Kallelse

Regionfullmäktige

RS 2020/69

Sammanträdesdatum 2020-09-28
Sekreterare Lisa Tunegård

Kallelse till regionfullmäktiges sammanträde
28 september 2020, klockan 13.00
Presidiet - Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby.
Ledamöter och ersättare - distans

Föredragningslista

Ärende

Kommentar

1

Fyllnadsval till regionfullmäktige
RS 2020/9

2

Information om Corona - Covid 19

3

Revisorernas information

4

VA-taxa 2020
RS 2020/1082

5

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby
RS 2020/859

6

Överlåtelse av nyttjanderättsavtal från CMP till helägt dotterbolag
RS 2018/949

7

Utveckling i Roma - antagande av anbud
RS 2019/471

8

Överenskommelse Krispaket - enhetstaxa för kollektivtrafiken
RS 2020/742

9

Tilläggsanslag rivning Marinstugan
RS 2020/739

10

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för beläggningsprogram
och enskilda vägar
RS 2020/359

11

Tilläggsanslag för upphandlat patientövervakningssystem
RS 2020/274

12

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
RS 2020/598

13

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Barn- och
utbildningsnämnden
RS 2020/624

14

Begäran om tilläggsanslag för LSS, Socialnämnden
RS 2020/774

15

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10
RS 2020/732

16

Förvärv av samtliga aktier i Gotlands Filmfond AB
RS 2020/856

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

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2020-09-28

Ärende
17

Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2020
RS 2020/602

18

Regionstyrelseförvaltningen 2.0
RS 2020/800

19

Uppdrag till nämnderna - Dataskyddsombudets årsrapport till Regionstyrelsen
2019
RS 2020/683

20

Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2021
RS 2020/1134

21

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2020/9

22

Avsägelser och fyllnadsval
RS 2020/9

23

Medborgarförslag; beslutade

24

Medborgarförslag; nya

25

Interpellation. Konsekvenser av sparbeting på särskilt boende, SÄBO
RS 2020/301

26

Interpellation. Samråda med pensionärsrådet
RS 2020/303

27

Interpellation. Riktlinjer ekonomiska nedskärningar
RS 2020/302

28

Interpellation. Gotlandshems nya huvudkontor
RS 2020/305

29

Interpellation. Konstmuseum
RS 2020/1020

30

Redovisning av partistöd
RS 2020/1410

31

Årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2019
RS 2020/678

32

Frågor

33

Revisionsrapport. Granskning av intäktsrutiner - patientavgifter
RS 2020/1117

34

Nya motioner

35

Nya interpellationer

Kallelse
RS 2020/69

Kommentar

Inger Harlevi
Ordförande

2 (2)

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2020-06-22 (201-2553-2020, 201-2551-2020, 2012550-2020, 201-2552-2020):
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Thord Ingesson (S).
Torgny Ammunet (S), Irisdalsgatan 28, 621 42 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Torgny Ammunet (S).
Per Gahnström (S), Lilla skräddar gården 7, 621 53 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter André Friberg (S).
Britt Andersson (S), Ängmansvägen 4A, 623 69 Katthammarsvik.
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Brittis Benzler (V).
Peter Barnard (V), Hangvar Olarve 613, 624 54 Lärbro.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Peter Barnard (V).
Jennie Jarve (V), Sanda Botvide 215, 623 79 Klintehamn.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Martin Kolberg (Fi).
Jakob Berglund Rogert (Fi), Danzigergränd 3, 621 56 Visby.
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BESLUT
2020-06-22
Dnr: 201-2551-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Britt Andersson
Avgången ersättare: André Friberg
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Meit Fohlin
Filip Reinhag
Ylva Bendelin
Thord Ingesson
Conny Kristensen Gahnström
Jonathan Carlsson
Aino Friberg Hansson
Bo Björkman
Anne Ståhl Mousa
Linus Gränsmark
Hanna Westerén
Tommy Gardell
Lennart Petersson
Tony Johansson
Anneli Klovsjö
Håkan Ericsson
Linn Philip
Greger Eneqvist

