energianvändningen.
Mot bakgrund av att få sektorer i samhället är så reglerade som byggandet av
bostäder, är det en paradox att många bedömare anser att det föreligger ett behov av
ytterligare reglering för att minska byggsektorns miljö- och klimatpåverkan. Det finns
en rad förklaringar till detta, men utrymmet medger bara att fokusera det som är
motionens innehåll; hur Region Gotland kan agera för att öka hållbarheten och
klimatanpassningen av bostadsbyggandet på Gotland.
Frågan kräver en tillbakablick. Redan i Agenda 21/kretsloppsplanen 1998 föreslogs
som ett inriktningsmål att (dåvarande) ”Gotlands kommun skall verka för att
byggnadsmaterialen, utrustningen och omsättningen av energi, vatten och
näringsämnen i kommunens fastigheter är av sådana slag och mängder att de ryms i
hållbara kretslopp”. Fokus var med andra ord det egna fastighetsbeståndet. Många av
effektmålen har sedan i olika program och handlingsplaner återkommit under årens
lopp och mycket har också gjorts när det gäller att minska miljöbelastningen från
Regionens eget fastighetsbestånd, både när det gäller det befintliga och från
tillkommande, nya byggnader.
I likhet med många andra kommuner, gick Region Gotland vidare och sammanställde ett miljöbyggprogram, Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande, antaget
av dåvarande kommunfullmäktige 2003. Det nya var att kraven var avsedda att
tillämpas främst vid exploateringar där kommunen upplåter mark avsedd för
nyproduktion av bostäder. Programmet var obligatoriskt och tanken var att koppla
kraven som villkor till markanvisningen. Programmet innehöll en utarbetad rutin för
hur kraven skulle uppfyllas och vilket ansvar byggföretaget hade för att kunna visa att
så skett.
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Trots goda intentioner, tillämpades inte programmet systematiskt under de tio år det
var giltigt. En delförklaring till detta kan ha varit att det inte fanns någon laglig grund
för sanktioner. Dåvarande byggnadsnämnden kunde inte hindra utfärdandet av
slutbevis på grund av att ett byggföretag gjort avvikelser från planerade åtgärder eller
helt enkelt inte alls följt programmet.
I samband med framtagandet av ett hållbarhetsprogram för den nya stadsdelen
Visborg och de aviserade förändringarna av plan- och bygglagen i syfte att hindra
kommuner att ställa egna, tekniska särkrav på bostadsbyggandet, avvecklades därför
miljöbyggprogrammet. Programmet ersattes med ett mer flexibelt system, där en del
var miljökrav som utgjorde en av bedömningsgrunderna vid markanvisningstävlingar.
Den andra delen var ökade miljöambitioner vid byggande i egen regi (som dock inte
påverkar bostadsbyggandet). En tredje del kan sägas vara ovannämnda
hållbarhetsprogrammet som arbetades fram för stadsdelen Visborg och som sedan
utgjorde visionär grund för den samlade strukturplanen.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och
klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen. Då krävs en stark
konkurrenssituation i markanvisningsskedet, tvingande lagrum eller ett ökat tryck
från slutkunderna, som i slutändan ska hyra eller köpa bostäderna. När det gäller det
kommunala bostadsbolaget GotlandsHem krävs också tydliga ägardirektiv. Det krävs
också att Regionen på olika sätt underlättar förändringen, genom att översikts-,
struktur- och detaljplaner arbetar i samma riktning och inte minst att Region Gotland
föregår med gott exempel och själv bygger hållbart och också visar upp detta, t ex
genom att miljöcertifiera sina objekt.
Nedan bemöts motionens förslag i tur och ordning.

1. Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
Vilka krav som kan ställas faller under det kommunala ansvarsområdet och de
regelverk som styr hur en kommun får agera. När kommunen agerar som myndighet,
vid genomförande av detaljplan tex. vid markanvisningar eller vid försäljning av
detaljplanelagd mark gäller följande. En kommun kan upprätta handlingsplaner
tillsammans med byggföretagen, men dessa kommer inte att vara juridiskt bindande
då de kommer att utgöra tekniska särkrav i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) kap 8 §4a.
Det finns exempel på modeller som kan lösa detta och som innehåller framtagande
av måldokument mellan parterna avseende klimatutsläpp, miljökrav och energikrav.
Måldokumentet kan göras bindande via avtal så länge det ej specificeras hur målen
ska uppnås, något som åligger byggherren att lösa. Denne får ta fram handlingsplan
för att uppnå målen samt tillsammans med kommunen finna en lämplig
rapporteringsform för detta, t ex i form av revision inom ett certifieringssystem. För
att underlätta byggherrens arbete kan kommunen ta fram en mall som förslag på
handlingsplan alternativt andra underlagsdokument, som byggherren kan använda sig
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av för att förenkla sin måluppfyllelse. I dokument-underlagen bör även en
obligatorisk rapportmall finnas för uppfyllande av respektive mål. Men denna modell
riskerar att bli arbetsintensiv och att kräva stora administrativa resurser från både
byggherre och kommun och är därför inte något som förvaltningen förordar.
Vid byggnation i egen regi samt på mark som ej är detaljplanelagd kan kommunen
ange regler och riktlinjer för klimatpåverkande utsläpp mm. För att förenkla
målarbetet kan samma krav ställs på alla ovanstående byggnationssätten. Målen kan
sättas utifrån kommunens åtagande för minskning av klimatutsläpp utifrån
Parisavtalet; styrkortsmål mm.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en handlingsplan av det slag som
motionären avser, inte skulle vara juridiskt bindande och istället riskera att bli ett måloch visionsdokument med liten genomförandepotential. Förvaltningen tror att det är
mer ändamålsenligt att genom dialog med byggföretagen försöka nå enighet och hitta
gemensamma lösningar som kan vara till gagn för hela branschen och samhället.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och
att installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
När det gäller solelproduktion från Region Gotlands egna byggnader har Tekniska
nämnden redan ett uppdrag från regionfullmäktige efter bifallande av motionen
”Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad klimatpåverkan”.
Uppdraget lyder ”att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter inom
nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om
i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del igenomförandet.” (RF §315/2019 ). Uppdraget ska återrapporteras till regionfullmäktige
senast december 2021.
c. där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett
skalbart och robust energisystem som via smart styrteknik förenar användningen av
hushållsel med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.
Vägen till byggandet av ett framtida hållbart och förnybart energisystem för samhället
kommer att ställa krav på förändringar och nytänkande i många delar av samhället.
Detta förslag är intressant, ambitionerna som presenteras är goda och kan i sin helhet
eller till delar komma att bli del i de energilösningar som framgent kommer att
tillämpas vid utvecklingen av de båda nya stadsdelarna. Det är emellertid
problematiskt att ha ambitionen att i detalj styra vilken teknik som olika byggföretag
ska välja för att klara de uppställda klimat- och energimålen, särskilt som det kan
förutsättas att de enskilda byggföretagen också arbetar för att uppfylla såväl egna som
nationella klimatmål. Den kommande och delvis redan pågående teknikrevolutionen
och utvecklingen av energisystemen måste ges möjlighet att växa fram underifrån och
bör, för att bli framgångsrik, inte försöka styras av politiska direktiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det utöver Region Gotlands
lagstadgade energiplan och den av länsstyrelsen fastställda regionala energi- och
klimatstrategin inte är lämpligt med politiska beslut i syfte att styra mot specifika
teknikval när det gäller energitillförsel eller -styrning.
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d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar.
Plan- och bygglagen har bestämmelser som reglerar att en kommun i sin
översiktsplan ska redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den
byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. Översiktsplanen ska
även utreda och presentera sätt som innebär att dessa risker minskar eller upphör
helt. Regionstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att revidera gällande översiktsplan
och det pågår för närvarande ett projekt som syftar till att ha ett förslag till ny
översiktsplan färdig för antagande i regionfullmäktige vid årsskiftet 2022/23. Inom
ramen för projektet med översiktsplanen kommer projektet att bland annat utreda
frågor som rör olika klimatscenarier.

2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och
energismart byggande som riktar sig till alla större byggföretag på ön,
där inspirerande föregångsexempel presenteras och diskuteras ur ett
gotländskt perspektiv.
Region Gotland arbetar med mark- och exploateringsärenden inom flera olika
förvaltningar. Med samhällets och medborgarnas bästa för ögonen har Regionen
inrättat och driver en regiongemensam struktur för Exploatering i Samverkan
(EXiSAM). Det dagliga arbetet samordnas av Exploateringsgruppen (EXG) vars
medlemmar representerar verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. EXG har också rollen som
mottagare av tankar och idéer kring exploatering från externa aktörer. Gruppen för
fortlöpande dialoger med byggföretag och hjälper vid behov aktörer med relevant
information inom området och tar frågorna vidare in i organisationen. Dialog kring
klimat- och energismart byggande finns redan idag inom samtliga
exploateringsprojekt. EXG har inom gruppen såväl kunskap som resurser för att
stötta aktörer i frågor kring ämnet och det är lämpligt att EXG ges ett förtydligande i
sin uppdragsbeskrivning kring denna roll.
Det bör också nämnas att Länsstyrelsen bedriver ett projekt som ska identifiera och
synliggöra behov inom fysisk planering och hur man kan arbeta för att integrera ett
robust och förnyelsebart energisystem. Under våren 2020 har projektet genomfört en
seminarieserie om fyra tillfällen i Visby med hjälp av metoden Uthållig kommun och
erfarna processledare i syfte att öka kunskapen om hur energi och klimat kan
integreras i fysisk planering.

3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en
finansieringstjänst eller tar hjälp av Energikontoret Mälardalen för att
söka lämpliga medel.
Det finns stora klimat- och miljöutmaningar som måste hanteras inför
genomförandet av den förestående energiomställning och omställningen kommer
också att kräva omfattande investeringar. Region Gotland behöver därför ta tillvara
de stödinsatser som erbjuds från nationella myndigheter och i EU:s fonder och
program för att Gotland ska kunna ställa om. Det är även viktigt att Region Gotland
stärker utbytet och samarbetet med Energikontoret i Mälardalen och andra aktörer
inom energiomställning. Det görs med fördel inom ramen för de initiativ som är
under uppbyggnad i form av Projektkontoret och Energicentrum Gotland.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1328

Genom Projektkontoret och Energicentrum Gotland stärks kapaciteten hos Region
Gotland att bevaka och tillvarata nationella finansiella verktyg och utlysningar i EU
för flera områden inklusive för bostadsbyggande och omställning av
energibostadsbeståndet. Projektkontorets inriktning syftar till att underlätta för
Region Gotlands egna verksamheter att söka extern finansiering. Energicentrum
Gotland främjar framväxten av lokal elproduktion, energieffektivisering och ökad
tillgång av bioenergi.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Region Gotland tjänar på att fokusera sitt
arbete med energiomställningen, som även omfattar bostadsbyggande och befintligt
bostadsbestånd, inom befintliga strukturer, i förvaltning och bolag, och genom
Projektkontoret och Energicentrum. Att etablera en ytterligare funktion eller
kunskapscentrum som vänder sig exklusivt till bostadsbyggande kan förvisso ha
kommunikativa fördelar i några avseenden. Men ett genomförande riskerar att
medföra ökad administration och behov av tillkommande personella och andra
resurser, vilket kan dra befintliga resurser från andra viktiga aktiviteter.

Beslutsunderlag

Motion: Strategier för att hållbart och miljöanpassat bostadsbyggande på Gotland
2019-11-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande på
Gotland
Utbyggnaden av Visborgsstaden och förnyelsen av Östercentrum är exempel på nära förestående byggprojekt
som kräver engagemang, kompetens och en insikt om vidden av de klimatkrav som forskningen och Sveriges
regering, i och med undertecknandet av Paris-avtalet, lagt på regioner och kommuner. I sin allra mest
koncentrerade form kan dessa krav sammanfattas i att: ”Vi fram till år 2040 måste åstadkomma en årlig
minskning av regionens koldioxidutsläpp med 16%”. 1
För detta krävs ett brett, långsiktigt engagemang inte minst inom byggande och samhällsplanering. Samtidigt
sker en mycket snabb teknik- och systemutveckling inom energisektorn, vilket skapar helt nya förutsättningar
att bemästra utmaningarna. Här gäller det för Region Gotland att hänga med i utvecklingen och även ta vara
på de stödinsatser som erbjuds från staten och EU.
För att leva upp till de klimat- och hållbarhetskrav Region Gotland står inför föreslår därför
Miljöpartiet de Gröna på Gotland följande tre sammanhållna åtgärder:
1.

Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och att
installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
c.

där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart
och robust energisystem2 som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel
med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.

d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar3.
2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och energismart byggande som
riktar sig till alla större byggföretag på ön, där inspirerande föregångsexempel presenteras och
diskuteras ur ett gotländskt perspektiv.
3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en finansieringstjänst eller tar
hjälp av Energikontoret Mälardalen4 för att söka lämpliga medel.

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Isabel Enström (MP)

Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland, Uppsala universitet, 27 nov 2018
Exempelvis https://ferroamp.com/
3 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/gotland/annual-avg-temp
4 https://energikontor.se/
1
2
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/308
29 april 2020

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. De yrkar att all förskolepersonal genomgår en årlig
utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
År 2017 togs beslut av förvaltningschef inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och grundskolan ska genomgå HLRutbildning. Utbildningen ska genomföras med cirka tre års intervall, som innebär att
år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem och åk F-6 och år 3 åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utifrån utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag bedömde barn-och
utbildningsnämnden att ett intervall om cirka tre år är tillräckligt och att arbetet kring
HLR ska fortskrida enligt beslut, varför motionen bör avslås.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att göra en annan bedömning än barnoch utbildningsnämnden. Dessutom finns det behov av att frigöra ekonomiska
resurser som idag inte finns om man skulle vilja höja ambitionsnivån i enlighet med
motionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Beslutsunderlag

RS 2020/308. Motion Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal.
BUN 2020/162 Protokollsutdrag BUN §47
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
HLR-utbildning för medarbetare inom förskolan och grundskolan 2020-03-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
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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

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-14

BUN § 47

BUN § 47

Motion. Hjärt- och lungräddning för
förskolepersonal Lars Engelbrektsson (SD)
och Lennart Modig Kihlberg (SD)

BUN 2020/162
BUN AU §40

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR fortskrider enligt
befintligt beslut.

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar att all förskolepersonal
genomgår en årlig utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen föreslår att arbetet kring HLR fortskrider
enligt det beslut som togs 2017 och som innebär att förskolans personal genomgår
HLR-utbildning var tredje år. Förskolans medarbetare har genomgått HLRutbildning år 2017 och ska enligt plan utbildas igen i år (2020).
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR
fortskrider enligt befintligt beslut.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Hilda Frick (SD) yrkar bifall till motionen
Ordförande ställer proposition på sitt och Hilda Fricks förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Hilda Frick (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal. Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig
Kihlberg (SD)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-25
HLR-utbildning för medarbetare nom förskolan och grundskolan.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/162
25 mars 2020

Lena Gustavsson
Chef för förskola

Barn- och utbildningsnämnden

Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal Lars
Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD)
Förslag till beslut


Att motionen avslås och att förvaltningens arbete kring HLR fortskrider enligt
befintligt beslut.

Lars Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD) har inkommit med en
motion till Regionfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar att all förskolepersonal
genomgår en årlig utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att arbetet kring HLR fortskrider enligt
det beslut som togs 2017 kring genomförande av HLR-utbildning. Planen bifogas
detta ärende. Förskolans medarbetare har genomgått HLR-utbildning år 2017 och
ska enligt plan i år (2020) återigen genomgå HLR-utbildning då vi har ett intervall på
3 år.
Beslutsunderlag

Motion 2020/162 Motion. Hjärt- och lungräddning för förskolepersonal Lars
Engelbrektsson (SD) och Lennart Modig Kihlberg (SD)
 HLR utbildning för medarbetare inom förskolan och grundskolan


Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/162
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

25 mars 2020

HLR-utbildning för medarbetare inom förskola och
grundskola
Beslut togs 2017 av förvaltningschef inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och
grundskolan ska genomgår HLR-utbildning. Utbildningen ska genomföras med
cirka tre års intervall, som innebär att år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem
och åk F-6 och år tre åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för
nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utbildningssatsningen startade 2017 för alla medarbetare inom förskolan
Gotland, ca 500 personer.
Upphandlad utbildare är Brand- och sjukvårdsakademin på Gotland.
Upplägg för HLR-utbildningen:
Föreläsning ” barnolycksfall & barnsjukdomar”

Föreläsningen vänder sig till personal som jobbar med barn i sin dagliga
verksamhet. En teoretisk genomgång kring att ge handlingsplan och hur man
skall agera när barn är med om en olycka eller blir sjuk. Genomgång i hur man
bör agera, och när det behövs ringas ambulans eller ej, för vidare vård. Hjälp
till egenvård, hjärtlungräddning samt luftvägstopp på barn.
Tidsåtgång: 2 timmar.
Instruktörer: Sjuksköterskor med erfarenhet kring barn, samt barn-hlr
Praktisk utbildning av ”Hjärtstopp samt Luftvägstopp på barn”

En praktisk genomgång där all personal får gå igenom hjärt-lungräddning på
barn samt luftvägstopp. Ett tillfälle för att öva på sin arbetsplats och ställs
frågor kring ovan föreläsning. Gemensamt öva på sin arbetsplats.
Tidsåtgång: 1,5 timmar.
Instruktör: Sjuksköterska med erfarenhet kring barn, samt barn-hlr

Barbro Engström
UAFs kontaktperson för HLR-utbildningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bun@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1192
19 maj 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrad vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att
uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.

Bakgrund

I motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
• Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner
inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från
den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för
könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap
från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bedömning

Transpersoner är en grupp med ökad risk för ohälsa och som riskerar att utsättas för
diskriminering och brister i bemötande, i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningens delar därför hälso- och sjukvårdsnämndens
bedömning att motionen bör bifallas på så sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever
hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 In 2019-10-21.
HSN §50 RS Remiss - Motion. Förbättrad vård för transpersoner 2.0 In 2020-04-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
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Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Regionfullmäktige

2016-10-24 behandlade Regionfullmäktige en motion från Feministiskt initiativ om förbättrad vård
för transpersoner. Motionen avslogs till största del. Sedan dess har en omfattande statlig utredning
genomförts, och denna utredning pekar bland annat ut några av de punkter som lyftes i motionen.
För det första handlar det om bemötande inom vården i allmänhet. I utredningen står att läsa: ”I
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 anger mer än var fjärde att man blivit dåligt
bemött inom sjukvården på grund av sin transerfarenhet. […] Ungefär en tredjedel uppgav att sjukvårdspersonalen har velat hjälpa till men att de saknade nödvändig kunskap om transfrågor. Nästan
lika många rapporterade att de behövde utbilda sjukvårdspersonalen om sin transerfarenhet för att
kunna få rätt hjälp.”1 Region Gotland har ambitioner för HBTQ-frågor inom hälso- och sjukvården
på Gotland, och uppföljningar kring detta arbete görs årligen, vilket var ett av svaren på motionen
från Feministiskt initiativ. Men HBTQ är inte en homogen grupp när det gäller vård. För utöver den
vård som alla människor har behov av, behöver många transpersoner också transspecifik vård - psykiatrisk och somatisk. Det handlar framför allt om könsidentitetsutredningar och könsbekräftande
vård som hormonbehandlingar samt kirurgiska behandlingar.
För det andra handlar det om hur processerna ser ut för att som transperson få komma till könsidentitetsutredning, som är det första steget innan könsbekräftande vård kan bli aktuellt. Könsidentitesutredningar genomförs på fastlandet, dit gotländska patienter remitteras. I den statliga utredningen framkommer det att processen för att som transperson få träffa en specialist ofta är lång och
innebär stora svårigheter, framför allt för att den måste gå genom vårdcentral och psykiatri där kunskapen om trans ofta är låg. Det finns berättelser om möten med läkare som inte ens känner till
transbegreppet och inte vill remittera vidare patienter.2 Med anledning av detta har Socialstyrelsen
uttryckt att det är önskvärt att personer med könsdysfori ”får möjligheten att själva kontakta den
specialiserade vården, eftersom remisskrav kan leda till att de avstår från kontakt trots att de behöver vård.”3
Vi yrkar därför på
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården
ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori
fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen
genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
1

20/10 - 2019

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (2017) Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92) sid 306f
2
Ibid. Sid 309ff
3
Socialstyrelsen (2015f) God vård av vuxna med könsdysfori: nationellt kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 50

HSN § 50

RS Remiss - Motion. Förbättrad vård för
transpersoner 2.0

HSN 2019/550
HSN-AU § 56

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så
sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
följande:
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av
transpersoner inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård
för könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och
kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvården ska främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Under 2019 genomfördes bland annat en utbildning kring HBTQ för AT-läkare
utifrån särskilt önskemål från studierektor. Under perioden 2016-2019 har flertal
insatser genomförts och en stor del av dem har varit utbildningsinsatser i olika
former. Föreläsningar, till exempel med tema normer, mångfald och jämställdhet. I
samband med den statliga överenskommelsen – Kvinnohälsa, genomfördes en riktad
utbildningssatsning 2018 för att stärka kompetensen på vårdcentralerna, MVC och
BVC om bland annat jämlik vård, HBTQ och kvinnors hälsa. Möjligheten att utbilda
sig har stärkts av att det även funnits webbutbildning att tillgå. Därutöver är en
översyn genomförd av aktuella rutiner inom området och Socialstyrelsens broschyr
”Till dig med könsdysfori” beställdes till berörda verksamheter. Broschyren
kompletterades med lokala rutiner och information om utredning och behandling av
personer med könsdysfori inom Region Gotland. Socialstyrelsen har nyligen gett ut
informationsbroschyren ”Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete”.
Den kommer att utgöra ett bra utbildningsstöd till personal som möter dessa
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 50

patienter. Plastkort med information om HBTQ har tagits fram och spridits till
regionens medarbetare.
År 2017 tilldelades ungdomsmottagningen Regnbågsbaggen, ett pris som delas ut till
en verksamhet eller organisation som ser det som självklart att inkludera normkritik
och HBTQ-frågor.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och
publiceras på 1177.se”
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
För närvarande pågår utredning hos Socialstyrelsen angående högspecialiserad vård
för könsdysfori. Under 2020 kommer beslut att fattas kring hur och vid vilka enheter
vården ska bedrivas. Hälso- och sjukvården på Gotland inväntar beslutet och
kommer att anpassa sina verksamheter efter det.
Motionärerna hänvisar till Socialstyrelsen som skriver att personer med könsdysfori
själva bör ha möjlighet att kontakta den specialiserade vården och att remisskrav kan
göra att kontakt uteblir. På Gotland är det möjligt att själv skriva en egenremiss till
samtliga specialiteter på Visby lasarett förutom barn.
Bedömning

Motionärerna poängterar i sina yrkanden att Region Gotland bör utreda hur
kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården ser ut på Gotland
samt hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori fungerar på
Gotland. Hälso- och sjukvården anser att det är av stor vikt att ta emot synpunkter
från patienter och att utveckla hälso- och sjukvården. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen föreslår därför att en brukardialog genomförs med
målgruppen transpersoner med fokus på bemötande och processen kring
könsdysfori.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Bakgrund HSN-AU § 56
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen på så
sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta
kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1193
19 maj 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Gynekologisk vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Bakgrund

I motion Gynekologisk vård för transpersoner yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
- Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör i sitt yttrande bedömningen att de har kunskap
om tillgängligheten till gynekologisk vård för transpersoner och att brukardialog
kring enbart dessa frågor är för avgränsat. I remissvar till motionen Förbättrad vård
för transpersoner 2.0, ärende RS2019/1192, bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden
att motionen bör bifallas på så sätt att de får i uppdrag att genom brukardialog
inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att motionen bör
anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion Gynekologisk vård för transpersoner In 2019-10-21.
HSN §51 RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för transpersoner In 2020-04-16
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion:
Till:

Gynekologisk vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Alla transpersoner väljer inte att genomföra underlivskirurgi, vilket innebär att det finns andra än
kvinnor - exempelvis transmän och ickebinära personer - som har en vagina och därmed är i behov
gynekologisk vård. Det kan handla om allt från cellprovtagning, till undersökningar och behov av
preventivmedel. Det är den gynekologiska mottagningen respektve mödravårdscentralen som tillhandahåller gynekologisk vård, och tyvärr är dessa generellt är dåligt rustade för att möta personer
som inte är kvinnor.
I en omfattande statlig utredning från 20171 framkommer att många transmän drar sig från att gå till
gynekologen för att slippa bli bemötta med okunskap och transfobi. Ytterligare ett stort problem
som framkommer i utredningen är att kallelser för cellprovtagning är baserade på könskodade personnummer, vilket innebär att transmän som har en vagina inte kallas till cellprovtagning. Utredningen visar också att det finns stora brister i förlossningsvården för gravida transmän. Problemen
handlar framför allt om journalsystem som är baserade på könskodade personnummer.
Det finns ingen undersökning gjord kring situationen för transpersoner inom gynekologisk vård på
Gotland. Det som finns är personliga berättelser både om stor rädsla för att söka vård inom denna
mycket kvinnligt kodade institution, och om svårigheter att över huvud taget få boka en tid på grund
av att det saknas kunskaper inom vården om att det ens existerar personer som inte är kvinnor som
behöver gynekologisk vård.
Vi yrkar därför på

- Att Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård ser ut för
andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
20/10 - 2019
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HSN § 51

RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för
transpersoner

HSN 2019/551
HSN-AU § 57

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
att Region Gotland ska utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod. Förslag om förbättringar ska tas fram utifrån
denna utredning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska
främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om transpersoners
situation och bemötandefrågor genom exempelvis utbildning och
kompetensutveckling för sina medarbetare. Exempel på genomförda utbildningar år
2016-2019 är inom pronomen, workshops om HBTQ samt att plastkort med
information om HBTQ har tagits fram och spridits till regionens medarbetare.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och
publiceras på 1177.se”
Socialstyrelsen har nyligen gett ut informationsbroschyren ”Till dig som möter
personer med könsdysfori i ditt arbete”. Den kommer att utgöra ett bra
utbildningsstöd till personal som möter dessa patienter.
Tillgängligheten till gynekologisk vård är god på Gotland. Ungdomsmottagningen
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finns för de upp till och med 23 år och STI-mottagningen för de över 23 år.
Därutöver finns gynekologisk mottagning och mödravårdscentralen (MVC) på Visby
lasarett.
Region Gotland ingår i regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). Utskick
av kallelse till cellprovtagning sköts av RCC. När kallelser skickas till patienter för
cellprovtagning görs det till personer med kvinnliga personnummer, eftersom det är
så datorsystemen och journalsystem är uppbyggda idag.
När det gäller cellprovtagning eller andra gynekologiska undersökningar för personer
utan kvinnligt personnummer görs det kontinuerligt på Visby lasarett. Det kan till
exempel vara en person som inte har genomgått könsbekräftande kirurgi av genitalia
och därmed har livmodertappen kvar. Då hälso- och sjukvården inte har några
särskilda register för att kunna kalla dessa patienter till cellprovtagning separat krävs
ett initiativ till tidsbokning av patienten själv. Detsamma gäller mammografi. Både
hälso- och sjukvården och berörda patienter behöver ta ett gemensamt ansvar.
Hälso- och sjukvården måste informera i patientmöten för att uppmana till
cellprovtagning och annan gynekologisk undersökning vid behov. Patienten själv
måste aktivt kontakta vården.
Omvänt kallas personer som bytt juridiskt kön och får ett kvinnligt personnummer
till gynekologisk cellprovtagning trots att de inte har någon livmoder.
RCC har utifrån det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention tagit
fram regionala tillämpningar. Under 2020 kommer uppdatering att ske och denna
fråga kommer att beaktas.
Aktuell och uppdaterad information ska även finnas på hemsidan 1177 Vårdguiden.
Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till hälso- och
sjukvården. Aktuell information ska även finnas tillgänglig i hälso- och sjukvårdens
väntrum.
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
Bedömning

Tillgängligheten till gynekologisk vård på Gotland är god varför en särskild utredning
enligt motionärernas yrkande inte är aktuell. Däremot behöver alla verksamheter
ständigt arbeta för ett gott bemötande mot alla patienter och anpassa efter varje
individ, så kallad personcentrerad vård. Motionärerna yrkar på inhämtning av
information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog.
Bedömningen är att förvaltningen har kunskap om tillgängligheten till gynekologisk
vård till transpersoner så att brukardialog kring enbart dessa frågor anses vara för
avgränsad. Däremot bedömer förvaltningen att det finns ett behov av brukardialog
kring transpersoners situation i vidare mening vilket föreslås i en annan motion från
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samma motionärer: Förbättrad vård för transpersoner 2.0 (HSN 2019/550).
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 57
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Gynekologisk vård för transpersoner
Skickas till
Regionfullmäktige
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HSN 2019/551
27 februari 2020

Cathrine Malmqvist, sjukvårdchef
Åsa Hedqvist, verksamhetschef gyn/obstetrik
Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatri
Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss - Motion. Gynekologisk vård för transpersoner
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.

Sammanfattning

Torun Ström (FI) och Gerd Holmgren (FI) har i en motion daterad 2019-10-20 yrkat
att Region Gotland ska utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod. Förslag om förbättringar ska tas fram utifrån
denna utredning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått motionen på remiss från regionfullmäktige.
Hälso- och sjukvården strävar efter att vara inkluderande mot alla patienter och
arbetar med personcentrerad vård. Varje patient ska bemötas och behandlas utifrån
sina behov och ingen skillnad ska göras gällande kön, ålder, diagnos eller liknande.
Patienter ska känna sig trygga med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska
främja hälsa och verka för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om transpersoners
situation och bemötandefrågor genom exempelvis utbildning och
kompetensutveckling för sina medarbetare. Exempel på genomförda utbildningar år
2016-2019 är inom pronomen, workshops om HBTQ samt att plastkort med
information om HBTQ har tagits fram och spridits till regionens medarbetare.
Förutom att arbeta kontinuerligt med utbildning och kompetensutveckling är det
viktigt att aktuell och uppdaterad information finns tillgänglig på hemsidan 1177
Vårdguiden. Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till
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Region Gotland
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hälso- och sjukvården. Aktuell information ska också finnas tillgängligt i hälso- och
sjukvårdens väntrum. I samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om
verksamhetsplan inför 2020 (HSN § 133, 2019-11-20) fick hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följande uppdrag: ”en lokal rutin som inkluderar samtliga
vårdinstanser som kan vara involverade i vårdprocessen vid könsdysfori tas fram och publiceras på
1177.se”
Socialstyrelsen har nyligen gett ut informationsbroschyren ”Till dig som möter
personer med könsdysfori i ditt arbete”. Den kommer att utgöra ett bra
utbildningsstöd till personal som möter dessa patienter.
Tillgängligheten till gynekologisk vård är god på Gotland. Ungdomsmottagningen
finns för de upp till och med 23 år och STI-mottagningen för de över 23 år.
Därutöver finns gynekologisk mottagning och mödravårdscentralen (MVC) på Visby
lasarett.
Region Gotland ingår i regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC). Utskick
av kallelse till cellprovtagning sköts av RCC. När kallelser skickas till patienter för
cellprovtagning görs det till personer med kvinnliga personnummer, eftersom det är
så datorsystemen och journalsystem är uppbyggda idag.
När det gäller cellprovtagning eller andra gynekologiska undersökningar för personer
utan kvinnligt personnummer görs det kontinuerligt på Visby lasarett. Det kan till
exempel vara en person som inte har genomgått könsbekräftande kirurgi av genitalia
och därmed har livmodertappen kvar. Då hälso- och sjukvården inte har några
särskilda register för att kunna kalla dessa patienter till cellprovtagning separat krävs
ett initiativ till tidsbokning av patienten själv. Detsamma gäller mammografi. Både
hälso- och sjukvården och berörda patienter behöver ta ett gemensamt ansvar.
Hälso- och sjukvården måste informera i patientmöten för att uppmana till
cellprovtagning och annan gynekologisk undersökning vid behov. Patienten själv
måste aktivt kontakta vården.
Omvänt kallas personer som bytt juridiskt kön och får ett kvinnligt personnummer
till gynekologisk cellprovtagning trots att de inte har någon livmoder.
RCC har utifrån det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention tagit
fram regionala tillämpningar. Under 2020 kommer uppdatering att ske och denna
fråga kommer att beaktas.
Aktuell och uppdaterad information ska även finnas på hemsidan 1177 Vårdguiden.
Hemsidan ska även vara en hjälp för patienter med kontaktvägar till hälso- och
sjukvården. Aktuell information ska även finnas tillgänglig i hälso- och sjukvårdens
väntrum.
Hälso- och sjukvården välkomnar synpunkter och klagomål från patienter för att
ständigt förbättras och utvecklas. För att framföra synpunkter och klagomål är det
möjligt att lämna de direkt till en medarbetare inom hälso- och sjukvården, lämna
synpunkten via www.gotland.se via ”Lämna mina synpunkter” eller genom att
kontakta Patientnämnden.
Bedömning

Tillgängligheten till gynekologisk vård på Gotland är god varför en särskild utredning
enligt motionärernas yrkande inte är aktuell. Däremot behöver alla verksamheter
ständigt arbeta för ett gott bemötande mot alla patienter och anpassa efter varje
individ, så kallad personcentrerad vård. Motionärerna yrkar på inhämtning av
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information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog.
Bedömningen är att förvaltningen har kunskap om tillgängligheten till gynekologisk
vård till transpersoner så att brukardialog kring enbart dessa frågor anses vara för
avgränsad. Däremot bedömer förvaltningen att det finns ett behov av brukardialog
kring transpersoners situation i vidare mening vilket föreslås i en annan motion från
samma motionärer: Förbättrad vård för transpersoner 2.0 (HSN 2019/550).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020
Motion: Gynekologisk vård för transpersoner
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1329
19 maj 2020

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Motion. Förrehabiliterande insatser
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls på så sätt att Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda
organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen
arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en del av.
Utredningens resultat redovisas för Regionstyrelsen senast juni 2021.

Sammanfattning

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett
samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Motionen har remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder ger uttryck för att det föreligger ett behov att klargöra
ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer mellan regionens egna
verksamheter i samspel med andra aktörer.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls på så sätt att Regionstyrelsen
får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att
åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser
utgör en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra
ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för
arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete
med externa aktörer.
Bakgrund

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Motionärerna beskriver förändringarna som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan genomgår. De ser att det i ljuset av dessa förändringar behöver
tydliggöras vad som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i
förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Ärendeberedning

Motionen har remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt Socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder har kommit in med ett svar.
Regionstyrelseförvaltningen har inför behandling av motionen i respektive nämnd
sammankallat tjänstepersoner från berörda förvaltningar tillsammans med
samordnaren för samordningsförbundet FINSAM Gotland. Detta i syfte att bereda
motionen utifrån en gemensam bakgrundsbild samt utifrån en gemensam tolkning av
relevanta begrepp.
Ärendebeskrivning

Förrehabilterande insatser
Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan handlar det om
att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att ingå i en social
grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i regelbundna
friskvårdsaktiviteter. Förrehabiliterande insatser kan ses som ett första steg mot
rehabilitering.
Det kan finnas behov av olika insatser för att stödja individer som under kortare eller
längre tid står långt ifrån arbetsmarknaden. I regel krävs en samordning och
samarbete mellan olika aktörer för att kunna ge individen ett ändamålsenligt och
effektivt stöd. Utifrån det är det relevant att se på ansvarsfördelningen kring
arbetsmarknadspolitiska stödinsatser samt på hur olika aktörer samverkar.
Kommunernas ansvar för arbetsmarknadspolitik
I skriften Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken från 2017 redogör Sveriges
Kommuner och Regioner för aktuell lagstiftning och samverkansformer kring
arbetsmarknadspolitiken. Där anges:
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”Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål
arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och
anslår medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till
att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten.”
Och vidare ”Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är
begränsat, men kommunerna tar de facto ett mycket stort ansvar för politikområdets
utformning och insatser på lokal nivå. (…) En viktig anledning till att kommunerna
tar aktiv del i det arbetsmarknadspolitiska arbetet är att arbetslöshet är kostsam för
kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker skatteintäkterna samtidigt som
kostnaderna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ökar. Om
kommunerna inte vidtar aktiva åtgärder kan det leda till att de tvingas göra
besparingar i kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Många
kommuner har dessutom sett att de statliga utbildnings- och
sysselsättningsåtgärderna inte når alla arbetssökande och inte ger tillräcklig effekt.
Kommunerna har därför byggt upp egna arbetsmarknadsverksamheter där
arbetssökande – ofta med svag ställning på arbetsmarknaden – kan få erforderligt
stöd”.
I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter finns en bestämmelse (6 kap.
2§) som ger kommuner möjlighet att vidta vissa åtgärder på det
arbetsmarknadspolitiska området. Bestämmelsen lyder:
6 kap. 2 § Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana
överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.
Det regionala ansvaret
Region Gotland har ett regionalt utvecklingsansvar (lag 2010:630). Med ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet följer ansvar att utarbeta och samordna genomförandet
av en regional utvecklingsstrategi (RUS). En välfungerande arbetsmarknad är central
för en positiv regional utveckling.
Det regionala utvecklingsansvaret är förenat med ett ansvar att utföra uppgifter inom
ramen för EU:s strukturfondsprogram. RUS:en utgör ett viktigt underlag för både
programsättning kopplade till programmen, men därefter också vid bedömning av
projektansökningar från aktörer som vill driva EU-projekt inom regionen. Vad gäller
arbetsmarknadspolitiken är den Europeiska socialfonden (ESF) den viktigaste
strukturfonden.
Utifrån det regionala utvecklingsansvaret har Region Gotland även uppdraget att
organisera samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
Uppdraget innebär att regionen har etablerat en kompetensplattform för samverkan
med relevanta aktörer med målsättningen att genom ökad kunskap och samordning
matcha utbud med efterfrågan på arbetskraft. Det är Regionstyrelsen som enligt
reglemente ansvarar för de uppgifter som följer av lagen om regionalt
utvecklingsansvar.
Andra nämnders ansvar och ställningstaganden till motionen
I underlaget inför socialnämndens ställningstagande anges att nämnden enligt
socialtjänstlagen 3 kap. 2§ i sin verksamhet ska främja den enskildes rätt till arbete,
bostad och utbildning. I vid mening menas att nämnden i samarbete med övriga
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parter ska samverka i fråga om till exempel arbetsmarknadsåtgärder. För
Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Undantaget är det som anges
i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LLS §9 p10, daglig
verksamhet. Kopplingen mellan försörjningsstödet, arbetsmarknaden,
arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilda från
Försäkringskassan lyfts särskilt fram. Nämnden tillstyrker motionen så tillvide att de
föreslår att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anger i sitt underlag att regionen enligt hälso- och
sjukvårdslagen 8 kap. §7 ska erbjuda rehabilitering. Detta gäller rehabilitering efter
sjukdom, det vill säga medicinsk rehabilitering, och innefattar inte att stötta individer
till arbete. Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete. Hälso- och sjukvårdsnämnden är för övrigt engagerad i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska frågor genom att vara en part i samordningsförbundet
FINSAM Gotland (se nedan). Nämnden kan se relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning. Utredningen föreslås även beakta statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt reglemente utifrån tilldelade
resurser ansvar för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå. I sitt
underlag pekar nämnden på att inget särskilt ansvar är tydliggjort eller plan framtagen
för förrehabiliterande arbete. Det påpekas att det finns ett samordningsförbund (se
nedan) som är bildat särskilt för att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella
samordningen. Frågan ställs om nämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta
på sig ansvar eller tillskapande av plan. Det anges att det är oklart vem som ansvarar
för motionens målgrupp och för de eventuella åtaganden som är riktade till
målgruppen. Det framförs att det därför behövs en utredning som klargör Region
Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag
samt inom finansiell samordning.
Om ambitionerna för det förrehabiliterande arbetet ska gå utanför den finansiella
samordningen så bör regionfullmäktige vara den instans som initierar till ett sådant
arbete menar man. Det anges att det inom nämndens verksamhetsområde finns en
arbetsmarknads- och integrationsenhet som i så fall skulle kunna vara utförare av ett
sådant uppdrag om enheten ges redskap och resurser att hantera den förmodade
målgruppen.
Finansiell samordning
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning, i dagligt tal FINSAM, trädde i kraft den
1 januari 2004. Lagen som är frivillig gör det möjligt för kommun och region,
Försäkringskassa samt Arbetsförmedling att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov kan de
fyra parterna utforma samarbetet och bedriva samverkan genom att tillsammans bilda
ett samordningsförbund.
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Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Det görs både på individoch på strukturövergripande nivå.
Individnivån innebär att samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs av
de samverkande parterna. Insatserna ska ge stöd till målgrupper med en komplex
situation, där ingen av de samverkande parterna ensamt kan erbjuda det stöd som
behövs för att individen ska kunna hitta egen försörjning.
Strukturövergripande nivå innebär att samordningsförbunden stödjer aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.
Målgruppen för FINSAM är individer i yrkesverksam ålder som är i behov av
samordnade insatser för att bryta utanförskap och nå egen försörjning. Det kan
handla om olika former av fysiska eller psykiska besvär, arbetsmarknadsmässiga eller
sociala problem. FINSAM ska även minska risken för att individer hamnar i en
gråzon mellan samverkansparterna och förhindra rundgång mellan dessa aktörer.
På Gotland har ett samordningsförbund bildats, FINSAM Gotland. Enligt lagen (7 §)
definieras uppgifterna för samordningsförbundet att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Samordningsförbundet FINSAM Gotland är en egen juridisk person där
medlemsparterna är Region Gotland som landstingskommun och primärkommun
samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Gotland. Finansieringen sker
genom statlig tilldelning vilket ska mötas med samma belopp från Region Gotland.
Region Gotland har i och med inrättandet av samordningsförbundet tagit initiativ till
vem som ansvarar för mål, riktlinjer och fördelning av medel gällande finansiell
samordning enligt lagen. Regionfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare till
samordningsförbundets styrelse. Någon formaliserad regionintern samordning eller
planering kring arbetet inom förbundet finns inte. FINSAM är en mindre del av
välfärds- och rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt.