Ersättare
1. Torgny Ammunet
2. Charlotte Andersson
3. Mikael Nilsson
4. Tony Ekman
5. Mats Sundin
6. Jessica Palmgren
7. Eric Martell
8. Jenny Larsson
9. Britt Andersson *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Britt Andersson, Ängmansvägen 4 A, 623 69 Katthammarsvik
Parti: Socialdemokraterna via e-post: gotland@socialdemokraterna.se
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Bevis
2020-06-22

201-2551-2020

Britt Andersson
ÄNGMANSVÄGEN 4 A
62369 KATTHAMMARSVIK

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Page 6 of 340

1/1

BESLUT
2020-06-22
Dnr: 201-2552-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Feministiskt initiativ
Ny ersättare: Jakob Berglund Rogert
Avgången ersättare: Martin Kolberg
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Gerd Holmgren
Torun Ström

1. Ann-Charlotte Lotta Persson
2. Jakob Berglund Rogert *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Jakob Berglund Rogert, Danzigergränd 3, lgh 1002, 621 56 Visby
Parti: Feministiskt initiativ via e-post: gotland@feministisktinitiativ.se
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Bevis
2020-06-22

201-2552-2020

Jakob Berglund Rogert
DANZIGERGRÄND 3 LGH 1002
62156 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Feministiskt initiativ
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2020-06-22
Dnr: 201-2553-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Torgny Ammunet
Ny ersättare: Per Gahnström
Avgången ledamot: Thord Ingesson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Meit Fohlin
Filip Reinhag
Ylva Bendelin
Torgny Ammunet *
Conny Kristensen Gahnström
Jonathan Carlsson
Aino Friberg Hansson
Bo Björkman
Anne Ståhl Mousa
Linus Gränsmark
Hanna Westerén
Tommy Gardell
Lennart Petersson
Tony Johansson
Anneli Klovsjö
Håkan Ericsson
Linn Philip
Greger Eneqvist

Ersättare
1. Charlotte Andersson
2. Mikael Nilsson
3. Tony Ekman
4. Mats Sundin
5. Jessica Palmgren
6. Eric Martell
7. Jenny Larsson
8. Britt Andersson
9. Per Gahnström *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ledamot: Torgny Ammunet , Irisdalsgatan 28, lgh 1101, 621 42 Visby
Ny ersättare: Per Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
Parti: Socialdemokraterna via e-post: gotland@socialdemokraterna.se
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Bevis
2020-06-22

201-2553-2020

Torgny Ammunet
IRISDALSGATAN 28 LGH 1101
62142 VISBY

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland
Valkrets: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2020-06-22

201-2553-2020

Per Gahnström
LILLA SKRÄDDARGÅRDEN 7
62153 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2020-06-22
Dnr: 201-2550-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Vänsterpartiet
Ny ledamot: Peter Barnard
Ny ersättare: Jennie Jarve
Avgången ledamot: Brittis Benzler
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Saga Carlgren
Peter Barnard *
Thomas Gustafson
Annamaria Bauer
Per Edman
Victoria Öjefors Quinn
Jörgen Benzler

1. Jan Svensson
2. Rebeccah Eriksson
3. Joan Sundin
4. Jennie Jarve *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ledamot: Peter Barnard , Hangvar Olarve 630, 624 54 Lärbro
Ny ersättare: Jennie Jarve, Sanda Botvie 215, 623 79 Klintehamn
Parti: Vänsterpartiet via e-post: v.gotland@gmail.com
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Bevis
2020-06-22

201-2550-2020

Peter Barnard
HANGVAR OLARVE 613
62454 LÄRBRO

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Vänsterpartiet
Kommun: Gotland
Valkrets: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Page 14 of 340

Bevis
2020-06-22

201-2550-2020

Jennie Jarve
SANDA BOTVIDE 215
62379 KLINTEHAMN

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
22 juni 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Vänsterpartiet
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lena Norén