Bedömning

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett
samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
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Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Det finns inga egna planer upprättade i regionen gällande ambitionsnivå eller
angreppssätt kring förrehabiliterande insatser för individer på väg till egen
försörjning. Ingen verksamhet anges ha ett uttalat ansvar utöver det som är
formulerat inom ramen för FINSAM. Det finns ingen annan sammanhållande
struktur för att planera och bedöma behovet av olika typer av
arbetsmarknadspolitiska, bland annat förrehabiliterande, insatser på övergripande
nivå. Ingen har därmed uppdraget att analysera vad förändringarna som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomgår innebär för regionen i sin
helhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed Hälso- och sjukvårdsnämndens,
Socialnämndens och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inställning att det
föreligger ett behov att klargöra ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer
mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att
Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom
regionen för att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där
förrehabiliterande insatser utgör en del av. Utredningen ska innehålla en
nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i
förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga
samverkansstrukturer för samarbete med externa aktörer.
Ekonomi
Socialnämnden har ansvaret för försörjningsstödet vilket är starkt kopplat till
arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilde
från Försäkringskassan. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som
saknar ett arbete eller sysselsättning vilket påverkar direkt hälso- och sjukvården och
indirekt uppväxtvillkor för barn. Regionen har således ett starkt ekonomiskt
incitament att aktivt ta ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt som
deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuellt. En välgenomförd
utredning förväntas kunna leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna.
Finansiering för själva utredningen saknas i grunden men behöver genom
omprioriteringar rymmas inom ram.
Barnkonsekvenser
En viktig friskfaktor för att barn ska växa upp under trygga förhållanden är att
föräldrar är ekonomiskt tryggade. Frågan om arbetsmarknadspolitiskt arbete har
således starka kopplingar till grundförutsättningarna att barn ska kunna växa upp
under trygga förhållanden. Föreslagen utredning bedöms kunna leda till ett
effektivare och mer ändamålsenligt agerande i arbetsmarknadsrelaterade frågor och i
längden vara gynnsamt för barnens uppväxtvillkor på Gotland.
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Beslutsunderlag

19118 Motion Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell
samordning
200416 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden §41 remissvar
200401 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen – Yttrande över motion
200416 Hälso- och sjukvårdsnämnden §48 remissvar
200310 Hälso- och sjukvårdsnämnden – Yttrande över motion
200416 Socialnämnden §69 remissvar
200320 Socialförvaltningen – Yttrande över motion

Regionstyrelseförvaltningen

Skickas till
Meit Fohlin
Hanna Westerén
Regionstyrelsen
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2019-11-18

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
I en fungerande välfärdsstat ska alla som kan arbeta, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det
kräver emellertid att samhället också erbjuder möjligheter för den som tillfälligt eller under längre
tid står vid sidan av, möjligheter att komma i arbete igen. Inte minst gäller det här ifråga om så
kallade förrehabiliterande insatser - insatser vars ekonomiska effektivitet gång efter annan belagts
- och som också förstärkts genom kraftsamlingar i till exempel finansiella samordningsförbund.
På Gotland finns en stolt historia av samverkan och finansiell samordning för att säkra många
gotlänningars entré respektive återgång till arbetsmarknaden.
Idag befinner sig så väl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan i förändring, vilket också
förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för högre arbetskraftsdeltagande.
Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens
ansvar i förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Därför yrkar vi:
- att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och
tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.

Hanna Westerén
Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

GVN § 41

GVN § 41

Motion. Förrehabiliterade insatser

GVN 2020/34
GVN au § 31

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med utbildningsoch arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att
den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finns inget särskilt
ansvar tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför
om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat
att ta på sig ansvar eller tillskapande av plan. När det gäller den finansiella
samordningen så finns det ett samordningsförbund som särskilt är bildat för att
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, och som är en viktig
part att inhämta synpunkter ifrån när det gäller just den delen av frågeställningen.
Slutligen så är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och
därför kan frågan, och eventuella åtaganden, behövas utredas grundligen utifrån ett
tydligt ställningstagande från regionfullmäktige.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: utredare Fredrik Johansson
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
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Motion ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
Skickas till
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2019/34
1 april 2020

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion. Förtydligat ansvar ifråga om
förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
Förslag till beslut



Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att
den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finns inget särskilt
ansvar tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför
om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat
att ta på sig ansvar eller tillskapande av plan. När det gäller den finansiella
samordningen så finns det ett samordningsförbund som särskilt är bildat för att
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, och som är en viktig
part att inhämta synpunkter ifrån när det gäller just den delen av frågeställningen.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp och för de
eventuella åtaganden som är riktade till målgruppen. Det behöver därför, utifrån ett
tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén och Meit Fohlin (S)
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått
motionen utifrån att nämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå1. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands ansvar och plan för så
1

Region Gotland. Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, RF § 244 2017-12-18
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kallade förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella
samordningen stärks även fortsättningsvis”.
I motionens beskrivs att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är i en
förändring, vilket också förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i
projekt för högre arbetskraftsdeltagande. Region Gotland bör i ljuset av det här,
tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i förrehabiliterande
insatser (se definition nedan), så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Gällande gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete och den finansiella samordningen:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå enligt reglementet - ingen vidare uppdragsdefinition finns.
Inom nämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan
framtagen för förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger kommunen ett
stort utrymme att bestämma vilken verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin
allmänna kompetens. I detta fall kan ingen enskild nämnd bestämma vilka åtgärder
som regionen ska åta sig. Det är en fråga för Region Gotland
(regionfullmäktige/regionstyrelsen) att ta ställning till, förslagsvis utifrån en större
utredning.
När det gäller kommunernas åtagande gällande insatser inom den finansiella
samordningen, och som ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser, finns detta reglerat i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning”2. Enligt lag finns
alltså inget tvång för en kommun att bedriva samordning. Vidare står att ”Finansiell
samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst en
region och minst en kommun deltar”3.
Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt
bildat samordningsförbund, FinsamGotland4. Enligt lagen5 har
samordningsförbundet till uppgift att (vilket även är styrelsen för FinsamGotlands
uppgifter):
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatserna för de individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade
ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
4 FinsamGotlands verksamhet finansieras i lika delar från staten och Region Gotland (regionstyrelsen 50 procent och 25 procent
på vardera av socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden)
5 7 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2
3

2 (4)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2019/34

Region Gotland har i o m inrättandet av samordningsförbundet tagit initiativ till vem
som ansvarar för mål, riktlinjer och fördelning av medel gällande finansiell
samordning enligt lagen. Utifrån motionens frågeställning så är
samordningsförbundet en intressent i sammanhanget som inte bör glömmas bort och
som kan ha vissa mandat att kunna agera.
Samverkansmodellen/insatsen Jobbsam 2.06 (som finansieras av FinsamGotland)
riktar sig till personer mellan 16-64 år som har behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering och samordnade insatser från minst två av Finsams parter, vilket
mycket väl kan vara den förmodade målgruppen enligt motionen. Det försiggår
diskussioner inom Finsam kring Jobbsams framtid vilket i sammanhanget kan vara
bra att invänta utgången av.
Om planen för förrehabiliterande arbete ska gå utanför den finansiella samordningen
(lagen) så bör regionfullmäktige/regionstyrelsen vara den instans som initierar till ett
sådant arbete.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden verksamhetsområde finns en
Arbetsmarknads- och integrationsenhet som skulle kunna vara en utförare av ett
uppdrag i enlighet med motionens intention, om enheten ges redskap och resurser att
hantera den förmodade målgruppen. Nämnden bör däremot inte vara initiativtagare
till detta då det krävs ett tydligt uppdrag, ett tydligt utpekande av ansvar/mandat, och
resurser för att kunna utföra uppdraget.
Definition - Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan
handlar det om att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att
ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i
regelbundna friskvårdsaktiviteter. Målgrupper för förrehabilitering är oftast personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden. Regeringen skriver: ”Målgruppen för
den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så
sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser”7.
Bedömning

Motionärerna efterfrågar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
förrehabiliterande arbete, frågan är därför om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden äger frågeställningen eller har mandat att ta på sig ansvar
eller tillskapande av plan.
När det gäller den finansiella samordningen så finns det ett samordningsförbund,
FinsamGotland, som särskilt är bildat för att besluta om mål och riktlinjer för den
finansiella samordningen, och som är en viktig part att inhämta synpunkter ifrån när
det gäller just den delen av frågeställningen. För ärendet är det även viktigt att
invänta utgången av Jobbsam 2.0.
En viktig frågeställning är vem som ansvarar för motionens målgrupp. Det handlar
om ett tydliggörande kring vem som har ansvaret (om regionen anser att det är
regionens uppdrag). Det handlar om vilken verksamhet, eller vilka verksamheter,
Jobbsam 2.0 bygger på ett utpräglat teamarbete med ett utförarteam (finanseras av Finsam) och en ärendegrupp (finansieras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
7 Regeringen. Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2003/02/ds-20032/
(hämtad 2020-03-11)
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som i så fall ska utföra detta uppdrag och vilka resurser som ska ges för detta
uppdrag. Det handlar även om en gränsdragning mellan: statliga åtaganden och
ansvar och landstingskommunala åtaganden och ansvar. Det behöver därför, utifrån
ett tydligt ställningstagande från regionfullmäktige, initieras en utredning som klargör
Region Gotlands intentioner med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska
uppdrag samt inom finansiell samordning.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats. För sammanhanget är följande
perspektiv relevant:
Barn/elevperspektiv
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Inte det föreliggande nämndbeslutet - men beroende på vad regionfullmäktige
beslutar om skulle deras beslut kunna beröra målgrupper inom nämndens
verksamhet.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej ärendet har endast behandlats av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Motion till regionfullmäktige ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser
och finansiell samordning” från Hanna Westerén, Meit Fohlin (S)
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin
(S) till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande insatser ses över och tydliggörs, så
att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis”.
Motionen yrkar ”att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis”.
Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete.
Yrkandet täcker ett behov och en frågeställning som går utanför hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag med önskan om ett tydliggörande kring hur Region
Gotland som helhet förhåller sig till arbetsmarknadspolitiska frågor. Frågan faller
idag till stor del inom både gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och
Socialnämndens uppdrag, liksom det uppdrag som ryms inom Finsam där även
Hälso- och sjukvårdsnämnden är representerad. Båda dessa uppdrag korrelerar och
kompletterar varandra och möter målgruppen av människor som är i behov av stöd
av förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser.
Arbetsmarknadsområdet är komplext och även om huvudansvaret för Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska insatser inte till särskilt stor del berör hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamheter kan nämnden ändå, ur ett Region
Gotlandövergripande perspektiv, se att det finns relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Sakområdet påverkas till stor del av samhällskonjunktur, politisk viljeriktning och
organiseras ofta utifrån externa projektmedel. Ett medskick är därför att en utredning
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Sammanträdesdatum 2020-04-16

HSN § 48

ska ge förslag på en så stabil organisering som möjligt av de förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska insatser för att vara resurseffektiv och hållbar över lång tid.
Utredningen förslås även att ta i beaktande statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer. Det sistnämnda har i sin tur bäring på hur
och i vilken omfattning Region Gotland samverkar inom Finsam som till viss del är
sammanbundet med hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
En utredning kring Region Gotlands hållning i sakområdet bedöms ha indirekt
inverkan på regionala kostnader inom försörjningsstöd och har inverkan på
medarbetare som idag arbetar inom verksamheter som remitterar eller arbetar nära
människor i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska verksamheter. En
utredning bör också ta hänsyn till genusperspektiv gällande de målgrupper som
insatserna är till för och som eventuellt Region Gotlands ska ta ansvar för. Enligt
Folkhälsomyndigheten kommuniceras även att arbete och sysselsättning har stor
betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet och frågan
bedöms därmed ha betydelse ur ett samhällsperspektiv.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
att tillstyrka motionen. Förvaltningens förslag är även att hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige initierar en utredning av Region
Gotlands hållning i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera
nämnder berörs.
Ärendets behandling under mötet

Brittis Benzler (V) lämnar ett önskemål om att nämnden framöver får information om
Finsams verksamhet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 54
Kerstin Lindgren, resursområdeschef hab/rehab/vårdadministration, deltar via Skype
och informerar om framtagandet av remissvaret, vilket i stor utsträckning skett
tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
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Beslutsunderlag

Motion. Förrehabiliterande insatser
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
Skickas till
Stefaan De Maecker, Regional utveckling
Regionstyrelsen
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Therese Kullåker, Biträdande HR- chef
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion. Förtydligat ansvar ifråga om
förrehabiliterande insatser och finansiell samordning.
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionens
yrkande genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell
samordning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin
(S) till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på ”att Region Gotlands
ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande insatser ses över och tydliggörs, så
att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis”.
I motionens beskrivs att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är i förändring,
vilket också förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för
högre arbetskraftsdeltagande. Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad
som framgent ska gälla ifråga om regionens ansvar i förrehabiliterande insatser1, så
att individen värnas, spelreglerna tydliggörs, kompetensförsörjningen stärks och
högre finansiell samordning åstadkoms.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger kommunen ett
utrymme att själv bestämma vilken verksamhet de vill bedriva kopplat till
arbetsmarknadspolitiska och förrehabiliterande insatser. Inom Region Gotland har
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvaret för och fullgör regionens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå enligt reglementet för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns en
arbetsmarknads- och integrationsenhet. Det reglemente som styr hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag, hälso- och sjukvårdslagen, benämner i HSL 8 kap 7 §
”rehabilitering”. Den gäller rehabilitering efter sjukdom, det vill säga medicinsk
rehabilitering, och innefattar inte att stötta individer till arbete.

1 Definition: Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan handlar det om att bryta negativa mönster,
kanske genom att ha tider att passa, att ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i regelbundna
friskvårdsaktiviteter. Förrehabiliterande insatser kan ses som ett första steg mot rehabilitering.
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Kommuners åtagande gällande insatser inom finansiell samordning, Finsam, ska avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och finns reglerat i
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning
enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region för att uppnå en effektiv
resursanvändning”2. Enligt lag finns därmed inget tvång för en kommun att bedriva
samordning.
Gällande hälso- och sjukvårdsnämndens koppling till arbetsmarknadspolitiska och
förrehabiliterande insatser och den finansiella samordningen:
Hälso- och sjukvårdsnämnden är engagerad i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska frågor genom att vara en part i samordningsförbundet
Finsam Gotland som medfinansiär. I dagsläget finansieras Finsam Gotlands
verksamhet i lika delar från staten och Region Gotland (regionstyrelsen 50 procent
och 25 procent av vardera socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Inom
Finsam Gotland drivs samverkansmodellen/insatsen JobbSam3 som riktar sig till
personer mellan 16-64 år med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och
samordnade insatser från minst två av Finsams parter. Socialförvaltningen, IFO,
Individ- och familjeomsorgen, och Hab/Rehab inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finansierar till 40% vardera en tjänst i den så kallade
ärendegruppen inom JobbSam. Från hälso- och sjukvårdsförvaltningen remitteras
deltagare till JobbSam från ”Reko”, rehabiliteringskoordinator, från psykiatrin samt
från Hab/Rehab. Förutom JobbSam anordnar Finsam inspirationsdagar med
kompetensutvecklingsinsatser samt MI-utbildningar, motiverande samtal, som
förvaltningens medarbetare kan ta del av.
Bedömning

Motionen yrkar ”att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis”.
Inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet finns inget särskilt ansvar
tydliggjort eller plan framtagen för förrehabiliterande eller arbetsmarknadspolitiskt
arbete.
Yrkandet täcker ett behov och en frågeställning som går utanför hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag med önskan om ett tydliggörande kring hur Region
Gotland som helhet förhåller sig till arbetsmarknadspolitiska frågor. Frågan faller
idag till stor del inom både gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och
Socialnämndens uppdrag, liksom det uppdrag som ryms inom Finsam där även
Hälso- och sjukvårdsnämnden är representerad. Båda dessa uppdrag korrelerar och
kompletterar varandra och möter målgruppen av människor som är i behov av stöd
av förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser.
Arbetsmarknadsområdet är komplext och även om huvudansvaret för Region
Gotlands arbetsmarknadspolitiska insatser inte till särskilt stor del berör hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamheter kan nämnden ändå, ur ett Region
Gotlandövergripande perspektiv, se att det finns relevans för en utredning med ett
tydliggörande av hur Region Gotland ska angripa, avgränsa och organisera uppdraget
med förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska insatser i egen verksamhet.
Sakområdet påverkas till stor del av samhällskonjunktur, politisk viljeriktning och
1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Jobbsam 2.0 bygger på ett utpräglat teamarbete med ett utförarteam (finanseras av Finsam) och en ärendegrupp (finansieras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
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organiseras ofta utifrån externa projektmedel. Ett medskick är därför att en utredning
ska ge förslag på en så stabil organisering som möjligt av de förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska insatser för att vara resurseffektiv och hållbar över lång tid.
Utredningen förslås även att ta i beaktande statens ansvar inom området liksom
regionens samverkan med externa aktörer. Det sistnämnda har i sin tur bäring på hur
och i vilken omfattning Region Gotland samverkar inom Finsam som till viss del är
sammanbundet med hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
En utredning kring Region Gotlands hållning i sakområdet bedöms ha indirekt
inverkan på regionala kostnader inom försörjningsstöd och har inverkan på
medarbetare som idag arbetar inom verksamheter som remitterar eller arbetar nära
människor i förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska verksamheter. En
utredning bör också ta hänsyn till genusperspektiv gällande de målgrupper som
insatserna är till för och som eventuellt Region Gotlands ska ta ansvar för. Enligt
Folkhälsomyndigheten kommuniceras även att arbete och sysselsättning har stor
betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet och frågan
bedöms därmed ha betydelse ur ett samhällsperspektiv.
Förvaltningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta att tillstyrka
motionen. Förvaltningens förslag är även att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
att regionfullmäktige initierar en utredning av Region Gotlands hållning i
förrehabiliterande och arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.
Beslutsunderlag

Motion. Förrehabiliterande insatser
Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Stefaan De Maecker, Regional utveckling
Regionstyrelsen
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Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionens yrkande
genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande
och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till Socialnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Utbildning och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger utrymme för
kommuner att själva bestämma vilka och vem som skall utföra
arbetsmarknadsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening
menas att socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet.
Det är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och därför
kan frågan behövas utredas grundligt utifrån ett tydligt ställningstagande från
regionfullmäktige.
Bedömning

Motionen yrkar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande
insatser skall ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen stärkts även
fortsättningsvis.
För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Det framkommer även i
samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfrågan är otydlig.
Barnperspektiv

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

Protokollsutdrag
SON § 69

En viktig friskfaktor för att barn skall växa upp under trygga förhållanden, både ur
ekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv, är att föräldrar har sysselsättning och
är ekonomiskt tryggade.
I framtagandet av detta remissvar har barn och unga inte varit delaktiga.
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige initierar
en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige, Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och
finansiell samordning, 2019-11-18, Hanna Westerén och Meit Fohlin.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Skickas till
Stefaan de Maecker, Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2020/67
20 mars 2020

Christina Godarve

Socialnämnden

RS Remiss. Motion. Förrehabiliterande insatser
Förslag till beslut

•Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionens yrkande genom
att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till Socialnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Utbildning och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger utrymme för
kommuner att själva bestämma vilka och vem som skall utföra
arbetsmarknadsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening
menas att socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet.
Det är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och därför
kan frågan behövas utredas grundligt utifrån ett tydligt ställningstagande från
regionfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i skriften ”Kommunerna och
arbetsmarknadspolitiken” från 2017 skrivit följande:
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Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål
arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och
anslår medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till
att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten. På lokal
nivå är det arbetsförmedlingskontoren som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och
de medel som anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Staten har alltså huvudansvaret för
arbetsmarknadspolitiken och den statliga Arbetsförmedlingen ansvarar för
platsförmedling, arbetsförberedande insatser i form av vägledning, utbildning och
yrkesinriktad rehabilitering samt sysselsättningsskapande åtgärder.
Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att kompletterande aktörer är en del av
myndighetens tjänsteutbud. Det övergripande målet för den svenska
arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De
arbetsmarknadspolitiska målen är nationella, men utan medverkan från näringsliv och
offentlig sektor på lokal och regional nivå är de omöjliga att uppnå.
Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men många
kommuner tar ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på
lokal nivå.
Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin verksamhet främja den
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening menas att
socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet. Socialnämnden har tidigare överenskommit med
Utbildning och vuxenutbildningsnämnden att lämna bl a sommarjobb för unga och
integrationsarbetet till Utbildning och arbetslivsförvaltningen.
Socialnämnden har ansvar för försörjningsstödet. Försörjningsstödet är starkt
kopplat till arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den
enskilde från Försäkringskassan. De förändringar som genomförts på
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under senare tiden får konsekvenser för
den enskilde och ökat behov av försörjningsstöd.
Kommuners åtagande gällande insatser inom finansiell samordning, Finsam, ska avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och finns reglerat i
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. ”Finansiell samordning
enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region för att uppnå en effektiv
resursanvändning”1. Enligt lag finns därmed inget tvång för en kommun att bedriva
samordning. Socialnämnden är en av parterna i Finsam och kan genom Finsams
styrelse påverka de insatser som skall bedrivas i Finsams regi genom utformande av
verksamhetsplan.
Definition - Förrehabiliterande insatser kan vara av mycket olika slag. Inte sällan
handlar det om att bryta negativa mönster, kanske genom att ha tider att passa, att
ingå i en social grupp med gemensamma sammankomster, eller att delta i
regelbundna friskvårdsaktiviteter. Målgrupper för förrehabilitering är oftast personer
som står mycket långt från arbetsmarknaden. Regeringen skriver: ”Målgruppen för
den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som har så

1

1 § Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
2 (3)

Socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
SON 2020/67

sammansatta och komplicerade problem att de är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser”2.
Bedömning

Motionen yrkar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande
insatser skall ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen stärkts även
fortsättningsvis.
För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Det framkommer även i
samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfrågan är otydlig.
Barnperspektiv
En viktig friskfaktor för att barn skall växa upp under trygga förhållanden, både ur ekonomiskt
perspektiv och socialt perspektiv, är att föräldrar har sysselsättning och är ekonomiskt tryggade.
I framtagandet av detta remissvar har barn och unga inte varit delaktiga.
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige initierar
en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.

Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige, Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och
finansiell samordning, 2019-11-18, Hanna Westerén och Meit Fohlin.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Stefaan de Maecker, Regionstyrelseförvaltningen
Regionsstyrelsen

2 Regeringen. Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2003/02/ds-20032/
(hämtad 2020-03-11)
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/102
14 april 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag.
Regionen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i frågor kring mottagande, etablering
och integration. Förslaget ger uttryck för någon typ av ytterligare ambitionshöjning i
integrationsfrågan. Det är diffust formulerat avseende vad det konkret skulle
innebära och inbegriper samhällsfunktioner som ligger utanför Region Gotlands
mandat.
Mot bakgrund av detta föreslås förslaget anses som besvarat
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag och även ett
utökat samarbete med Migrationsverket.. Denna skrivelse avser det ena av två
likalydande förslag (det andra RS 2020/113 inkom 2020-01-14).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin
asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och
Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur
civilsamhället, bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden
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och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den
länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma
aktiviteter i ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till
finansieringen av Röda Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över
18 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/113, 2020-01-14
Medborgarförslag RS 2020/102, 2020-01-10
Utlänningslagen 2005:716

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2020-01-10 21:16

Ärendenummer
#18661

Sida
1(1)

Inskickat av: Marita Agneta Elisabeth Berg

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

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Marita Agneta Elisabeth Berg
Adress
STÅNGA SUTARVE 833

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
agneta@berg.cc
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/113
14 april 2020

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag
Förslag till beslut

• Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag.
Regionen bedriver ett aktivt utvecklingsarbete i frågor kring mottagande, etablering
och integration. Förslaget ger uttryck för någon typ av ytterligare ambitionshöjning i
integrationsfrågan. Det är diffust formulerat avseende vad det konkret skulle
innebära och inbegriper samhällsfunktioner som ligger utanför Region Gotlands
mandat.
Mot bakgrund av detta föreslås förslaget anses som besvarat.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag och även ett
utökat samarbete med Migrationsverket.. Denna skrivelse avser det ena av två
likalydande förslag (det andra RS 2020/102 inkom 2020-01-10).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin
asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och
Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur
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civilsamhället, bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden
och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den
länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma
aktiviteter i ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till
finansieringen av Röda Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över
18 år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2020/102, 2020-01-14
Medborgarförslag RS 2020/113, 2020-01-10
Utlänningslagen 2005:716

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2020-01-14 16:37

Ärendenummer
#18727

Sida
1(1)

Inskickat av: Frans Olof Einar Brozén

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Pilotområde för kommunalt(regionalt) ansvarstagande för asylsökande
Beskrivning och motivering
se bilaga
Agneta Berg Stånga Sutarve 833 623 60Stånga tel 0707922496 är också lämnare av medborgarförslaget enligt bilaga
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag-Agneta.docx (13 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Frans Olof Einar Brozén
Adress
FÅRÖ SVENS 1908

Postnummer och ort
624 66 Fårö

E-postadress
frans@brozen.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/797
19 maj 2020

Cora Juniwik & Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Rapport – Operativt samverkansforum
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2019 undertecknade Region Gotland och polisområde Gotland en
samverkansöverenskommelse. Denna baserades på en gemensamt framtagen lokal
problembild och innehöll områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. En
gemensam problembild möjliggör ett effektivt samarbete och en tydlig fördelning
gällande roller och ansvar. Ett strategiskt målmedvetet arbete påbörjades. Bland
annat bildades ett operativt samverkansforum, OSF, i syfte att möjliggöra
gemensamma och snabba insatser för att motverka negativa sociala effekter av
problemområdena. I OSF deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem samt polisen. Ytterligare verksamheter
kallas in när det bedöms vara relevant. OSF sammanställer kontinuerligt
lägesbilder/data för uppföljning och analys. OSF ska arbeta operativt med
gemensamma utmaningar för tidiga insatser då problem uppstår eller är på väg att
inträffa. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inkluderar ANDTfrågorna (Alkohol, Narkotika, Dopning & Tobak).
Forumet avrapporterar sitt arbete i strukturen för RSS (Regional stödstruktur).
I denna rapport beskrivs utvecklingen av samverkansarbetet i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet på Gotland, aktuellt läge utifrån lokal problembild,
samt fortsatta insatser.
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Bakgrund

Som sakområde har förebyggandet av brott utvecklats avsevärt under de senaste
åren, både på nationell och på regional nivå. Nationellt har Polismyndigheten
reformerats1 och länsstyrelserna fått utpekade uppdrag2 på området. Båda skeenden
har haft utökad kommunal samverkan som ett genomgående tema.
Även på Gotland har det brottsförebyggande arbetet förändrats. Detta har skett dels
som anpassning till nämnda nationella förändringar, dels till en följd av
organisatoriska förändringar och en ökad ambitionsnivå. Den tidigare
samverkansstrukturen Tryggare Gotland har utgått och ersatts av två separata
strukturer för operativt respektive strategiskt arbete.3, 4 Den operativa strukturen
kallas Operativt Samverkansforum (OSF) och är en del av den
samverkansöverenskommelse (se nedan) som Region Gotland och Lokalpolisområde
Gotland har tillsammans.5 Den strategiska strukturen leds av Länsstyrelsen och heter
Forum för Social Hållbarhet. Det är ett brett strategiskt forum för sociala frågor med
representationen från offentlig, idéburen samt privat sektor.
Arbetet med att bygga upp och implementera OSF har pågått sedan våren 2019. I
huvudsak har arbetet styrts utifrån två grundfundament; dels en extern översyn av
det brottsförebyggande arbetet på Gotland, dels en lokal problembild sammanställd
gemensamt av Region Gotland och Lokalpolisområde Gotland.
-Den externa översynen genomfördes med länsstyrelsestöd av en extern konsult i
samband med beslutet om en ny struktur för det brottsförebyggande arbetet. Den
resulterande rapporten6 beskrev nuläge, utmaningar och pekade vidare på behovet av
organisatorisk förankring, en övergripande samordningsresurs, en fast plattform för samverkan
och tydliga gemensamma mål.
-Den gemensamma lokala problembilden7 utarbetades 2018 av Region Gotland och
Lokalpolisområde Gotland inom ramen för samverkansöverenskommelsen5. Här
identifierades fyra områden där ingen enskild aktör äger hela problembilden; våld,
droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Områdena är inbördes relaterade; berörda
personer har ofta överlapp i sina riskfaktorer och finns därigenom representerade
både inom Region Gotlands olika verksamheter och hos polisen.

Gemensam lokal problembild med överlappande riskfaktorer

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/03/prop.-201314110/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2017/03/skr.-201617126/
Ny struktur för Tryggare Gotland, RS §147 https://www.gotland.se/96494
4 Information. Uppföljning av Tryggare Gotland, RS §274 https://www.gotland.se/104670
5 Samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland och Polisområde Gotland, RS 2019/408
6 Översyn inom brottsförebyggande och förebyggande ANDT-arbete inom Region Gotland, RS 2017/1140
7 BILAGA: Gemensam lokal problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området
1
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Utarbetandet bygger på en arbetsmetodik från Brottsförebyggande Rådet. Den syftar
till ett långsiktigt arbete med kontinuerlig, strukturerad datainsamling för att stödja
lärande och möjliggöra uppföljning och utvärdering av aktiviteter.
Representationen i OSF är anpassad utifrån utpekade behov i översynen och den
gemensamma problembilden. Syftet är att möjliggöra samverkan kring uppkomna
utmaningar och möjliggöra kontaktytor inom och mellan förvaltningarna. I dagsläget
medverkar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem samt
kommunpolisen. Vid behov förstärks samverkan med bland annat medarbetare från
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samverkansöverenskommelsen

Sedan polisreformen1 2015 har Polismyndigheten ålagt lokalpolisområdena i uppgift
att formalisera samverkan med sina ingående kommuner. Detta sker i form av
samverkansöverenskommelser där ingående parter förbinder sig att etablera former för
samarbete i syfte att förebygga brott och öka tryggheten i lokalsamhället.
Ett av styrmedlen i denna uppgift är modellen med medborgarlöften. Dessa har sin
grund i den lokala problembilden och syftar till att belysa och precisera samverkan.
Det är alltså en delmängd av den lokala brottsförebyggande samverkan.
En nationell trend under de första åren efter polisreformen var att merparten av
medborgarlöftena var allmänt hållna och saknade tydliga mål. De var därför svåra att
skapa gemensamma aktiviteter kring och således problematiska att utvärdera, något
som belystes av Brottsförebyggande Rådet i en rapport 2018. 8 Mot bakgrund av
detta har innevarande års medborgarlöften för Gotland konkretiserats och införlivats
i OSFs samverkans- och åtgärdsarbete.
2020 års medborgarlöften

Innevarande år har två medborgarlöften om tre aktiviteter vardera.9 De är förankrade
i den lokala problembilden och hör till områdena Droger respektive Våld.
Avseende droger syftar medborgarlöftet till att stärka såväl verksamheternas som
berörda vuxnas kunskaper om mekanismerna bakom ungas kvinnors
droganvändande. Vidare skall vår förmåga att tidigt agera mot indikationer på
droganvändande öka. Bedömningen är att aktiviteter i detta spår även kommer stärka
det ANDT-förebyggande arbetet generellt.
Inom våldsområdet syftar medborgarlöftet till att öka samordningen av stödet till
våldsutsatta kvinnor. Vidare ska det våldsförebyggande arbetet förbättras och vi ska
stärka vår förmåga att reagera på indikationer av våldsutsatthet.
Arbetsmetoder

Till grund för nulägesbilden och för att stärka samverkanseffekterna i OSF har
deltagarna gemensamt tagit fram ett antal metoder och arbetssätt som kort beskrivs
nedan.
- Planeringsdagar. Ett antal workshops och en planeringsdag har genomförts sedan
bildandet av OSF. Syftet är att fastställa gemensamma mål och aktiviteter.
- Årshjul. Aktuella händelser dokumenteras i ett årshjul för att stärka gemensam
planering, samarbete och underlätta återkoppling.
- Aktivitetslista. OSF är ett forum där initiativ tas till aktiva åtgärder. Vid ordinarie
möten, var 14:e dag, är aktivitetslistan en programpunkt. Nya åtgärder kommer upp
på listan medan andra markeras som avslutade.
8
9

BRÅ Rapport 2018:14; Polisens arbete med medborgarlöften
Medborgarlöfte 2020, https://www.gotland.se/106019
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- Lägesrapportering. Kvalitativ och kvantitativ rapportering genomförs av
verksamheterna inom OSF en gång i månaden. Regionstyrelseförvaltningen
sammanställer rapporten. Syftet med rapporteringen är att i tidigt skede synliggöra
signaler och händelser på Gotland kopplade till sociala risker som till exempel droger,
utanförskap, våld, ordningsstörningar och andra situationer som rör den allmänna
tryggheten. Metoden används bland annat i Dalarna.
- Medborgarlöfte. Polisens och Region Gotlands gemensamma åtagande när det gäller
särskilt utvalda åtgärder för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgarlöftet
för 2020 inkluderas i OSF:s samverkans- och åtgärdsarbete.
- Andra nätverk och forum. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle utvecklar vi
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Exempel på
viktiga nätverk och forum i det arbetet är bland andra God Ordning På Stan
Tillsammans, Brott & Trygghet Östercentrum, Länsstyrelsens våldsnätverk samt
Forum för Social Hållbarhet. Nämnas kan också näringslivsinitiativet ”Alla behövs på
Gotland” samt Mindshift, en ideell förening för lokal samverkan för psykisk hälsa.
Nulägesbild

Nedan sammanfattas det senaste halvårets insamlade lägesrapportering avseende
problemområdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Rapporteringen följer
ovan nämnda metod och omfattar samverkansarbetet i OSF.
Sammanfattning Våld

Det våld som förekommer i den offentliga miljön har minskat betänkligt.
Rapporterade händelser är begränsade till storhelger. Bedömningen är att den
positiva utvecklingen i huvudsak beror på polisens proaktiva arbete i krogmiljön samt
befintlig samverkan med krögarna kring ansvarsfull alkoholservering.
Däremot framgår det alltjämt tydliga indikationer på ett betydande mörkertal
avseende relationsvåld. Drygt hälften av de familjeärenden som kommer till
socialtjänstens kännedom har indikationer på våld, något som inte motsvaras i
polisens rapportering.
Brottslighet i sociala medier förekommer i att antal olika former. Det rör sig både om
hot, kränkningar och sexuella trakasserier. En grupp som sticker ut är flickor som
både utsätts i stor grad men även utsätter andra i individuella fall. Se även
Sammanfattning Droger.
Hot förekommer gentemot personal i flera av Region Gotlands verksamheter, i
synnerhet i vårdmiljöer där läkemedel finns. Även inom ungdomsverksamheten
förkommer hot och i förekommande fall har man tvingats stänga av ett antal
individer.
Även brukare av olika servicetjänster har blivit utsatta, i synnerhet i anslutning till
Korpenområdet. Det rör sig bland annat om LARO-patienter10 men även boende på
Birkagården. Detta tar sig uttryck i för hot och rån genomfört av yngre personer som
är kända av polisen. Det förekommer även hot via telefon. Många av de drabbade
tillhör socialt utsatta grupper och vågar inte polisanmäla. Det ska även framhållas att
befintliga LOV §3-tillstånd11 på Korpenområdet och lasarettsområdet inte används
fullt ut i dagsläget.

10
11

Avser behandlingsformen ”Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende”
Lagen om ordningsvakter (1980:578)
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Det finns indikationer på ökad säkerhetsmedvetenhet hos både utsatta och förövare
samt att drogrelaterad verksamhet därför flyttar ut från Visby. Detta kan även ha
koppling till rådande pandemisituation där tillgången till droger minskat väsentligt.
Sammanfattning Droger

På Gotland är det god tillgång på droger. Det som används mest är cannabis men
alla typer av narkotiska preparat finns på Gotland året runt.
Öppenvårdsmottagningen miniMaria (Beroendeenheten) är för barn och ungdomar
upp till 24 år som önskar hjälp med alkohol och andra droger. Under perioden
rapporterar de hög belastning. Det kan bland annat bero på att verksamheten har
blivit känd och att ett utvecklat samarbete sker med till exempel elevhälsan. De
noterar att det förekommer unga flickor som använder droger, främst cannabis, men
de ser också att blandmissbruket går ner i åldrarna oavsett kön.
Det förekommer drogrekrytering på grund- och gymnasieskolorna samt på de fester
som gymnasieelever anordnar. Gymnasieskolan har även bekymmer med före detta
elever som vistas olovligen i skolmiljön. Det pågår överlåtelsebrott, stölder och
klotter. Överlag är dessa ärenden drogrelaterade.
Skolan och ungdomsverksamheten ger varningssignaler gällande sexuella tjänster via
till exempel film och bilder på social medier där unga flickor är involverade. Sexuella
tjänster kan vara ett sätt att finansiera ett drogbruk.
Sammanfattning Psykisk ohälsa

Det är genomgående ett högt söktryck till Första linjen, mottagning för barn och
ungdomars psykiska hälsa (6-17 år). Oron ökar bland elever inför längre skollov och
det är också vanligt med högre frånvaro inför ledigheter.
Verksamheterna tar generellt höjd för att högre inflöde av ärenden relaterat till
psykisk ohälsa i anslutning till storhelger. Bland annat ökar inläggningarna till Visby
lasarett på grund av hög berusning relaterat till relationsproblematik.
Kränkningar pågår mellan elever både under- och efter skoltid. Under
rapporteringstiden anger skolan att ungdomar utsätts för kränkningar, bland annat på
sociala medier.
Under slutet av rapporteringsperioden har polisen handräckt ett antal suicidala
ärenden. Dessa tar stora resurser i anspråk och ställer ökade krav på samverkan
mellan psykiatrin och polisen.
GotlandsHem har under perioden rapporterat om ett antal ärenden om
betalningsproblem avseende hyra, i synnerhet i anslutning till pandemisituationen.
GotlandsHem har metoder för att så långt det är möjligt stödja hyresgästen med
avbetalningsplaner eller andra åtgärder för att förhindra att hyran går till inkasso.
Utanförskap

Under perioden har ett antal, av verksamheterna kända, personer genomfört olika
typer av ringa bedrägerier, bland annat i form av olovlig övernattning, boende på
hotell och taxiåkning utan betalning.
Personer med olika typer av stödboende har blivit utnyttjade och i förekommande
fall utsatta för bedrägeriförsök. Personer tar sig in i bostäder för att förmå brukare att
låna ut pengar eller genomföra andra ekonomiska tjänster. Olovlig övernattning har
även skett. Frånvaro av boendestödjare är en konstaterad riskfaktor.
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Övrigt

Under perioden har cykelstölder vid busstationen och centrumanläggningar ökat. En
möjlig koppling är indikationer på att pandemisituationen inneburit höjda priser på
droger med ökad stöldbenägenhet som följd.
En annan observation är att det under kvällstid sker skadegörelse och klotter på
skolgårdar och andra offentliga byggnader. Det förekommer på hela ön över tid och
innehåller frekvent rasistiska inslag. Även om det kan sägas höra till normalbilden
bibehåller OSF samverkan kring händelserna då de i förekommande fall har koppling
till flera medverkande aktörers verksamheter.
Ungdomsgårdarna i tätorterna tar periodvis emot många personer med flera sociala
riskfaktorer vilket anstränger verksamheten. Samverkan i OSF har medfört att
resurser kan omfördelas tämligen skyndsamt.

Arbetet framöver
Utifrån ovan rapporterade lägesbild har OSF arbetat fram ett antal
samverkansaktiviteter för att minska problemens omfattning. Här följer ett antal
exempel.
Inom området våld pågår ett strukturerat arbete med män som utövat våld i form av
gruppbehandlingen Alternativ Till Våld (ATV). Det är en pågående
samverkansutveckling, primärt mellan socialförvaltningen och polisen. Arbetet ingår
även i befintligt medborgarlöfte om Mäns våld mot kvinnor.
Avseende området droger genomför Region Gotland och polisen under året en
gemensam kartläggning kring vilka faktorer som påverkar ungas droganvändande och
hur det kan motverkas i de olika verksamheterna. Till grund för arbetet ligger även
medborgarlöftet om Unga kvinnors droganvändande. Rutiner för ett ANDTförebyggande arbete har tagits fram inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
bland annat med fokus på tidig upptäckt. Vidare pågår utveckling av arbetet med
kunskapsutveckling för olika grupper (vårdnadshavare, elever & pedagoger) samt
narkotikasök med hund.
Gällande psykisk ohälsa så pågår en gemensam process mellan polisen och hälsooch sjukvården för att öka kunskap och förståelse för varandras respektive uppdrag,
utmaningar och roller. Vidare kommer kompetenshöjande utbildningar kring psykisk
ohälsa genomföras, bland annat inom polisens organisation.
Slutligen i frågan om utanförskap så har samverkan skett mellan socialförvaltningen
och GotlandsHem kring en höjning av trygghet och säkerhet i boendemiljöerna.
Vidare planeras fortsatta trygghetsinventeringar och samarbeten kring
informationsinsatser till de boende.
Övergripande brottsförebyggande arbete

Under OSFs första verksamhetsår har samarbetet med teknikförvaltningen utvecklats
vilket möjliggjort snabba trygghetsskapande åtgärder riktade mot otrygga miljöer.
Detta har bland annat innefattat röjning kring cykelvägar och förbättringar i
stadsmiljön. Det brottsförebyggande arbetet har även inkluderats i förvaltningens
planering av grön infrastruktur. Fortsatt utveckling av samverkan med berörda
verksamheter inom teknikförvaltningen bedöms vara en framgångsfaktor i OSFs
arbete.
När det gäller övergripande samhällsplanering skall det trygghetsskapande och
brottsförebyggande perspektivet beaktas när det gäller planer för boendemiljöer och
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grön infrastruktur. Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat i OSFs
arbete, bland annat i frågor rörande användandet av offentliga mötesplatser. Det är
OSFs avsikt att fortsätta inspirera och stödja förvaltningen i det arbetet.
Konsekvenser av Coronapandemin

Under rådande läge har OSF sammanträtt veckovis under senare delen av
rapporteringsperioden. Syftet har varit att bevaka hur de utpekade problemområdena
påverkats av pandemin. Följande har noterats:
-Narkotikainflödet har minskat. Drogerna har blivit dyrare och de som använder
droger regelbundet är aktiva i sökandet efter ersättningspreparat.
-Ökad försäljning på systembolaget. Särskilt ser man att blanddrycker och vitsprit har
ökat.
-Inom gymnasiet och vuxenutbildningen genomförs nu distansundervisning.
Verksamheterna uttrycker en oro för elever med särskilda behov samt i utsatta
hemmiljöer. Uppföljning av elever med särskilda behov är en utmaning för
elevhälsan.
- OSF har under perioden varit i kontakt med Modersmålsenheten avseende
samhällsinformation till personer som inte har svenska som förstaspråk eller är
analfabeter.
-Våld i offentlig miljö har gått ned ytterligare från en redan låg nivå. Inga
förändringar kan påvisas av relationsvåld eller psykisk ohälsa. Mörkertal finns dock
och verksamheterna bygger upp en beredskap för att kunna hantera en förändrad
situation.
-Med anledning av det inställda studentfirandet har berörda verksamheter ställt om
fält- och ungdomsverksamheten för att kunna möta relaterade utmaningar.
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Uppföljning
OSF följer kontinuerligt upp händelseutvecklingen genom lägesrapporteringen och
uppdaterar därvidlag nämnda aktivitetslista. Ytterligare återkoppling av OSF:s arbete
sker inom RSS samt till regionstyrelsen om 6 månader.
Rapporter

Information avseende utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet under
perioden 2017-2019, RS 2017/447
Rapporten God Ordning på Stan Tillsammans, RS 2019/1207
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor

Gemensam lokal problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området
Rapport ANDT- & brottsförebyggande arbete inom Region Gotland
Samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland och Polisområde Gotland
Medborgarlöfte 2020

Skickas till
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
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1. Inledning
Region Gotland och Polisområde Gotland har under hösten och vintern 2018 i respektive
organisation reviderat och skapat sig en bild över problemområden inom det brottsförebyggande
och trygghetsskapande området. Respektive problembild fogas i denna rapport ihop till en
gemensam problembild för Gotland utifrån vilken samverkan mellan Polisområde Gotland och
Region Gotland ska genomföras.