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Page 15 of 340

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 226

VA-taxa 2020

RS 2020/1082
AU § 206

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 procent från och med 2020-10-01.
x VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7 procent från och med 2020-10-01.
x

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om en höjning av VAtaxan. Anläggningsavgiften för 2020 och 2021 föreslås höjas med 10 procent och
brukningsavgiften med 7 procent.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas eftersom investeringarna till
största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även brukningsavgiften behöver höjas med 7 %.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-06-18, 147
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-26

34 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1082
26 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

VA-taxa 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 procent från och med 2020-10-01.
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7 procent från och med 2020-10-01.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om en höjning av VAtaxan. Anläggningsavgiften för 2020 och 2021 föreslås höjas med 10 procent och
brukningsavgiften med 7 procent.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas eftersom investeringarna till
största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Beslutsunderlag

TN § 147 2020-06-18
TKF 2020/1260

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Page 17www.gotland.se
of 340
Webbplats

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1082

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Page 18 of 340

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 147

TN § 147

VA-taxa 2020

TN 2020/1260
TN AU § 135

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.

Taxan för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning består av två
avgifter, anläggningsavgiften som ska täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden och
brukningsavgiften som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll, samt
kapitalkostnader för investeringar.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande
fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid
anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt
vattentjänstlängens krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens
likställighetsprincip.
Kostnader som tas med i anläggningsavgiften är utbyggnadskostnader för
exploateringsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. Kostnader för
utökade kapacitet i befintliga eller nya VA-anläggningar som behövs för
utbyggnadsområden ingår också i anläggningsavgiften.
Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för VA. Spridningen
beror inte enbart på skillnaden i kostnader för att ansluta fastigheter utan i första
hand hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom
anläggningstaxan. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter kommer på sikt
betalas via brukningsavgifterna.
VA-avdelningen planerar att bygga upp en modell enligt Svenskt Vattens
rekommendation för anläggningsavgiftens nivå, som bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan 0 procent och
100 procent. Täckningsgraden för Region Gotland beräknas till ca 50%.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10% eftersom
investeringarna till största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekten av att avskrivningar görs av VA-verksamhetens anläggningar med 53
miljoner kronor innebär sänkta internräntekostnader med 792 000 kronor för 2020.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 147

Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxans anläggningsavgift för 2020 och 2021
behöver höjas med 10% och brukningsavgiften med 7% from 2020-10-01.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – höjning av VA-taxan behövs för fortsatt exploatering
utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – bättre täckningsgrad av anläggningsavgiften och en
höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Bjergegaard Pettersson.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Exempel Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet med höjning
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Teknikförvaltningen
VA-avdelningen

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (VA) finansieras inte med skattemedel.
Den VA-avgift som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för Region Gotlands vattenförsörjning
och avloppshantering. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgift och
brukningsavgift.
Taxan antogs av regionfullmäktige den 25 februari 2019 och med indexhöjning av taxan från och med den
1 januari 2020.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det allmänna
ledningsnätet. Den finansierar utbyggnaden av och nyttan med hela VA-systemet, inklusive vatten- och
avloppsreningsverken. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både
bebyggda och obebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet.
Ett verksamhetsområde är ett fastställt område inom vilket försörjningen sker genom regionens VAanläggningar. Anläggningsavgift kan även utgå om förändringar sker på fastigheten med installationer av
vatten och spillvatten, som t.ex. en gäststuga.
Verksamhetsområden kan vara utbyggda med olika typer av VA-ledningar, nämligen:
Vatten
för leverans av dricksvatten
Spillvatten för borttransport av avloppsvatten från hushåll
Dagvatten för borttransport av regn- och smältvatten, det finns normalt endast i tätbebyggda områden

I anläggningsavgift för bostad, kontor och liknande ingår följande delar:
A. Servisavgift: kostnad för framdragning av servisledning från det allmänna ledningsnätet fram till
fastighetens förbindelsepunkt.
B. Förbindelsepunktsavgift: kostnad för upprättande av förbindelsepunkt.
C. Bostadsenhet respektive tariffenhet, delas in i följande kategorier:
- Bostadsenhet: lägenhet med VA-installation omfattande köksenhet och toalett. Även gäststuga och
liknade
- Tariffenhet: fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm BTA
(bruttoarea), ex kontor, affärsbyggnader och liknande.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Page 21 of 340

Exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla (en bostadsenhet), inklusive moms
2020-års VA-taxa
Med 10% höjning

Anslutning
VSD*
3 ledningar
Servis +
Förbindelsepunkt
bostadsenhet/
tariffenhet
Totalt:

176 358 kr

193 994 kr

44 088 kr

48 497 kr

220 446 kr

242 491 kr

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten
Annan fastighet

Taxan innehåller även kategorin ”Annan fastighet” som är fastighet för industri ändamål. För denna
kategori sker beräkningen av avgiften utifrån följande delar, servis- och förbindelsepunktsavgift samt
tomtyta.
Betalningsregler
Fastighetsägaren faktureras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när regionen
har byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelse- punkt till
fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.
Förbindelsepunkten fungerar som gräns för fastighetens och regionens ansvar.
Brukningsavgift
Brukningsavgiften debiteras kvartalsvis för alla fastigheter med abonnemang (mars, juni, september och
december). Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen består av en grundavgift och bostadsavgifter samt eventuell avgift för dagvatten om
fastigheten ligger inom verksamhetsområde som omfattas av dagvatten.
Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig i
förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att kunna göra
det så korrekt som möjligt behöver du läsa av mätarställningen årligen.
Uppgifterna kan antingen skickas till adress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller lämnas på
telefon 0498-269000, knappval 2 kundtjänst teknikförvaltningen.
Brukningsavgifter 2020, inklusive moms
Kostnad VSD* Med 7% höjning
Fast avgift
grundavgift per fastighet
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten fastighet,
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten gata,
per bostadsenhet/tariffenhet

Rörlig avgift
vatten- och/eller spillvatten

Exempel på avgift för en normalvilla
med en årsförbrukning på 150 m3

1 505 kr/år

1 610

1 237 kr/år

1 324

429 kr/år

459

429 kr/år

459

Kostnad VSD*

Med 7% ökning

33:94 kr/kbm

36,32

8 691 kr/år

9 300 kr/år
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 214

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby

RS 2020/859
AU § 194

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen för Kryssningskajen i Visby godkänns.
x Anslagsunderskottet på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
x

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13, § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000 kr, exklusive ränta, till 2014
års penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057 kr. I detta ligger bland annat en
avtalsmässig indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000 kr, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098 kr.
Tkr

Total budget

Utfall

Avvikelse

Riktkostnad entreprenör
208 000
Arvode entreprenör
15 392
Riktpris
223 392
Systemhandlingar
8 000
Etablering – anslutningskostnader 11 400
Byggherrekostnad
7 200
Total produktionskostnad
250 000
Index KPI
14 400
Summa
264 400

269 390*
15 678
285 058
6 414
7 143
5 808
304 423

-61 390
-286
-61 666
1 586
4 257
1 392
-54 423

304 423

-40 023

* I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.

forts

14 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 214 forts
RS 2020/859
AU § 194

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Projektet är ett mycket stort och komplext projekt som genomförts i samarbete med
CMP. Den ursprungliga budgeten beslutades tidigt i processen. Under projektets
gång har oförutsedda händelser inträffat som har fördyrat arbetet. Dock har tidplanen hållits och kryssningstrafiken kunde starta när det var planerat. I slutredovisningen från projektet finns lärdomar att dra avseende riskanalyser och rekommendationer om förbättring vid liknande projekt framåt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 127
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-01
Skickas till
Tekniska nämnden

15 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/859
1 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för Kryssningskajen i Visby godkänns.