1.1 Samverkan – varför gör vi det här?
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kan inte genomföras på ett effektivt sätt av
varje enskild aktör då ingen äger hela problembilden. Ett stort antal aktörer inom både offentlig,
privat och ideell sektor på Gotland är berörda och en effektiv samverkansstruktur borgar för ett
bättre resultat med tydligt fördelade roller och ansvar.
Polisen har ett tydligt uppdrag att samverka med kommunen för att på ett bättre sätt förebygga
brott. Region Gotland ser stora fördelar att samverka med polisen för att kunna fullfölja respektive
verksamheters uppdrag oavsett om det rör skola, omsorg eller sjukvård.
Polisområde Gotland och Region Gotland har sedan 2016 haft en samverkansöverenskommelse
utifrån en gemensam lokal problembild. Samverkan har skett innan 2016 men det finns tydliga
tecken på en ökad effektivitet och förståelse för varandras olika uppdrag och hur dessa kompletterar
varandra och kan stärka båda organisationerna.

1.2 Källor till den gemensamma lokala problembilden
Följande källor har använts i framtagandet av den gemensamma lokala problembilden:





Dialog med berörda medarbetare
Medborgare via:
o Aktuell nationell och lokal statistik
o Aktuella nationella och lokala rapporter
o Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet
Polisområde Gotlands underrättelsebild

För mera detaljerad källhänvisning, se bilagor.

2. Sammanfattning
Under hösten och vintern 2018 har Region Gotland och Polisområde Gotland reviderat och skapat sig
en bild över problemområden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. De
olika rapporterna bildar en gemensam problembild för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Problembilden innehåller fyra områden som blir föremål för samverkan
mellan organisationerna. De fyra områdena som samverkan kommer att baseras på är utanförskap¸
psykisk ohälsa, droger och våld. Samverkansområdena som identifierats bedöms delvis som
integrerade (se illustration under punkt 3, Samverkansområden). Personer som faller in under
respektive eller flera områden finns representerade både hos polisen och inom Region Gotlands olika
verksamheter.
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På två arenor ser vi att samtliga områden finns representerade och där samverkan mellan
Polisområde Gotland, Region Gotland och andra berörda parter är att betrakta som nödvändig för att
framsteg ska göras. Dessa arenor är Östercentrum och Mäns våld mot kvinnor.

3. Samverkansområden
Den gemensamma lokala problembilden består av fyra områden som delvis bedöms som
integrerade. Områdena är utanförskap, psykisk ohälsa, droger och våld. Personer som faller in under
respektive eller flera områden finns representerade både hos polisen och inom Region Gotlands olika
verksamheter.

3.1 Utanförskap
Utanförskap har i framtagandet lyfts fram som ett särskilt område. Upplevelsen är att det finns en
grupp individer som av olika anledningar har svårt att delta på de villkor och i de sammanhang som
erbjuds. Orsaken till utanförskapet kan vara olika. Om en individ har en diagnosticerad psykiatrisk
funktionsnedsättning och sjukdom kan vara en bidragande orsak till utanförskap. Likaså finns
individer födda utomlands överrepresenterade i denna kategori. Ett missbruk av droger ökar risken
för att cementera utanförskapet.

2019-03-15
Många av dessa individer är aktuella för eller behöver stöd från ett flertal av Region Gotlands
verksamheter. Likaså förekommer dessa personer i många av polisens ärenden. Det finns en särskilt
stor anledning att samverka inom området utanförskap.

3.2 Psykisk ohälsa
Vad gäller området psykisk ohälsa så uppfattar medarbetarna inom både polisen och Region Gotland
att det handlar om en eskalerande problematik som vid tillfällen yttrar sig i former av brottslighet.
Både hos polisen och inom Region Gotlands verksamheter uttrycks ett behov av att få tillgång till
lättillgänglig kunskap om hur man kan bemöta personer som har en psykisk ohälsa. Vidare
efterfrågas bättre samverkan hos och insatser från berörda aktörer.

3.3 Droger
Området droger innefattar alkohol, tobak och narkotika. Droger fortsätter att vara ett område som
behöver prioriteras inom ramen för samverkan mellan polis och Region Gotland.
Missbruk av narkotika sker i större utsträckning i lägre åldrar än tidigare och får konsekvenser på en
rad områden. Narkotikabrotten och belastningarna på Region Gotlands verksamheter ökar. En
återkommande uppfattning hos alla berörda aktörer är att ungdomar har en mer tillåtande och
liberal inställning till droger och särskilt narkotika. Likaså har tillgängligheten ökat genom handel via
nätet.
Fokus de kommande åren bedöms behöva ligga på att kontinuerligt arbeta med attityder till droger.
Särskilt önskas en ökad dialog direkt med ungdomar och på så sätt skapas en möjlighet att påverka
inställningen. Likaså finns det ett behov att belysa flickor i gymnasieåldern då de resultat som CAN: s
drogvaneundersökning oroar. 1 En generell kunskapshöjning om droger bland personer som arbetar
med ungdomar samt föräldrar behövs, och särskilt kopplat till information på nätet. Slutligen
signalerar berörda verksamheter en önskan att kunna utbyta information och samverka över gränser
för att bättre kunna möta utmaningarna kopplat till droger.

3.4 Våld
Både utifrån ett nationellt och också ett lokalt perspektiv har det offentliga våldet minskat och
antalet anmälningar om misshandel går ner något på Gotland. Våld i offentliga miljöer är ofta kopplat
till högre berusningsnivåer. Det kommer trots minskningen vara fortsatt viktigt att samverka kring att
minska berusningsnivåerna och på så sätt fortsätta minska våldsutövandet.
En del av området våld som är värt att särskilt belysa rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relation. Utifrån ett nationellt perspektiv har konsekvenser av och kostnader för våld belysts från
olika håll. Socialstyrelsen beskriver i en rapport att Försäkringskassan handlägger omkring 11 000 fall
årligen som rör sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till misshandel, grov
kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.2

1

https://www.gotland.se/101889

2

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet, ISBN 978-91-7555-131-9 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-

36)
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Många medarbetare pekar på utmaningar när det kommer till brott i nära relationer. Det handlar
främst om det våld medarbetarna uppfattar pågå, mörkertalet, vilket aldrig kommer till vår
kännedom. Polisens medarbetare påpekar att pågående utredningar ofta är komplexa utifrån
familjesituationen, vårdnadstvister, behov av placeringar i skyddade boenden, kontaktförbud etc.
Det blir inte alltid bra och personerna tenderar därför att vara återkommande med liknande
problematik. Medarbetarna uttrycker ett behov av hjälp från andra aktörer i samhället för att bättre
kunna lyckas med att lagföra framförallt män som begår våldshandlingar mot närstående.
Medarbetarna har också lyft problematiken med sexualbrott och andra typer av brott som utspelar
sig i den digitala världen där brottsoffer oftast är unga. Socialtjänsten uppger att de har ett ökat antal
ärenden där barn utsatts för våld och övergrepp.

4. Konsekvenser av utpekade områden
De områden som hittills beskrivits hänger i vissa fall ihop. Ett sätt att illustrera den gemensamma
lokala problembilden för att kunna förebygga brott och öka trygghet är att rita upp områdena som
delvis överlappande (se illustration under punkt 3. Samverkansområden). De fyra områdena kan
betraktas både som fristående men sammanlänkade och där problemen kan kopplas till ett eller flera
områden.
På två arenor ser vi att samtliga områden finns representerade och där samverkan mellan
Polisområde Gotland, Region Gotland och andra berörda parter är att betrakta som nödvändig för att
framsteg ska göras. Dessa arenor är Östercentrum och Mäns våld mot kvinnor.

4.1 Östercentrum
Det geografiska området som benämns Östercentrum har ett antal faktorer som gör att samverkan
att minska brottslighet och öka trygghet är nödvändigt. Östercentrum är en naturlig knytpunkt i
Visby. Närhet till kollektivtrafik, en stor grundskola, ett köpcentrum och att Östercentrum är en
naturlig samlingspunkt nattetid efter krogbesök gör att många människor befinner sig här under
nästan alla timmar på dygnet. Östercentrum är också att betrakta som Gotlands enda öppna
drogscen för tillfället.

4.2 Mäns våld mot kvinnor
Vad det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns det en samexistens av samtliga
fyra identifierade områden som den gemensamma lokala problembilden pekar ut. Det finns nästan
alltid en koppling mellan den våldsverkande mannen och något av de tre övriga områdena droger,
psykisk ohälsa eller utanförskap. Det är också ställt bortom all tvivel att samverkan mellan berörda
parter är nyckeln till att förbättra arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor.

5. Bilagor
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Del 1: Bakgrund och inledning
Uppdraget
Regionstyrelseförvaltningen i Region Gotland efterfrågade i början av 2018 en översyn gällande det brottsförebyggande arbetet och arbetet som gäller prevention mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Målet med översynen var - och är - att:
o
o
o
o

kartlägga Region Gotlands befintliga brottsförebyggande och ANDT-arbete
identifiera samverkansbehov internt
föreslå former för extern samverkan
föreslå en för Region Gotlands verksamheter stödjande överbyggnad.

Vidare sades att:
•
•

Översynen ska väga in den befintliga samverkan och de styrdokument som Region
Gotland har med externa parter såsom Länsstyrelsen, polisen med flera (se bilaga 2).
Ansvarig projektledare har identifierat ca 25 funktioner/personer som ska kontaktas
för att kunna genomföra kartläggningen.

Genomförande: Totalt har 24 personer intervjuats vid 24 intervjutillfällen genom personligt möte. Ett av dessa har genomförts som telefonintervju. Dessutom har uppföljning
också i vissa fall skett via telefon och mejl. Grund för de kortfattade verksamhetsammanfattningarna har varit dels intervjuer, dels har uppgifter hämtats från respektive hemsidor och tryckta material.

Sammanfattning av erfarenheter utifrån intervjuer och bakgrundsmaterial
Samtliga personer som har kontaktats (se bilaga 1) har visat stor välvilja inför denna kartläggning och ansträngt sig för att hitta lämpliga intervjutider. Alla har mycket generöst delat
med sig av vad man gör inom respektive verksamhet och belyst sitt arbete i ett ANDT- och
brottsförebyggande perspektiv. Intervjupersonerna har givit en positiv bild av Region Gotlands arbete.
Region Gotland har en rad måldokument som lägger höga mål för regionens arbete i dessa
frågor. Det finns också strateger som arbetar som länk mellan ledning och verksamheterna.
De dagliga verksamheterna har i de flesta fall väl upparbetade rutiner för intern och extern
samverkan.
Utredningen har sett behov av också en mer pedagogiskt stödjande funktion gentemot verksamheterna utöver det strategerna gör idag. De förra bör få kontinuerlig hjälp med praktiskt
metodstöd (handledning), implementering, inspiration, kvalitet, etik, uppföljning och med
annan kunskapsutveckling inom områdena ANDT- och brottsförebyggande arbete. Se under
rubriken Preventionssamordnare sid 25. Ett lite större grepp angående en mer sammanhållen stödjande funktion för det förebyggande arbetet diskuteras på sidan 24.
Ett frågetecken finns också kring implementering av program och kvaliteten sett över hela
ön. Utredningen har i huvudsak fokuserat på Visby. I och med att det finns många relativt
små skolor är det viktigt att ta reda på om till exempel föräldrastödsprogram (generella såväl
som riktade) når ut till föräldrar över hela regionen.

4 (30)

Kort om Region Gotland
Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.
Gotland har drygt 58 000 invånare, varav omkring 25 000 bor i Visby. De största tätorterna
utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.
Detta gör Region Gotland
Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med
mera.
Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor.
Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Region Gotlands vägledande värdeord är förtroende, omtanke och delaktighet.

Några grundläggande definitioner
ANDT: Alkohol, narkotika, dopning, tobak.
Prevention: Åtgärder eller förhållanden som förebygger, motverkar och/eller helt förhindrar
uppkomst av något oönskat.
Drogprevention: Med ”drogprevention” avses vanligen prevention av ANDT. Den brukar delas in i tre olika typer: Universell prevention riktar sig till en hel population, t ex befolkningen
i stort eller en hel skola. Selektiv prevention riktar sig till riskgrupper där risken för att utveckla en problematisk droganvändning är större än i befolkningen generellt, t ex barn och
ungdomar i familjer där narkotikabruk förekommer. Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande narkotikaproblem och här eftersträvas större beteendeförändringar eftersom ett problematiskt bruk redan är etablerat. (Folkhälsomyndigheten)
Andra vanliga preventionsbegrepp är primär, sekundär respektive tertiär prevention. Primär
prevention står då för åtgärder som görs innan ett oönskat beteende initierats, sekundär för
åtgärder som sätts in i ett tidigt skede av en problemutveckling och tertiär för det som vanligen också kallas vård eller behandling i mer framskridna faser.
Brottsprevention: "Åtgärder som syftar dels till att påverka de omständigheter i själva situationen som gör att personer väljer att begå brott, dels åtgärder som syftar till att minska benägenheten (motivationen) hos människor att begå brott."
http://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete; Brå, Polismyndigheten och SKL
samt Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott, sid 7
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Risk- och skyddsfaktorer: Riskfaktorer är omständigheter eller händelser som ökar sannolikheten för att något icke önskvärt ska hända. Skyddsfaktorer ökar personers motståndskraft
mot belastningar och kan förhindra eller dämpa effekten av riskfaktorer.

Viktiga begrepp och förutsättningar
Ovanstående definitioner är avsedda att tjäna som en bas för det fortsatta samtalet om förebyggande och främjande arbete. Detta utifrån erfarenheten att vad som läggs in i begreppen
varierar rätt kraftigt mellan olika discipliner. Hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och fritidssektorn använder dessa begrepp men lägger olika betydelser i dem. Så kan någon från
skolan med förebyggande mena att förhindra debut av exempelvis tobak medan behandlande personal inom socialtjänsten ser på sitt arbete som förebyggande eftersom man förebygger återfall och akuta dödsfall. På en fritidsgård tycker man sig kanske inte alls arbeta förebyggande utan ser i stället sitt arbete som främjande. Om vi dessutom lägger till en extern
samarbetspartner som polisen så kan ytterligare begreppsförvirring uppstå.
Den här kartläggningen siktar främst in sig på det som ovan kallas universell och primär prevention, med andra ord åtgärder som riktas generellt till exempelvis en hel ungdomsgrupp i
syfte att dessa överhuvudtaget inte ska debutera med användning av exempelvis narkotika
och/eller dopningspreparat. Vad gäller tobak och alkohol, som säljs lagligt, siktar preventionen ofta på att skjuta upp debuten till laglig ålder uppnåtts. Denna inriktning är vanligen
det vi menar med ”förebyggande arbete”. Vi tänker på skolans insatser, anti-langningskampanjer, föräldrastöd och information under föräldramöten om att de inte ska bjuda på alkohol och liknande verksamheter. Det finns också gott vetenskapligt stöd för att det generella
förebyggande arbetet är viktigt.
Det är dock viktigt att betona att prevention, för att vara framgångsrik, helst bör utföras på
befolknings-, grupp- och individnivå samtidigt. Det betyder att det bör finnas åtgärder som
motverkar debut likväl åtgärder som kommer in både i tidiga och sena faser. Detta gör prevention per definition till ett komplext område där många aktörer måste samverka och på
olika sätt dra sitt strå till stacken. Dessutom brukas betonas att preventiva åtgärder, som
vanligen siktar in sig på riskfaktorer, ska kompletteras med promotion (främjande insatser)
vilka styrker skyddsfaktorer. I preventionslitteraturen brukar detta omnämnas som preventiv
komplementaritet. Även promotion ska således tillämpas i alla fält nedan.

Prevention...
Universell

Samhälle
Primär

förebyggande
Sekundär

tidiga insatser

Tertiär

sena insatser

Selektiv

Indikativ

Grupp

Individ

Mediainsats
Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Vård
Riskfaktorer
Skyddsfaktorer

Riskfaktorer
Skyddsfaktorer
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Evidens
Ofta framställs krav på att det förebyggande arbetet ska vara evidensbaserat. Det är naturligtvis en god och välmotiverad ambition att det ska finnas kunskapsstöd för det arbete och
de metoder man använder. Problemet är bara att genom att prevention är så komplext så
finns det inte så många metoder som har en (vetenskapligt) stark evidens. Nästan alltid skiljer sig den vetenskapligt beforskade metodens grund från den verklighet man själv ska verka
i. Man har heller inte kontroll över alla de samhälleliga förutsättningar som påverkar droganvändning och brott. Det gör att det praktiska arbetet hela tiden måste balanseras mellan
forskning och erfarenhet av verkligheten. I detta måste utförarledet, praktikerna, få metodstöd så att de inte sätts att ensamma hantera svårhanterliga bedömningar, exempelvis
hur en metod kan anpassas för att passa just den målgrupp man avser att nå.

Kvalitet och implementering
Vi kan i det här sammanhanget helt enkelt definiera kvalitet som att vi får det resultat vi förväntar oss av en viss insats. För att uppnå avsedd kvalitet är det av största vikt att beakta
svårigheter kring implementeringen av policys, program, metoder och arbetssätt. Implementering tar oftast längre tid, kräver större resurser och är mer omfattande än vad man från
början tänker sig. Även här är det viktigt att fundera igenom metodstöd under längre tid för
att få något nytt att fungera i praktiken.
Det finns numera också praktiskt stöd för att bygga kvalitet i det förebyggande arbetet. Undertecknad har arbetat med European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) som passar såväl nya som mer erfarna projektledare.
Vad gäller brottsförebyggande arbete finns exempelvis Brottsförebyggande Rådets (BRÅ)
skrift ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete”.
Ytterligare exempel är att UNOCD (United Nations Office on Crimes and Drugs) och WHO
(World Health Organization) tillsammans står bakom det nyligen uppdaterade ”International
Standards on Drug Use Prevention” (2018).

Etik
Det behöver kanske knappast framhållas att all verksamhet bör ha en uttalad etisk grund. De
flesta yrken har detta, och även förebyggande arbete bör ha tydliga kopplingar, till exempel
till Barnkonventionen.

Indikatorer, uppföljning och utvärdering
Allt förebyggande arbete ska följas upp och, om möjligt, utvärderas i någon form. Att få en
vetenskapligt hållbar utvärdering på allt som görs är inte möjligt, vare sig av praktiska eller
ekonomiska skäl. Däremot bör alla verksamheter anstränga sig att i någon form dokumentera sin verksamhet och att använda några indikatorer (mätpunkter) som visar att verksamheten går i rätt riktning. Detta redovisas sedan i den vanliga verksamhetsuppföljningen och
kommer således chefer och politiker till del så att dessa får verklighetsbaserade underlag för
kommande budgetar vilket i sin tur är avgörande för kontinuiteten och kvaliteten.
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Dagsläge
ANDT
Resultaten för Region Gotland från senaste drogvaneundersökningen bland årskurs 9 presenteras via länken https://www.gotland.se/80791. Siffrorna är framtagna av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) för år 2016 och således inte helt färska. Nya
siffror avseende årkurs 9 och år 2 på gymnasiet presenteras vecka 27 i år. Några citat från
2016 års undersökning i sammandrag:
Rökning
Fler flickor och pojkar i årskurs 9 på Gotland röker jämfört med riket. Vidare är rökning vanligare bland flickor än bland pojkar. Både i riket och på Gotland ses en trend av minskad ökning över flera år. Sedan förra mätningen (2014) följer inte flickor och pojkar på Gotland den
nationella trenden. Siffrorna visar även på ökning av rökningen bland flickor på Gotland.
Snusning
Fler flickor och pojkar på Gotland snusar jämfört med riket. Det är vanligare bland pojkar än
bland flickor. Sedan förra mätningen (2014) har snusningen ökat bland pojkar på Gotland,
vilket inte kan ses nationellt.
Tobak totalt
Det är vanligare på Gotland än i riket att unga använt tobak (snus eller cigaretter) vid 13 års
ålder eller tidigare.
Alkohol
Jämfört med riket har fler flickor och pojkar på Gotland druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Det är vanligare att flickor har druckit alkohol än att pojkar har gjort det. Större andel
flickor på Gotland har varit berusade vid 13 års ålder eller yngre, i jämförelse med riket. Både
på Gotland och i riket fortsätter den positiva trenden med minskad alkoholkonsumtion. När
det gäller intensivkonsumtion av alkohol är det lika vanligt på Gotland som i riket. Både på
Gotland och i riket fortsätter även här den positiva trenden med minskad intensivkonsumtion. På Gotland är minskningen sedan 2014 större än i riket.
Narkotika
Det är ingen tydlig skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller användandet av narkotika.
Det är vanligare på Gotland än i riket att flickor och pojkar använt narkotika de senaste 12
månaderna. Nationellt har under flera år cirka 5–10% av eleverna i årskurs 9 använt narkotika senaste 12 månaderna. Eftersom underlaget är begränsat till elever i årskurs 9 ska en
mindre förändring i andel mellan olika år tolkas med försiktighet. Statistiken visar att andelen pojkar på Gotland som använt narkotika de senaste 12 månaderna har ökat med 2 procent sedan förra mättillfället (2014).
Sammanfattning av drogvanor på Gotland jämfört med riket (flickor och pojkar sammanslaget)
Jämfört med tidigare drogvaneenkät för två år sedan har andelen flickor och pojkar på Gotland som dricker alkohol fortsatt att minska. Pojkars intensivkonsumtion av alkohol har nu
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minskat till i nivå med riket. Andelen flickor på Gotland som röker har ökat. Andelen pojkar
som snusar och som använt narkotika de senaste 12 månaderna har ökat sedan förra mättillfället (2014).
Jämfört med riket är det vanligare på Gotland att flickor och pojkar röker, snusar, har använt narkotika eller druckit alkohol senaste 12 månaderna.
Min notering: Under intervjuerna har många spontant uttryckt oro för att ungdomars droganvändning kan ha ökat sedan 2016. Den undersökning som presenteras i sommar blir alltså
viktig att sprida och analysera. Viktigt är också att Gotlands bägge gymnasieskolor deltar i
denna undersökning vilket ger ett underlag också avseende de lite äldre tonåringarna.
Siffrorna bör också kompletteras med polisens och BRÅ:s aktuella statistik. Analysen ska
ligga till grund för olika enheters kommande verksamhetsplanering och prioriteringar.