Anslagsunderskottet på 53 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13 § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000 kr, exklusive ränta, till 2014
års penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057 kr. I detta ligger bland annat en
avtalsmässig indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000 kr, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098 kr.
Ekonomisk redovisning

tkr
Riktkostnad entreprenör
Arvode entreprenör
Riktpris

Total budget
208 000
15 392
223 392

Utfall
269 390*
15 678
285 058

Avvikelse
-61 390
-286
-61 666

Systemhandlingar

8 000

6 414

1 586

Etablering – anslutningskostnader
Byggherrekostnad

11 400
7 200

7 143
5 808

4 257
1 392
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Total produktionskostnad
Index KPI
Summa

Tjänsteskrivelse
RS 2020/859

250 000
14 400
264 400

304 423

-54 423

304 423

-40 023

* I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/
tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.
Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Projektet är ett mycket stort och komplext projekt som genomförts i samarbete med
CMP. Den ursprungliga budgeten beslutades tidigt i processen. Under projektets
gång har oförutsedda händelser inträffat som har fördyrat arbetet. Dock har
tidplanen hållits och kryssningstrafiken kunde starta när det var planerat. I
slutredovisningen från projektet finns lärdomar att dra avseende riskanalyser och
rekommendationer om förbättring vid liknande projekt framåt.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 127
Slutrapport kryssningskaj Visby
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 127

TN § 127

Slutredovisning kryssningskaj Visby

TN 2020/500
TN AU § 122

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar den till regionstyrelsen
för beslut.
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen om 54 422 507 kronor.

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13 § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Utifrån ovanstående beslut fick teknikförvaltningen i uppdrag av regiondirektören att
påbörja projektet med uppförande av kryssningskaj med tillhörande landområde och
som skulle vara färdig att tas i drift 2018-04-01.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000, exklusive ränta till 2014 års
penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057. I detta ligger en avtalsmässig
indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098.
Budgetöverskridande, dvs. totalt 35 756 959 (11,7 %), kan härledas till följande
områden:
Muddermassornas beskaffenhet var inte av den kvalitet som förundersökningarna
förutsagt vilket innebar större kostnad än budgeterat. Den olycka som projektet
råkade ut för augusti 2016, samt hårt väder under hösten 2016, ledde till flera
negativa konsekvenser för projektet. Olyckan och vädret innebar att projektet
tvingades till arbete i en tidsperiod (vinter)då plan var att projektet skulle vara
vilande. Det i kombination mertid för nedlagt arbete under resterande del av
byggperioden och är ytterligare faktorer till fördyring av projektet.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 127

Bedömning

Projektet med färdigställande av en kryssningskaj ska utifrån ett övergripande
perspektiv ses som ett framgångsrikt projekt. I och med att Gotland numera har en
kryssningskaj som kan angöras av allt större fartyg har förutsättningarna för
uppfyllelse av en del av vad som uttrycks i vision 2025 som den ”naturliga
mötesplatsen i Östersjöregionen” konkretiserats. Förutsättningarna för
besöksnäringen stärks som en konsekvens av att allt fler fartyg och passagerare kan
angöra Visby hamn på ett tryggt och säkert sätt.
En förutsättning för investering av en kryssningskaj var att gotländska skattebetalare
eller regionala verksamheter inte skulle påverkas negativt ekonomiskt.. Något som
reglerats i nyttjanderättsavtalet med Copenhagen Malmö Port (CMP) och där
investeringen över tid finansieras av CMP, trots att projektet blivit dyrare än beräknat
är det inget som kommer att belasta regionen eller skattekollektivet.
Som enskilt projekt är bedömningen att projektet varit framgångsrikt då både projekt
mål och tidplan uppfyllts enligt projektdirektiv. Överskridande av projektbudget har
sina orsaker, vilket redovisats ovan och de ska ses som omständigheter som inte är
ovanliga för ett projekt av denna karaktär.
Mot bakgrund av ovanstående är förvaltningens bedömning och förslag till beslut att
slutrapport samt att äskande om tilläggsanslag 54 422 057 kronor, som inkluderar
indexuppräkning och tilläggsbeställningar, godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och projektledare Harald
Gröttvik.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Slutrapport 2020-02-12
Tekniska nämnden 2014-08-13 § 161
Regionfullmäktige 2014-08-25 § 131
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Teknikförvaltningen
Tekniska nämnden