Ytterligare ANDT-statistik om Region Gotland finns till exempel i ”Länsrapport 2016 Gotland”, Folkhälsomyndigheten, se file:///C:/Users/Admin/OneDrive/BildningsBolaget/Gotland/Gotland%20v17/Gotland%20v17%20b/Undersökningar/FoHM%20report_andt2016_gotland.pdf

Brott
Anmälda brott på Gotland, källa Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Försök till mord eller dråp: 2016: 7, 2017: 4.
Misshandel: 2016: 526, 2017: 420.
Våldtäkt: 2016: 49, 2017: 47.
Sexuellt ofredande: 2016: 64, 2017: 41.
Hets mot folkgrupp: 2016: 5, 2017: 16.
Skadegörelse: 2016: 722, 2017: 779.
Rattfylleri: 2016: 91, 2017: 110.
Drograttfylleri: 2016: 54, 2017: 48.
Stöld och snatteri: 2016: 636, 2017: 652.
Narkotikabrott: 2016: 670, 2017: 1 107.
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Styrande dokument och målsättningar
Region Gotland har en rad styr- och måldokument som är relevanta i detta sammanhang.
Vision Gotland 2025
Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) ”Vision Gotland 2025” är det övergripande programmet på Gotland och ska utgöra basen för andra planer och program. Ett av de övergripande målen är att ”Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet”. Under avsnittet
Människors Hälsa ställs målbilden ”Gotland ska vara narkotikafritt” upp.
Folkhälsopolitiskt program
I det folkhälsopolitiska programmet ges exempel på insatser inom de olika målområdena:
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
•

•

•

•

•

För att nå målen krävs samverkan mellan offentliga, ideella och privata verksamheter.
Nätverk och samrådsgrupper som Tryggare Gotland och nätverket för ideella organisationer som arbetar med alkohol- och drogfrågor, dopning och överdrivet spelande är exempel på arbetsformer som skapar gemensam dragkraft i det förebyggande arbetet.
Strategiska områden är förebyggande arbete bland barn och unga, turism och nöjesliv,
drogfria arbetsplatser, minskad tillgång till narkotika och en väl utbyggd vårdkedja.
En välfungerande vårdkedja innehåller information, rådgivning, tillnyktring, avgiftning,
kartläggning, bedömning, vårdhänvisning samt öppen och sluten vård utifrån den enskildes behov. Anhörigstöd är en väsentlig del i vårdkedjan.
Barn och unga ska få växa upp utan att skadas av tobak, alkohol eller narkotika. Detta betyder att från och med graviditeten måste föräldrar erbjudas kunskap, råd och stöd i
dessa frågor. Detta gäller sedan under barnens hela uppväxt. Det förutsätter samarbete
mellan mödra- och barnhälsovården, förskola och skola, föreningsliv och fritidsverksamheter för unga, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Arbetssättet behöver kontinuerligt
utvecklas med stöd av utvärderade metoder.
Kommunen har ett särskilt ansvar för hjälp och stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar eller i andra svåra familjeförhållanden, där Tryggve stödgrupper utgör
en mycket viktig resurs. Föräldrastöd med utvärderade metoder inom missbrukarvård
och socialtjänst, psykiatrisk vård och kriminalvård, är andra sätt att stödja barn och unga
i svåra livssituationer. Uppsökande verksamhet riktad till ungdomar med resurser anpassade för det särskilda behovet sommartid är en viktig del i att skapa trygga och goda uppväxtvillkor.
Gotlands kommun beslutar om alkoholtillstånd och utövar tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen samt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. I rollen som tillstånds- och
tillsynsmyndighet har kommunen ansvar för att säkra att försäljning och servering av sådana produkter sker i enlighet med lagens krav för att minska risk för skador och ohälsa.
Särskilda riktlinjer för detta finns på kommunens hemsida.
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ANDT
Regering och riksdag har fastställt en nationell strategi för området ANDT.
Se http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/

Tobakspolicy för Gotlands kommun är fastställd av kommunstyrelsen 2008-04-24.
Regionfullmäktige har beslutat att Region Gotland stödjer kravet på ett nationellt politiskt
beslut om ett rökfritt Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame –
Ett Rökfritt Sverige 2025. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att inom ramen för arbetet med
att ta fram strategier för god jämlik hälsa för åren 2017–2021 rekommendera sådana insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.
Det bör betonas att genom satsning på tobaksförebyggande arbete kan mycket stora belopp
sparas vad gäller generell folkhälsa, sjukskrivningar, operationer, rehabilitering och andra
kostnader som annars drabbar sjuk- och hälsovården.
Trygghet och brott
Regeringen har beslutat om det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans
mot brott” (2017). Se http://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
Det finns flera styrdokument inom Region Gotland som berör detta område. Se länken
https://www.gotland.se/69751

Region Gotland och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
BRÅ genomför riktat processtöd till Region Gotland och lokalpolisområdet 2017–2018 med
syftet att hitta lösningar på lokala problem. För ändamålet har man bland annat genomfört
en så kallad Community Readiness-mätning 2016.

Region Gotland och Polisen har dessutom gemensamt utarbetat Medborgarlöften som
anger ett antal åtgärder som behöver genomföras.

Se även Bilaga 2: Förteckning över underlag

Sammantaget kan man konstatera att det inom områdena ANDT, brott, trygghet och folkhälsa finns en rad dokument som anger höga mål för Region Gotland.
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Del 2: ANDT- & brottsförebyggande verksamhet inom Region Gotland
Följande enheter/funktioner har intervjuats för denna kartläggning.

Regionstyrelseförvaltningen
Enheten för social hållbarhet, Avdelningen för regional utveckling
Enheten arbetar på strategisk nivå med regionövergripande program, överenskommelser
och policys. Man är länken mellan chefsnivå/politik och den operativa nivån inom många
områden, däribland brotts- och ANDT-förebyggande, integration, social hållbarhet och jämställdhet. Man knyter ihop samverkan mellan olika aktörer både internt inom Region Gotland och med externa samverkansaktörer som myndigheter och civilsamhälle och kan fungera som processledare. En viktig samverkanspartner är Länsstyrelsen som har motsvarande
strategiska funktioner i bland annat ANDT- och brottsförebyggande arbete.
Strategerna har också kontakt med Brottsförebyggande rådet BRÅ angående det lokala
brottsförebyggande arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan
Enheten arbetar med översikts- och samhällsplanering. Exempelvis har man via sociotopkartering ( https://www.gotland.se/sociotopkartering ) fått viktiga kunskaper från brukarundersökningar om mötesplatser och grönområden där människor rör sig och områden som medborgare anser vara otrygga. Dessa kunskaper synes viktiga för det framtida planerandet. Att
involvera samhällsplaneringen i det förebyggande arbetet är viktigt ur många aspekter, inte
minst om exempelvis nya bostadsområden planeras.

Tillståndsmyndigheten för alkohol
Enheten handlägger tillstånd för servering och ansvarar för tillsyn av restauranger. C:a 230
verksamheter har stadigvarande alkoholserveringstillstånd på Gotland. Under framför allt
Almedalsveckan ökar antalet tillfälliga serveringstillstånd. Man ansvarar även för tillsyn (via
årliga besök) av försäljningen av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel i ett hundratal butiker. Enheten bedriver varje år utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering för ett 80-tal personer. Man har god samverkan internt i regionen men även med polis, krögare och butiker.
Hemsida: https://www.gotland.se/89385

Utbildnings- & arbetslivsförvaltningen
Skolan är oftast den offentliga aktör man förknippar med ANDT- och brottsförebyggande arbete. Det är inte så konstigt, på Gotland finns nästan 7 500 barn och elever i åldrarna 1–16 år
samlade inom barnomsorg och skola. Skolans roll som skyddsfaktor, framför allt i samarbete
med föräldrarna, har också lyfts i preventionslitteraturen. På Gotland finns idag 35 grundskolor (från förskoleklass till skolår 9) varav 30 bedrivs i Region Gotlands regi. De är spridda över
hela ön och har i många fall ett ganska litet antal elever med cirka 40–100 per skola. På alla
grundskolor med förskoleklass upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren
7–9 läser man på sex studieorter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två
skolor). Förvaltningens verksamhet finns via länken https://www.gotland.se/86158 .
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Att många skolor är små har både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att eleverna lättare
blir sedda varje dag, något som är viktigt för anknytning och som därmed utgör en viktig
skyddsfaktor. Till nackdelarna kan höra att om det finns färre personal kan det vara svårt att
upprätthålla kvaliteten på exempelvis ANDT-program, då personalen inte har möjlighet till
uppdatering och vidareutbildning som på en större skola där specialisering kan ske. Att säkerställa att alla skolor har resurser, både personellt och programmässigt, för förebyggande
arbete är en viktig och inte helt lätt framtidsuppgift. Hur ser implementeringen av alla policys ut i ”yttersta linjen”?
Södervärnsskolan
Södervärnsskolan är en högstadieskola (årskurs 7–9) med c:a 400 elever och 40 personal. På
hemsidan står att ”På Södervärnskolan satsar vi mycket på elevernas trivsel och trygghet eftersom vi tror att detta är basen för ett gott lärande.” Bilden jag fått stämmer bra med det
påståendet. Man arbetar utifrån en uttalad värdegrund, integrerar ANDT- och de brottförebyggande frågorna i undervisningen och har bra kontakt med föräldrar. Vidare har man
några personal som fasta punkter i café och skolbiblioteket samt en ”yttre” resurs i form av
elevassistent/socialpedagog tillsammans med Solbergaskolan och Wisbygymnasiet. Se länken https://www.gotland.se/sodervarnskolan .
Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 1 500 elever fördelade på 17 program. Det är därmed Gotlands största gymnasium. För närvarande arbetar man med revidering av riktlinjer och handlingsplan för ANDT-frågor tillsammans med grundskolan för att tydliggöra exakt vad som ska göras i olika lägen. Det är mycket bra att man enas om hur insatser
ska gå till så att alla skolor i regionen stegvis får samma förhållningssätt i dessa frågor. Det
underlättar för alla parter. Samarbetet med exempelvis polisen upplevs som mycket gott. Nu
närmast inväntas resultaten från CAN’s drogvaneundersökning för att se om den föranleder
mer åtgärder. Hemsida: https://www.gotland.se/wisbygymnasiet .
Gutegymnasiet
Gutegymnasiet tillhör Guteskolan AB och är således en fristående gymnasieskola. Man har
runt 250 elever på nio program. Skolan har 0-tolerans mot droger. Deras drogpolicy delas ut
och skrivs under av elever samt av vårdnadshavare om eleven är underårig. Elevhälsoteamet
träffas varje vecka. Samarbetet med polis, Mini-Maria och hemmen upplevs som gott. Gutegymnasiet deltar också i årets drogvaneundersökning som görs av CAN och de kommer att
agera utifrån de resultaten. Hemsida: http://www.gutegymnasiet.se/
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en förvaltningsgemensam resurs. Skollagen reglerar vilka kompetenser som ska finnas - skolläkare, skolsköterskor, förskole- och skolpsykologer, skolkuratorer
samt hörsel-, syn-, rh- och talpedagoger. Genom att arbeta på både på skol- och individnivå
stöds elever att nå skolmålen. Deras främjande arbete riktar sig alltså till såväl elever som till
lärare och föräldrar. Det kan vara svårt att uppehålla det främjande arbetet i och med att
akutstyrda insatser måste prioriteras. Det är viktigt att Region Gotland har kompletta elevhälsoteam i hela regionen. Som tidigare nämnts är många skolor förhållandevis små och de
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ligger utspritt över ön vilket inte gör uppgiften helt lätt. Detta är dock viktigt ur en likvärdighetsaspekt. Att inte nå skolmålen brukar räknas som en stor riskfaktor för en rad utfall, inte
bara ANDT och brott, och därför är Barn- och elevhälsans främjande och stödjande arbete en
viktig pusselbit.
Hemsida: https://www.gotland.se/4000
Öppna ungdomsverksamheten
Öppna ungdomsverksamheten ligger numera inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och är till för ungdomar i åldrarna 13–19 år. Verksamheten omfattar åtta ungdomsgårdar inklusive ungkulturhuset Fenix för åldrarna 16 – 25 år. Man satsar på heltidsanställd personal
vilket är en bra inriktning. Det är svårt att få bra kontinuitet i arbetet om det vilar på timanställda. Man har en genomtänkt strategi sedan flera år, och gårdarna arbetar med månadsplaneringar då ANDT är ett fokusområde. Vidare har man tre fältfritidsledare. Dessa har som
målsättning att finnas på de platser där ungdomar finns. Man arbetar både dagtid, exempelvis i skolor, och kvällstid i det offentliga rummet, exempelvis på Öster där många ungdomar
rör sig. Fältfritidsledarna har bra dialog med socialtjänst, polis och väktare. Det formulerades
som att ”göra pusslet så starkt som möjligt tillsammans” vilket är en bra målsättning. Hemsida: https://www.gotland.se/98425

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen kanske generellt inte ses som en huvudaktör när det gäller det rent förebyggande arbetet utan mer som en resurs och aktör när problem i någon form redan uppstått. Man har dock de facto viktiga uppgifter på flera områden som direkt berör det ANDToch brottsförebyggande arbetet. Hemsida: https://www.gotland.se/socialforvaltningen
Individ- och familjeomsorg, IFO
Individ- och familjeomsorgen, IFO, ”har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda
behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik med flera.” Man arbetar också stödjande i olika enheter. Sammanfattningsvis har flera verksamheter inom IFO
bäring på ANDT- och brottsprevention. Inte minst är det viktigt att stärka barns och ungdomars skyddsfaktorer genom att backa upp föräldrar/familjer. I foldern ”Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten” ges en mycket bra översikt över kostnadsfritt stöd i
många olika former.
Hemsida: https://www.gotland.se/1137

Familjestödsenheten
Familjestödsenheten rymmer bland annat verksamheterna Familjefokus och Mansforum.
Familjefokus
Familjefokus i sin tur inrymmer verksamheterna Ungdoms- respektive Barngruppen.
Ungdomsgruppen har som målgrupp ungdomar 13–21 år och deras familjer. Man arbetar
med öppna kontakter och har ingen myndighetsutövning. Det gör att man heller inte gör utredningar eller fattar beslut om insatser. Man har tystnads- och anmälningsplikt. Samarbete
sker främst med föräldrar men också med övrig socialtjänst, fritidsledare, skola, med flera.
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Fältarbete Målet är att finnas där ungdomar finns (samma som fältfritidsledarna). Man vill i
ett tidigt skede upptäcka och reagera om en ungdom är i riskzon och/eller far illa. Samarbete
sker främst med föräldrar, socialjour, fritidsledare och polis. Flera röster, inte bara från Familjestödsenheten, har påpekat att det tycks ha hänt något med ungdomars vanor de senaste åren. Man samlas inte längre på ”de kända platserna” utan tycks ha nya samlingsplatser, kanske oftare hemma hos varandra. Detta gör att fältarbetet måste vara uppmärksamt
på nya mönster.
Man har för inte så länge sedan gått igenom en organisationsförändring vilket inneburit att
nu gällande avtal gör att det fältförlagda arbetet på kvällar inte sköts av så många personer.
Detta är förstås olyckligt och förhoppningsvis kan det lösas inom en snar framtid. Fältarna
behövs på fältet både dag- och kvällstid.
Öppen mottagning Ungdomar eller deras föräldrar kan söka stöd genom den öppna mottagningen. Samtalskontakter kan ske kortare eller längre tid och genomförs utan journalföring.
Uppdrag utifrån biståndsbeslut Den myndighetsutövande socialtjänsten kan efter utredning
ge Ungdomsgruppen uppdrag att träffa ungdomar/föräldrar. Under dessa träffar förs journal
och det följs upp av socialsekreterare.
Information Ungdomsgruppen informerar om sitt arbete och om hur man får råd och stöd
som tonårsförälder i huvudsak till vuxna och till andra organisationer. Man medverkar också
i olika samverkansgrupper.
Familjeorienterat skolstöd – FOSS
Hösten 2017 startade Familjestödsenheten ett pilotprojekt, FOSS, för att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och de kommunala och privata grundskolorna. Enligt bakgrundsbeskrivningen syftar samarbetet till att tidigt identifiera barn/ungdomar som befinner sig i
riskzonen för låg skolnärvaro, alltså innan en oros-anmälan. Arbetet ska även vara en länk till
övriga inom socialtjänsten. Barn/ungdomar och föräldrar som identifierades vara i behov av
riktade familjestödsinsatser erbjuds stöd vid Familjestödsenhetens öppna mottagning eller
genom utredning och beslut erhålla biståndsbedömda insatser.
Målgruppen avgränsades till barn/ungdomar som går i årskurs 4–7 och deras familjer samt i
mån av tid även ungdomar i årskurs 8–9 och deras familjer. Kriterier för kontakt med Familjestödsenheten via FOSS var att elev uppvisat riskbeteenden som skolk, utanförskap, konflikter och bristande kommunikation där skolans pedagogiska och elevstödjande redskap inte
räckt till.
Uppskattningsvis har drygt 250 ärenden kommit in till Familjestödsenhetens Barn- och Ungdomsgrupp via FOSS och när kontakt tagits för besök på Familjestödsenheten har endast tre
till fyra familjer tackat nej till kontakt och besök.
Undertecknads reflektion är att hitta former för förbättrad samverkan mellan skolor och Familjestödsenheten, för att tidigt kunna stödja såväl skola som föräldrar och barn i ett tidigt
skede innan problem vuxit svårhanterliga, måste bedömas som mycket lovvärt. Det tar säkert viss tid att få detta att fungera fullt ut i alla skolor men det är angeläget och kommer att
kunna ge grund för samverkan även i andra frågor.
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Barngruppen har i huvudsak samma arbetsupplägg som ungdomsgruppen men här är målgruppen barn 0–12 år och deras föräldrar.
Det finns också en verksamhet med ungdomscoacher till ungdomar som vill ha stöd. Det är
en vuxen person som hjälper en ung person, 13 - 21 år, att uppnå individuella mål på uppdrag av myndighetsutövande socialtjänst. Coachningen sker i samarbete med föräldrar och
socialsekreterare och pågår under ett halvår. Under den perioden görs också flera uppföljningssamtal där föräldrar, socialsekreterare och ungdomen träffas.
Hemsida Ungdomsgruppen: https://www.gotland.se/ungdomsgruppen
Mansforum
Mansforum är en öppen verksamhet inom Familjefokus. Man erbjuder samtal med män, enskilt eller i grupp. Huvudsakliga anledningar till att män söker sig dit är en vilja att komma vidare i livet, man vill ha någon att bolla exempelvis relationsfrågor med. Det kan också handla
om personliga problem som sorg, umgänge med barnen, ilska och våld. De flesta går där för
5 - 6 samtal, även om det i några fall kan handla om betydligt fler träffar.
Socialjouren
Socialjouren har sin telefonlinje öppen alla dagar kl 16-03 när socialtjänsten i övrigt är
stängd. Barn och vuxna får stöd, hjälp och rådgivning i akuta sociala situationer. Man kan
vara anonym. Däremot bedriver man inget eget mer offensivt eller uppsökande arbete då
man är få personer som sköter denna funktion. Man har upparbetade rutiner till andra berörda verksamheter inom och utom Region Gotland.
Hemsida: https://www.gotland.se/16965
Enheten för ensamkommande flyktingbarn myndighetsutövning (EKB)
Enheten arbetar med ensamkommande flyktingbarn i asylprocess. De ansvarar för att bedöma barnets/ungdomens behov, utreda och besluta om insatser samt följa upp insatser.
För närvarande finns c:a 85 unga i verksamheten. Till c:a 95% handlar det om pojkar, främst
från Afghanistan, Somalia och Eritrea. Dessa unga är en utsatt grupp ur flera synvinklar. Dels
är det svårt i sig att komma som ensamkommande ung till en helt ny kultur, dels har de i
många fall en mycket svår bakgrund, dels vet de inte om de får vara kvar. En del har också
beroendeproblematik som ytterligare försvårar situationen. Sammantaget är detta en grupp
som behöver breda och omfattande insatser.

Avdelningen för boenden för ensamkommande unga
Region Gotland har ett tiotal så kallade HVB-boenden (hem för vård eller boende, Haima) för
ensamkommande barn och ungdomar runt om på ön. Det finns också familjehem och privata
HVB-boenden. Verksamheten har för närvarande 54 inskrivna unga, både pojkar och flickor, i
åldrarna 15–21 år. De kommer huvudsakligen från Afghanistan, Syrien, Etiopien och Somalia.
Man har god samverkan med flera aktörer, både inom regionen och externt. Handledarna på
boendena arbetar för att ge ungdomarna en stabil tillvaro. Det kan handla om till exempel
stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten med socialsekreterare,
god man eller skolpersonal. Handledarna skapar tydliga vardagsrutiner med skolgång, och
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samarbetar med föreningslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, som leder till integration. Man är inspirerade av Trelleborgs etableringsmodell för ensamkommande unga för att hjälpa ungdomarna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Hemsida: https://www.gotland.se/95080
Beroendeenheten
Beroendeenheten har två behandlande enheter, Alkohol- och drogrådgivningen och MiniMaria (se nedan). Man arbetar också med myndighetsutövning gentemot vuxna (+18 år) i
Vuxengruppen. Vidare finns en boendedel (28 platser) med individuell planering. Det är en
insats som kan fås efter ansökan till vuxengruppen. Insatsen innebär stöd med nyktert boende samt stöd inom andra livsområden.
Alkohol- och drogrådgivningen
Verksamheten erbjuder rådgivande samtal, beroendeutredning och behandling. Här finns
också hjälp till familj och anhöriga. Könsfördelningen är i storleksordningen 70% män och
30% kvinnor
Hemsida: https://www.gotland.se/beroende
MiniMaria
Ungdomar/unga vuxna (upp till 24 år) samt föräldrar och anhöriga kan vända sig till MiniMaria som arbetar systemiskt för att ge hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger. Här
finns en bred kompetens gällande missbruk och psykisk ohälsa. MiniMaria erbjuder information och rådgivning, missbruksbedömning, motivationssamtal, cannabisprogram, återfallsprevention, familjesamtal/familjebehandling samt föräldragrupp. MiniMaria har god samverkan med många aktörer och ses som en resurs och ett kompetensstöd inom regionen.
Hemsida: https://www.gotland.se/minimaria

Hälso- & sjukvårdsförvaltningen
Hälso- & sjukvårdsförvaltningen bedriver hälsoförebyggande arbete ur många aspekter som
berör människors livsstil.
Se https://www.gotland.se/halsoochsjukvardsforvaltningen
När det gäller exempelvis generellt tobaksförebyggande arbete både gentemot unga och
vuxna kan nämnas att organisationen JUNIS erbjuder alla åk 6 att få ett besök som handlar
om olika aspekter om varför man inte ska använda tobak. Ett annat exempel är att regionen
erbjuder stöd i att sluta röka inför operation.
Hemsida: https://www.gotland.se/70377 och https://www.gotland.se/71570
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Del 3: Erfarenheter utifrån kartläggningen
Jag har valt att samla erfarenheter från intervjuerna under rubrikerna nedan. Detta för att
dels kunna fånga upp generella synpunkter som återkommit från flera personer, dels för att
enskilda personer inte ska behöva stå fram.
Utredningsuppdrag 1: Erfarenheter från det förebyggande arbetet
Inställning och ambition
De medarbetare som intervjuats har genomgående visat prov på stort intresse och kompetens för de olika funktioner de sköter. De har i de flesta fall upparbetat rutiner för sitt praktiska arbete, exempelvis angående vilka de samarbetar med och hur det ska gå till. Samtidigt
har det kommit upp tankar om att man kanske inte känner till varandras arbete så bra som
man tror. Omorganisationer och ny personal gör att allt inte ligger på plats. Det finns alltså
visst behov av att allas verksamheter tydliggörs så att samverkan kan utökas ytterligare.
Fördelar
Flera av de intervjuade har framhållit fördelar Region Gotland har genom att vara en ö:
•

•

Kontext. Ungdomar har kända vuxna omkring sig vilket i sig är ett förebyggande sammanhang. Man tänker förmodligen inte på detta själv, men varenda möte/kontext
som ser en och känner igen en stärker känslan av gemenskap och tillhörande vilket är
viktiga skyddsfaktorer.
Låg ut- och inpendling. Detta bidrar till stabiliteten och ett sammanhang där man är
känd och sedd.

Mer accepterande inställning till cannabis
Ett flertal intervjuade har tagit upp att de noterar en allt mer ”cannabis-liberal” hållning
bland unga. Skillnaden upplevs som påtaglig jämfört mot bara för några år sedan. Denna inställning kan också märkas bland vuxna, om än inte lika tydligt. Att upprätthålla synen att
cannabisrökning bland unga inte ska bagatelliseras påtalas som viktigt inte minst från skol-,
fritids- och socialtjänsthåll. Man efterlyser fortbildning i hur man talar om cannabis med
unga som har en tillåtande attityd till cannabis.
Öppen drogscen
Det har också påtalats en oro angående en mer eller mindre oblyg hantering/försäljning av
droger på Öster centrum. Att arbeta med tillgänglighetsbegränsning av illegala substanser
måste anses som ett mycket prioriterat område. Det är viktigt att inte ungdomar exponeras
för och dras med i narkotikaanvändning. Detta är självklart ett område för polis och tull, men
även regionen har ett stort ansvar utifrån sina verksamheter inom främst socialtjänst, fritid
och samhällsplanering. Även det civila samhället skulle kunna mobiliseras i högre grad än nu,
exempelvis genom företagare i området. Det handlar om ett spektrum av åtgärder, från situationella åtgärder som belysning och väktare till att ”torget lever” genom aktiviteter där fler
vuxna finns naturligt närvarande vilket skulle störa droghandeln.
Fältarbete
Fältarbete finns både genom ungdomsverksamhetens fältfritidsledare och hos ungdomsgruppen inom socialtjänstens Familjefokus. Ingen av grupperna arbetar med myndighetsutövning. Båda grupperna har tämligen nyligen gått igenom omorganisationer, och det synes
som om fältarbetet både skulle kunna breddas och fördjupas på fler punkter. Det är dock
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inte helt lätt att snabbt skissa på hur detta skulle se ut konkret i alla detaljer, men att ha fler
fältare ute på kvällar, i större utsträckning än nu, borde vara ett mål. Även om inriktningen
är att förebygga att stök över huvud taget uppstår så måste beredskap finnas, inte minst under party-intensiva sommarmånader. Att det finns vuxna ute när fester och stök är som mest
frekventa är också viktigt ur den synvinkeln att om det görs olika former av vuxenvandringar
så måste dessa grupper ha stöd och guidning av professionella fältare och polisen.
Kommunikation och sekretess
Olika förvaltningar och myndigheter har som bekant olika grader av sekretess för sitt arbete.
Det finns också en stor förståelse bland de intervjuade för att det ska vara så. Däremot kan
man förmodligen i flera fall förbättra feedbacken till de aktörer man samarbetar med, inte
minst från socialtjänstens sida. Inte så att man ska bryta sekretessen, men att man exempelvis vid en orosanmälan alltid bekräftar att man fått denna anmälan och att man i någon form
inlett en utredning eller annan åtgärd. Även om till exempel skolan generellt litar på att alla
aktörer i ”åtgärdskedjan” gör vad de ska så är en sådan återkoppling mycket värdefull för de
som tagit steget att anmäla och som undrar om denna anmälan resulterar i något eller lämnas utan åtgärd.
Ensamkommande unga
I snart sagt varje intervju har frågan om ensamkommande unga tagits upp. Helt klart är att
många anser att beredskapen var för dålig runt 2015 när numerären plötsligt ökade kraftigt.
Man var helt enkelt inte förberedd på den uppkomna situationen. Å ena sidan finns stor förståelse och tolerans för att unga som kommit från mycket svåra och traumatiska förhållanden bör och ska få hjälp på de olika sätt som behövs. Å andra sidan uttrycks också en stor
oro för de drog- och brottsrelaterade problem som åtminstone en del i gruppen har. Det
handlar om allt ifrån att de som grupp uppges röka betydligt mer tobak än svenska ungdomar till i vissa fall avancerad användning av narkotika (heroin). Oron handlar om hälso- och
sociala aspekter för de individer det gäller, men också kring risken att droger sprids till andra
ungdomar, alltså att de skapar en drogmarknad som inte funnits tidigare. Nu har numerären
kvarvarande unga sjunkit kraftigt, men problemen upplevs inte som helt lösta på ett bra sätt.
I intervjuerna har några tagit upp behovet av ”samhällslotsar” som kan bistå unga i att hitta
rätt i samhället. Efter ett HVB-boende kan det bli ett stort glapp till att klara sig helt själv.
De kvarvarande ensamkommande ungdomarna har ju också blivit några år äldre sedan de
kom och det innebär att de kanske inte omfattas av insatser för unga på samma sätt som tidigare.
Integrationsfrågan är ett svårt och mångfacetterat fenomen som fortsatt ställer stora krav
på samordning och metodutveckling inom regionen.
Unga som varken arbetar eller studerar
På Gotland finns en grupp om 25–30 ungdomar per årskull som efter grundskolan varken arbetar eller studerar. Dessa unga ligger i riskzon bland annat för missbruksproblematik.
Denna utredning har inte intervjuat Ungdomskraft som arbetar med dessa ungdomar i åldrarna 16–20 år, men det är viktigt att nämna att deras arbete är av stort förebyggande
värde.
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Utredningsuppdrag 2: Intern samverkan
Ett av grunduppdragen i denna kartläggning var att identifiera samverkansbehov internt. Generellt kan sägas att de allra flesta verksamheterna har egna upparbetade kontakter inom
Region Gotland. Man vet oftast vem man ska vända sig till i olika frågor när det gäller den
praktiska, dagliga verksamheten. Däremot råder större osäkerhet angående vissa styrande/stödjande funktioner, exempelvis Tryggare Gotland. Det behöver exempelvis förtydligas vad Tryggare Gotland är och på vilket sätt det kan stödja verksamheterna. Idag finns förväntningar på Tryggare Gotland som (inte längre) stämmer med dess inriktning. En del har
också påtalat ett glapp mellan strategisk nivå och praktik, typ hur styrande dokument ska genomföras i praktiken i verksamheterna. Implementerings- och metodstödet skulle behöva
förstärkas. Det synes som om det vore värdefullt att utifrån befintliga styrdokument formulera en målbild som tydliggör vad alla enheter kan/ska bidra med utifrån sina respektive uppdrag. Den interna samverkan tas också upp i avsnittet nedan.
Utredningsuppdrag 3: Extern samverkan
Ett annat av uppdragen var att föreslå former för extern samverkan. Liksom föregående
punkt om intern samverkan är frågan om extern samverkan helt avhängig den egna ambitionsnivån. Tycker man att det är bra som det är behövs ju ingen extra satsning. Vill man nå
längre finns ett antal punkter att överväga som presenteras nedan.
En klar brist i detta sammanhang är att inte framför allt polisen och Länsstyrelsen omfattats
av intervjuer. Det är av största vikt för det fortsatta arbetet att en nära dialog förs med dessa
aktörer om vad de kan, vill och har resurser till att samarbeta omkring. Denna dialog finns till
stor del redan, men det synes som den bör intensifieras så att roller tydliggörs och resurser
allokeras för gemensamma prioriteringar.
Polisen
Genomgående uttrycker de jag talat med stort förtroende för polisens arbete. Man har goda
kontakter upparbetade och uppskattar framför allt kommunpolisen. Det man möjligen önskar är att polisen hade större resurser, de har inte alltid möjlighet att deltaga på ett sätt som
önskas.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens roll för det ANDT- och brottsförebyggande arbetet synes oklar för de flesta
personerna ute i verksamheterna. På strategisk nivå är bilden lite tydligare. Här finns det
stora möjligheter att utveckla ett gemensamt arbete med tanke på Länsstyrelsens nationella
mandat och ansvar för dessa frågor. Detta är viktigt inte minst eftersom allas resurser är begränsade och man bör ta chansen att allokera sina resurser i de fall verksamhetsinriktningarna stämmer så bra som i ANDT- och brottsförebyggande samt områdena folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och barnfokus.
Ett par andra aktörer som det också är av intresse att väva in på ett mer tydligt strategiskt
sätt i det förebyggande arbetet är idéburna organisationer liksom näringsliv och andra arbetsplatser. Den senare gruppen är viktig att ha med av tre skäl: 1) Förebyggande och åtgärdande av drogrelaterad miljö- och arbetsplatssäkerhet. 2) På arbetsplatser nås vuxna som
har barn. Därmed kan skolans arbete förstärkas. 3) De kan på olika sätt stödja de offentliga
insatserna, exempelvis genom stöd till lokala förebyggande insatser.
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Den förra gruppen, och över huvud taget den civila sektorn, utgör en omistlig pusselbit i det
lokala förebyggande och främjande arbetet. Här finns en stor del av dagens barn och ungdomar, och här finns även unga vuxna i ledarroller. Att nå just unga vuxna tillhör de riktigt knepiga delarna i en kommuns/regions arbete. Även den civila sektorn, åtminstone i vissa fall,
behöver metod- och implementeringsstöd. Det är inte ovanligt att ideella föreningar använder metoder som inte har något stöd i forskningen eller ens är förankrade i risk- och skyddsfaktorer.
Om det varit så på Gotland eller inte vet jag inte men det har i ”förebyggar-Sverige” använts
metoder som varit kontraproduktiva och rent av ökat intresset för narkotika bland unga. Sådant skulle kunna undvikas med handledning från regionen.
Utredningsuppdrag 4: En stödjande överbyggnad för Region Gotlands verksamheter
Denna del i uppdraget har, efter överenskommelse med uppdragsgivaren, tonats ner i intervjuarbetet. Det finns dock all anledning att fundera över frågan, och den belyses i nedanstående avsnitt.

Del 4: Arbetet framåt
Hur högt vill Region Gotland klättra på ambitionstrappan?
Frågorna om intern- och extern samverkan samt om en stödjande överbyggnad hänger ihop
med de mål man sätter för verksamheterna. Politik och förvaltningsledningar måste därför
ge tydliga besked om vad man vill uppnå och ge ramar och avsätta resurser för att nå dessa
mål. Det är också enligt all erfarenhet viktigt att detta ledningsstöd upprätthålls över tid.
Detta handlar i grunden om politiska prioriteringar. Att sätta upp höga mål utan att ge medarbetarna rimliga förutsättningar att nå dessa mål är såväl olyckligt som kontraproduktivt.
Mål och resurser måste alltid matcha varandra.
Sedan kan praktikerna arbeta upp de interna och externa samverkansformer som behövs för
att klara det dagliga arbetet.
”Business as Usual”
Om man tycker att verksamheten är tillfyllest som den är behöver man inte göra så mycket.
Det finns många duktiga medarbetare inom Region Gotlands olika verksamheter som varje
dag gör sitt bästa. Det kommer de också att fortsätta med efter bästa förmåga.
Några punkter bör dock uppmärksammas även på denna ambitionsnivå:
•

•

Den kommande drogvaneenkäten från CAN bör bekantgöras och diskuteras, inte bara gå ut som allmän info i ett mejl. Det är viktigt att de operativa
enheterna får diskutera vad de nya siffrorna betyder för den kommande
verksamheten. Vad ska prioriteras? Vad behöver stärkas upp? Även den
strategiska nivån måste involveras för eventuella omprioriteringar beroende på vad drogvaneenkäten ger.
Regionens styrdokument bör generellt förankras bättre och förtydligas vad
gäller hur-aspekter, alltså hur besluten ska verkställas, av vem, när, med
vilka metoder, uppföljningssätt, o s v. Det finns idag ett upplevt glapp mellan lednings-/strateginivå och den operativa, praktiska nivån.
21 (30)

Utifrån de mål som Region Gotland uttalat synes det dock som om man vill öka ambitionerna
för sina verksamheter.
Nedan följer ett antal förslag och idéer för kvalitetsförbättring av det ANDT- och brottsförebyggande arbetet.
”Vi ska bli Sveriges bästa förebyggande kommun/region”
Som bekant blir en kommun varje år utsedd till ”Årets förebyggande kommun”. Priset delas
ut av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
Likaså kan en kommun belönas som ”Årets säkerhetsarbete i kommun” via Security Awards
som arrangeras av säkerhetsbranschens ledande tidning Skydd & Säkerhet.

Generella förutsättningar för framgångsrikt ANDT- och brottsförebyggande arbete
I litteraturen finns ett antal beskrivningar över generella förutsättningar för att göra prevention framgångsrik. Nedanstående exempel har givits ut av UNODC (2018).
•

•
•

•

•

Stödjande styrdokument och lagar.
Det handlar om att ha tydlig organisation och styrning; att resurser och mandat fördelas och att arbetet sprids så att många görs delaktiga.
Evidensbaserad forskning.
En funktion måste finnas som ständigt håller sig uppdaterad angående forskning.
Samordning av olika sektorer och nivåer.
Här handlar det om att rätt insatser ska göras på rätt sätt; stöd vid metodval, implementering och uppföljning.
Utbildning av styrande och praktiker.
Såväl politiker som chefer, strateger och praktiker behöver ges möjlighet att förkovra
sig inom ämnesområdena. För tjänstepersonerna handlar det om att se över rekryteringskrav, hur behåller man medarbetare och hur sker fortbildning för olika kategorier?
Åtagande att tillhandahålla resurser och att långsiktigt upprätthålla arbetet.
Detta är en viktig punkt för ansvariga politiker och chefer på alla nivåer.

Nedan finns två strukturella förslag om man är djärv nog att vilja bli Sveriges bästa förebyggande kommun/region. Dessa redovisas först. Sedan följer några mindre omfattande förslag
som stegvis kan byggas in och som var för sig – men framför allt tillsammans – kan öka kvaliteten på arbetet.
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Strukturförslag 1:
Uppgradering av den stödjande överbygganden för förebyggande arbete: Exemplet Norrtälje
Norrtälje kommun har i mångt och mycket stora likheter med Region Gotland. Man har i
stort sett samma innevånarantal som Gotland (60’ respektive 58’ personer), man präglas av
en blandning av tätort-glesbygd-skärgård, man är ytmässigt stora vilket innebär långa avstånd och under sommaren har man mycket stora turistströmmar.
TiNK (Trygg i Norrtälje Kommun) startade för c:a tio år sedan. Under de gångna åren har man
byggt organisation och verksamhet så väl att man två gånger (2014 och 2017) blivit utsedda
till ”Årets Förebyggande Kommun”.
TiNK är en avdelning på kommunstyrelsekontoret som leder, samordnar och utvecklar trygghetsarbetet mellan Norrtälje kommun, kommunalförbundet, Polisen, näringslivet,
föreningar och andra myndigheter.
TiNK har elva heltidsanställda medarbetare. Kompetensområdena omfattar folkhälsostrateg,
strateger för föräldraskapsstöd, brottsförebyggande strateg, fältsamordnare, strateg för våld
i nära relationer samt kommunikationsstrateg. Dessa strateger arbetar också periodvis praktiskt operativt.
Som övergripande stöd för arbetet i kommunen finns en Trygghetspolicy omfattande fyra
strategiska utvecklingsområden.
1. Folkhälsopolicy med fokusområdena delaktighet och inflytande i samhället; barn och
ungas uppväxtvillkor; föräldraskapsstöd; ANDT + spel; hälsofrämjande hälso- och
sjukvård; hälsa i arbetslivet; fysisk aktivitet; matvanor och livsmedel; samt; psykisk
hälsa. Vart och ett av dessa områden har handlingsplan.
2. Integrationsetablering med fokusområdena arbete och boende; utbildning och
språk; attityder; samverkan, socialt deltagande och inflytande; samt mötesplatser.
3. Våld i nära relationer med fokusområden förebyggande arbete mot våld; upptäckt av
våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn; insatser riktade till
våldsutövare; kunskap och metodutveckling samt samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället.
4. Brottsförebyggande med fokusområdena brott och ordningsstörningar; organiserad
brottslighet; våldsbejakande extremism; trygg skolmiljö samt trygghet i boende.
TiNK har tät samverkan med lokala områdesgrupper, TiNK-rådet, lokala Brå samt en nära
koppling till kommunledningen. Det gör att praktiker, strateger och chefer ömsesidigt och
regelbundet kan hålla sig uppdaterade om läget och om vad som görs.
De sammanfattar sin strategi och metod som följer:
•
•
•

Ett förankrat uppdrag i kommunledningen vad gäller policy, strategier och tydliga
mål.
Man samordnar kommunens förvaltningar, myndigheter, polisen, ideella sektorn och
företag.
Arbetet bedrivs i etablerade samverkansplattformar.
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•
•
•
•
•

Arbetet är behovsdrivet utifrån upplevda problem, otrygga platser, undersökningar
och statistik.
De engagerar många genom att samordna och definiera uppdrag och metoder, ger
stöd och leder aktiviteter och insatser.
De säkerställer att beslutade aktiviteter, mål och överenskommelser beaktas i ordinarie verksamhetsplaner.
De följer upp och kvalitetssäkrar enkäter/undersökningar och utvärderar för att utveckla.
Därigenom effektiviseras kommunens resurser

De framgångsfaktorer för sitt arbete som TiNK framhåller är:
•

•
•

•

Tydlig organisation med mandat
o Kommunövergripande placering
o Förankrad roll i kommunledningen
o Chef med mandat och tydlig roll
o Samlat team
Gemensamma och övergripande mål
o Utifrån långsiktig strategi
Fasta plattformar för samverkan
o Samverkan som engagerar
o Tydlig struktur och process
o Kompetens, lärande, utvärdering
Drivkraft och samarbete
o Proaktivt engagerande arbetssätt
o Kommunikation och relationer
o Passion och struktur

Ytterligare underlag kan hämtas via www.norrtalje.se/trygg och/eller folkhälsostrateg Sofie
Ahlholm, epost sofie.ahlholm@norrtalje.se
Utredarens kommentarer: Avsikten är förstås inte att Region Gotland ska ”copy-paste”
Norrtäljes arbete rakt av. Flera viktiga pusselbitar finns redan i Gotlands arbete. Men de
punkter som de lyfter fram som strukturella framgångsfaktorer är viktiga att diskutera. Norrtälje har samlat kompetenser och gjort TiNK till ett ”kraftcentrum” för förebyggande arbete i
ett brett perspektiv, inklusive ANDT och brott. Det har givit uppenbara synergieffekter. Viktigt är att det finns en tydlighet för alla om vilka beslutande- respektive inspirations- och
praktiska samverkansforum som finns.
Det synes utredaren, vilket tidigare nämnts, som om Region Gotland har ett glapp mellan
strategisk nivå och praktik. Rollen för ”Tryggare Gotland” upplevs som oklar.
TiNK använder termerna ”passion” och ”proaktivitet” vilket betyder att någon måste kliva
fram och engagerat driva arbetet. En sådan person skulle kunna vara den som nedan benämns som preventionssamordnare.
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Strukturförslag 2:
Preventionssamordnare
Även om regionen väljer att inte förstärka den stödjande överbygganden, exempelvis utifrån
exemplet Norrtälje, bör man ändå överväga att inrätta en tjänst för en preventionssamordnare med mer praktiskt ansvar för ANDT- och brottsförebyggande frågor. Denna tjänst ska.
vara en synlig länk mellan lednings- och strateginivå och verksamheterna. De senare bör få
hjälp med praktiskt metodstöd, inspiration och med annan kunskapsutveckling.
Preventionssamordnaren skulle också kunna fungera som en tydlig ”en väg in” i hela det förebyggande arbete som görs i Region Gotland, till exempel för externa samarbetspartners
som polis, föreningsliv, arbetsplatser och inte minst för enskilda personer. Regionen är stor
och det finns många tänkbara telefonnummer ringa. Det finns en poäng i att ha ett ansikte
utåt som kan svara direkt och/eller slussa till rätt instans.
En preventionssamordnare skulle alltså som nämnts ge handledning och metodstöd i konkreta arbetssätt för de olika verksamheterna. Erfarenhetsmässigt (ref. Knut Sundell) är det
svårt att få nya metoder att fungera i praktiken. Implementeringen kräver nästan alltid handledning över tid. I och med att Gotland är stort ytmässigt och exempelvis har många mindre
skolor runt om i regionen är det viktigt att någon har möjlighet att praktiskt besöka och
stödja dessa så att alla får möjlighet till samma kvalitativa arbete.
Preventionssamordnaren skulle också kunna vara ett viktigt stöd för uppföljningen av det
förebyggande arbetet. Att följa upp arbetet på ett systematiskt sätt är grunden för att kunna
utveckla sitt arbete och få ökad kvalitet i insatserna. Men hur och vad ska mätas? Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) utvecklar ett så kallat Preventionsindex
där man tar fram de viktigaste indikatorerna inom olika områden. Se kapitel 3,
https://www.can.se/contentassets/a5284439b49f4559aa81deae83f5204a/konsumtion-ochskador-av-alkohol-narkotika-och-tobak-i-kommuner-i-kalmar-lan.pdf .
Preventionssamordnaren skulle kunna fungera som bollplank angående praktiskt användbara indikatorer och verksamhetsuppföljning.
Även funktionen som omvärldsbevakare är viktig att ha. Detta görs redan av strateger i regionen, men att ha fler som håller koll på vad som sker är viktigt. Man kan bevaka olika områden och ingå i olika nätverk vilket ökar chanserna att hålla sig a’jour med forskning och praktik.

Följande förslag är några exempel på insatser som kan utvecklas var för sig eller tillsammans
för att öka kvaliteten på den ANDT- och brottsförebyggande arbetet.
Föräldraskapsstöd
Att skola och föräldrar har ett bra samarbete är en mycket viktig skyddsfaktor. Skolorna har i
de allra flesta fall också ett fungerande samarbete med sina elevers föräldrar i någon form.
Även andra verksamheter har föräldraskapsstöd. I den utmärkta broschyren ”Stöd till barn,
föräldrar och familjer inom socialtjänsten” (Individ- och familjeomsorgen) erbjuds många bra
insatser, exempelvis gällande generellt föräldrastödsarbete. Men ingenting är så bra att det
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inte kan utvecklas ytterligare. Dessutom kvarstår frågan om hela Gotland har tillgång till generella och riktade föräldrastödsprogram.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, kan bistå i att utveckla föräldraskapsstödet. På deras hemsida http://www.mfof.se/ finns exempelvis skriften ”Föräldrar
spelar roll – Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete”

Kvalitetssäkring av arbetet
Exemplet föräldraskapsstöd väcker också frågor angående kvalitetssäkring. Vilken effekt har
de program som erbjuds? Det vore angeläget med en fördjupad analys angående hur många
grupper som genomförs, hur många personer omfattas, vilka föräldrar nås, resultat av uppföljning, hur många orter på Gotland omfattas, m m. för att man ytterligare ska kunna förbättra effekten av detta arbete.
Som tidigare nämnts finns det idag flera material som ger stöd att utveckla kvaliteten i såväl
projekt som reguljärt arbete. EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) är tillgängliga via Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/snabbguide-for-drogforebyggande-arbete/
UNODC’s (United Nations Office for Drugs and Crime) har tillsammans med WHO (World Health Organization) 2018 publicerat en uppdaterad version av ” International Standards on
Drug Use Prevention” på http://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har givit ut ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete” som är en handbok i att analysera orsakerna till brott lokalt. Nås via länken:
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2018-04-17-orsaksanalys-i-lokaltbrottsforebyggande-arbete.html .

Årshjul
Ett årshjul som beskriver en kommuns/regions kommande insatser under ett verksamhetsår
är ett bra sätt att mobilisera olika verksamheter kring gemensamma satsningar. I och med
att alla aktörer i god tid vet när insatser och mediakampanjer kommer att ske är det lättare
att prioritera den egna verksamheten. Man får också större delaktighet i regionens samlade
arbete. Årshjulet arbetas med fördel fram i ett forum där många verksamheter är representerade och kan påverka innehållet. Om inte den förankringen sker är det svårare att få till
stånd gemensamma insatser. Årshjulet tas fram med hjälp av kommunikationskompetenser.
Tanken är att årshjulet löpande ska uppdateras år från år.

Preventionsprofilen
Inom Stockholms stad har man utvecklat en metod kallad Preventionsprofilen. Den beskrivs
som ”en metod för att utifrån kunskapsbaserade risk- och skyddsfaktorer utvärdera, kvalitetssäkra och tydliggöra det förebyggande arbetet i kommunalt driven eller finansierad barnoch ungdomsverksamhet. Den enskilda medarbetaren gör en självskattning av graden av
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prevention i det ordinarie arbetet genom att fylla i en enkät. Resultatet sammanställs och
analyseras på gruppnivå. Verksamheten ges möjlighet att systematiskt följa upp och utveckla
sitt förebyggande arbete.” Om intresse för detta finns inom Region Gotland kan undertecknad bistå med kontakt till Stockholms stad.

Cannabisförebyggande för yrkesverksamma
Flera av de intervjuade har tagit upp att många vuxna, även sådana som yrkesmässigt arbetar med ANDT-förebyggande bland unga, tycker att det är svårt att diskutera cannabis med
ungdomar. Dels har en ”drogliberal” attityd spridits bland unga just vad gäller cannabis, dels
känner sig många vuxna i kunskapsunderläge. Det är en sak att ta upp tobak och alkohol,
men cannabis…
Stockholms stad har arbetat fram ett koncept kallat ”Koll på cannabis” som riktar sig just till
de som arbetar i ungas närhet. Se http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Utvecklingsenheten/Prevention/Cannabisprevention/ Materialet ska förstås lokalanpassas men texterna är fria att användas.
Exempelvis har Jämtland gjort en regional anpassning, se http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkohol,-narkotika,-dopning-och-tobak/Documents/koll_pa_cannabis_tillaggsmaterial.pdf
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Bilaga 1 Tack till intervjuade
Jag har genomgående fått en vänligt och intresserat bemötande. Därför vill jag rikta ett stort
tack till följande personer som intervjuats för denna kartläggning:
Ulf Axelsson

Mansforum och Familjefokus Ungdomsgrupp

Maria Benczy

Avdelningschef barn- och elevhälsan

Julia Chinette

Skolkurator Högbyskolan

Kjell Gardarfve

Enhetschef Familjestödsenheten

Christina Godarve

Avdelningschef IFO

Shanti Gustafsson

Samordnare Familjefokus Ungdomsgrupp

Maja Heckscher

Socialsekreterare socialjouren

Cora Juniwik

Folkhälsostrateg ANDT

Katarina Jupiter

Hälsosjuksköterska tobaksprevention

Annika Liljegren

Enhetschef ungdomsgårdar fältfritidsledare

Eva Lindvall

Samordnare Mini-Maria Socialförvaltningen

Therese Ljungman

Rektor Gutegymnasiet

Lars Nordahl

Administrativ chef Wisbygymnasiet

Lars Olofsson

Enhetschef myndighetsutövning ensamkomm. unga

Lina Olsson

Skolsköterska Solbergaskolan

Katrin Rindlaug

Jämställdhetsstrateg

Karl Risp

Strateg BF, Integration, Social hållbarhet

Cristian Salas

Socialpedagog Södervärnsskolan

Jenny Sandberg

Samhällsplanerare

Louise Stuxgren

Tf. avdelningschef boende för ensamkomm. unga

Cecilia Tofftén

Biträdande rektor Södervärnsskolan

Anna Thunegard

Fältfritidsledare

Jörgen Wiss

Alkoholhandläggare

Ragnar Östermark

Enhetschef Beroendeenheten

samt socionomstuderande Ylva Larsson och Lisa Cederlund och socialpedagogstuderande
Emma Lennartsson.
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Bilaga 2 Förteckning över underlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkansavtal Tryggare Gotland
Medborgarlöften
Community Readiness-mätning, BRÅ
Förslag på fortsättning, BRÅ
Folkhälsopolitiskt program
Inriktningsbeslut att följa Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
Egna anteckningar från intervjuer
Hemsidespresentationer, broschyrer och annat material från olika enheter
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Bilaga 3 Vem kartlade?
Kartläggningen är gjord av Anders Eriksson, BildningsBolaget, mobil 072-89 64 015,
epost anders.eriksson@mailbox.tele2.se
Genom åren har jag bland annat varit verksam som:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Medlevare på Bäckaräng – ett av Hasselakollektiven
Fältassistent i Vallentuna
Avdelningsdirektör på (dåvarande) Folkhälsoinstitutet med det nationellt förebyggande arbetet som ansvarsområde
Ledare för Think Tank Committee inom EURAD (Europe Against Drugs; NGO)
Utvecklingsledare och medgrundare av Preventionscentrum Stockholm (Precens) på
Socialförvaltningen i Stockholm
Koordinator för Expert Strand on Substance Abuse Prevention (ESSAP) i EUROCITIES’
Work Group Health Inequalities
Handledare, t ex åt ideella projekt på uppdrag av Sekretariatet för frivilligt socialt arbete och organisationsbidrag (SoFri) vid Socialstyrelsen, socionomstuderande vid
Årsta-Sköndal högskola och lokala preventionssamordnare i Stockholms stad
Föreläsare/utbildare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Fram till 2015 var jag huvudprojektledare för Stockholms del i Trestad2, ett treårigt
projekt med stöd av Socialdepartementet. Ett av delprojekten som jag var med om
att driva var en svensk version av EU’s kvalitetsstandard för professionellt drogförebyggande arbete, European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Projektet
handlade om att översätta, anpassa och sprida denna standard som inte har någon
tidigare motsvarighet på svenska. Jag har utsetts till EDPQS Champion av projektansvariga vid Liverpool John Moores University.

Senaste offentliga utredningsuppdrag
Undertecknad har för Länsstyrelsen i Stockholms län sammanställt ”Uppföljning av strategi
och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2015”, se http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/andt-uppfoljning-2015-web.pdf
samt varit delaktig i att sammanställa ”Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017–2020”, se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/ANDT-strategi-2017-SLUTLIG-webb.pdf
Jag har nyligen (2017) också genomfört en intern utredning för Länsstyrelsen i Stockholms
län som kartlade myndighetens brottsförebyggande arbete.
Under 2017 har jag även varit processledare på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands
län i framtagande av regional ANDT-strategi med tillhörande åtgärdsplan. Se
http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkoholoch-tobak/Pages/index.aspx
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Medborgarlöfte 2020 – Mäns våld mot kvinnor
Brottsområdet våld innefattar bland annat offentligt våld och relationsvåld. En del av området
våld som är särskilt värt att belysa rör mäns våld mot kvinnor i nära relation. Det är en kategori
som orsakar stort enskilt lidande och stora samhällskostnader. De genomlysningar som gjorts i
våra respektive verksamheter pekar samstämmigt på en rad utmaningar inom området.
Mörkertalet är betydande och ärendena är ofta komplexa med många olika aktörer. Vidare har det
framkommit utvecklingsbehov både avseende utbud och samordning av de insatser som riktas till
personer i en relationsvåldssituation. Avslutningsvis är kunskapen i samhället generellt låg, både
avseende företeelsen och möjligheten att göra skillnad.
Mot bakgrund av denna situation ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive
verksamheter öka samordningen av stödet till våldsutsatta kvinnor, förbättra det
våldsförebyggande arbetet samt stärka sin förmåga att reagera på indikationer av
våldsutsatthet.
I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:
1. Under 2020 ska fem våldsutsatta kvinnor ha erbjudits möjlighet till samordnad
individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.
2. Under 2020 ska fem män med våldsproblematik i nära relationer ha påbörjat
behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.
3. Under 2020 ska tre gemensamma informationsinsatser om Mäns våld mot kvinnor
genomföras.
Polisen och Region Gotland följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de
samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas. En mer utförlig beskrivning av
medborgarlöftes delar och vidhängande aktiviteter beskrivs i bilaga 1.

Peter Lindvall

Fredrik Persson

Regiondirektör

Lokalpolisområdeschef

Medborgarlöfte 2020 – Mäns våld mot kvinnor: Bilaga 1
Som brottsområde och samhällsföreteelse är våld i nära relation svårt att jobba med. Detta har flera
anledningar, bland annat då det vanligen sker dolt i hemmet, är skam- och skuldbelagt och ofta har en
grund i patriarkala maktstrukturer. Medborgarlöftena syftar till att angripa den problematiken. De har sin
bakgrund i ett dialogarbete som gjorts med medarbetare som jobbar med relationsvåld samt den
kartläggning, Fallet Linda, som Länsstyrelsen i Gotlands län gjort i frågan. Det bör understrykas att Region
Gotland och Polisen redan idag arbetar intensivt med frågan och att målkvantifieringen i respektive punkt
primärt syftar att utveckla samverkansprocessen.
Medborgarlöftets punkter har följande beskrivning:

1. Under 2020 ska fem våldsutsatta kvinnor ha erbjudits möjlighet till samordnad
individuell plan (SIP), alternativt nätverksmöte.
Målet med punkten är att utveckla samverkansformer i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Med stöd av
arbetet med Fallet Linda vet vi att utsatta kvinnor uttrycker behov av samordnade insatser (SIP) i samband
med att våldsutsattheten kommer till myndigheternas kännedom.
Vidare kan det finnas fördelar med ett format för samordning och vägledning i ett tidigare skede i
våldsspiralen där situationen ej ännu är aktualiserad som ett myndighetsärende. Därav förslaget på en
alternativ aktivitet i form av nätverksmöte där fler aktörer genom samtycke kan ges möjlighet till tidig
samverkan. Nätverksmötet som metod har potential att angripa det mörkertal vi vet finns.

2. Under 2020 ska fem män med våldsproblematik i nära relationer ha påbörjat
behandling enligt metoden Alternativ Till Våld.
Punkten syftar till att bygga upp samverkansformer kring hanteringen av våldsutövarperspektivet i
relationsvåldsärenden. Det format vi kommer samverka kring heter Alternativ Till Våld (ATV), en metod
för gruppbehandling av män som har våldsproblem i nära relationer. Målet med ATV är att kunna erbjuda
verktyg för långsiktig beteendeförändring hos män med våldsproblematik. Gruppbehandlingen består av
åtta temaområden uppdelat på 24 gruppmöten. En fördel med ATV är att temaområdena är rullande
vilket innebär kontinuerligt intag och därför kort väntetid, en utpekad framgångsfaktor i
behandlingssammanhang.

3. Under 2020 ska tre gemensamma informationsinsatser om Mäns våld mot kvinnor
genomföras.
Med stöd av arbetet med Fallet Linda vet vi att utsatta kvinnor upplever en generell okunskap i samhället
beträffande relationsvåld. Punkten syftar därför till att höja allmänhetens medvetenhet om problematiken
med relationsvåld, vilka mekanismer som påverkar relationsvåldsförloppet, och hur enskilda innevånare
kan agera. Målet är att Gotlänningarna ska känna till hur relationsvåld kan motverkas och på vilket sätt vi
som offentliga aktörer arbetar med detta.

Medborgarlöfte 2020 – Unga kvinnors droganvändande

Gotland ligger över riksgenomsnittet avseende unga kvinnors skadliga bruk av droger. Detta
innefattar narkotikaanvändande och intensiv alkoholkonsumtion. I problembilden ingår bland
annat att samtidens unga har tillgång till arenor med ett adaptivt och ensidigt informationsflöde,
benägenhet till självmedicinering vid psykisk ohälsa, samt att tillgången på droger är god.
Samtidigt är vuxnas kunskap om droger generellt låg, i synnerhet kopplat till unga kvinnors bruk.
Ett tydligt behov är förbättrad kännedom om symtom och indikatorer såväl som förmågan att
kunna prata om droger. Då bruk i tidig ålder är förenat med ökad risk för skadeverkningar är
även tidig upptäckt en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet.
Mot bakgrund av denna situation ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive
verksamheter stärka sin egen och berörda vuxnas kunskaper om mekanismerna bakom
unga kvinnors bruk av droger, samt öka sin förmåga att tidigt agera mot indikationer på
droganvändande.
I linje med detta utgår följande medborgarlöfte:
1. Under 2020 ska fyra dialogmöten genomföras där kvinnor som arbetar i berörda
verksamheter inom Polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.
2. Under 2020 ska två gemensamma kunskapshöjande insatser genomföras riktade
till personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis
vårdnadshavare, skolpersonal med flera.
3. Under 2020 ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive verksamheter
stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor
i syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.
Polisen och Region Gotland följer kontinuerligt upp medborgarlöftet inom ramen för de
samverkansforum som ansvarar för att åtgärderna vidtas. En mer utförlig beskrivning av
medborgarlöftes delar och vidhängande aktiviteter beskrivs i bilaga 1.

Peter Lindvall

Fredrik Persson

Regiondirektör

Lokalpolisområdeschef

Medborgarlöfte 2020 – Unga kvinnors droganvändande:
Bilaga 1
Medborgarlöftet tar sikte på tre identifierade utmaningar. I det lokala arbetet mot droger förekommer
unga kvinnor inte proportionerligt till den bild som framgår i Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysnings (CAN) drogvaneenkät. Flickor anger även i högre grad än pojkar att de upplever
stress och nedstämdhet, vilket har ett starkt påvisat samband med psykisk ohälsa och droganvändande.
Vidare rapporterar flera ungdomsrelaterade verksamheter om ett växande kunskapsglapp i fråga om
droger. Avslutningsvis finns både evidens för, och potential att, utveckla arbetet med tidiga insatser.
Det bör understrykas att Region Gotland och Polisen redan idag arbetar intensivt med frågan och att
förekommande målkvantifieringar primärt syftar att stärka vårt sätt att arbeta tillsammans.
Medborgarlöftets punkter har följande beskrivning:

1. Under 2020 ska fyra dialogmöten genomföras där kvinnor som arbetar i berörda
verksamheter inom Polisen och Region Gotland möter kvinnor i gymnasieåldern.
Detta sker i syfte att stärka kunskapen om varför vi har en avvikelse gentemot övriga riket vad gäller unga
kvinnors narkotikabruk och intensivkonsumtion av alkohol. Syftet med punkten är att prata med, och inte
om, unga kvinnor på Gotland. Målet är stärkt kunskap om företeelsen och utifrån denna utveckla vår
förmåga att arbeta proaktivt, inte minst i tidigare åldrar. Deltagande medarbetare från polis och Region
Gotland skapar tillsammans en arbetsgrupp för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteten.

2. Under 2020 ska två gemensamma kunskapshöjande insatser genomföras riktade till
personer som kommer i kontakt med unga kvinnor i sin vardag, exempelvis
vårdnadshavare, skolpersonal med flera.
Målet med punkten är att öka kunskapen inom dessa grupper. Inriktningen i föreläsningarna ska dels ge
kunskap om symtom och indikatorer relaterat till droganvändande, dels ge verktyg att kunna prata om
droger. Detta arbete inkluderar även en översyn av nya informationskanaler.

3. Under 2020 ska Polisen och Region Gotland inom sina respektive verksamheter
stärka sin förmåga att uppfatta indikationer på droganvändande hos unga kvinnor i
syfte att så tidigt som möjligt engagera vårdnadshavare.
Evidensen är god för att tidig upptäckt och åtgärder grundade i omtanke förebygger skadligt bruk senare i
livet. Punkten har två syften. I första hand ett stärkt systematiskt arbete i den egna linjen för att öka
verksamheternas benägenhet att ta tidiga vuxenkontakter. I andra hand att undersöka och utveckla
möjligheterna till att genomföra gemensamma tidiga insatser, exempelvis verksamhetsgemensamma
orossamtal.