Slutrapport
Projekt

Kryssningskaj Visby
Projektägare
Patric Ramberg, Teknikförvaltningen.
Beställare
Tekniska nämnden.
Projektstyrgrupp
Ledamöter sedan januari 2015 har varit:
- Patric Ramberg, RG TKF ordförande
- Arnt Möller Pedersen, Copenhagen Malmö Port (CMP - hyresgäst)
- Hans-Olof Ivarsson, CMP
- Henrik Ahlqvist, CMP Terminalchef Visby fr.o.m. augusti 2017
- Mats Eriksson, RG TKF Hamnavdelningen (framtida fastighetsägare)
Projektorganisation
Medlemmar i teamet sedan januari 2015 har varit:
- Harald Gröttvik, projektledare, RG TKF Plan och utvecklingsavdelningen
- Louise Ringqvist biträdande projektledare, RG TKF Projektavdelningen
- Allan Jacobsson, RG TKF Projektavdelningen
- Niclas Ohlander, RG Ledningskontoret/Regionstyrelseförvaltningen
- Kommunikatörer, 3 olika kommunikatörer från RSF har varit med under projektets
genomförande
Organisation externa parter
Copenhagen Malmö Port (CMP) hyresgäst enligt nyttjanderättsavtal mellan Region Gotland (RG) och
CMP, december 2014.
Totalentreprenör och partner Per Aarsleff A/S (PAA), enligt upphandlingsavtal 7. juli 2015.

Tekniska nämnden
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

PageWebbplats
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Bakgrund och syfte
Projekt kryssningskaj Visby var en del av kryssningsprogrammet inom RG.
Kryssningsprogrammets syfte var att utveckla kryssningsturismen på Gotland.
Programmets ägarskap var förankrat hos Regionstyrelseförvaltningen.
Projektmål
En kryssningskaj med tillhörande landanläggningar färdigställd att tas i drift inför kryssningssäsong
2018.
Budgeterad produktionskostnad: 250 mnkr., med basis i RG:s PM januari 2014, projektets
programhandlingar.
Den budgeterade produktionskostnaden på 250 mnkr ska i slutredovisningen uppräknas med basis i
2014 års penningvärde utifrån den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) från oktober
2014 till april 2018 motsvarande 14, 4 mnkr.

Förkortningar & definitioner
RG
Region Gotland, beställare och partner.
RF

Regionfullmäktige.

CMP

Copenhagen Malmö Port, hyresgäst av anläggningen.

PAA

Per Aarselff A/S, totalentreprenör och partner.

KPI

Konsumentprisindex, Statistiska centralbyrån.

Fastighetsägare

Region Gotland, Hamnavdelningen.

LOU

Lag om offentlig upphandling.
Upphandlingen genomfördes mars – juni 2015.

RH 2000

Sveriges nationella höjdsystem.

ISPS

International Ship & Port facility Security code.

mnkr.

Miljon kronor.

tkr.

Tusen kronor.

m/s

Vind meter per sekund.

PM Kryssningskaj/
programhandlingar, RG

Grundläggande beslut om byggnadens storlek, tekniska standard och
utformning i stort. Programhandlingarna är en sammanfattning av
förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för
beslut om fortsatt projektering och grund för upphandling.

Partnering

Projektet utförs i partnering (även kallat utökad samverkan eller
samverkansentreprenad), varvid Beställaren och Entreprenören
gemensamt löser uppgifter man löpande ställs inför i ett öppet
samarbete med en i vissa delar integrerad projektorganisation.
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Parternas mål är att genomföra en effektiv och utvecklande process,
som säkrar utförandet av entreprenaden med färdigställande inom den
sluttid och det riktpris som avtalas.
Skede 1

Upprättande av systemhandling, kalkylarbete och framtagande av
riktkostnad, samt genomförande av geotekniska undersökningar.
Genomfördes augusti till december 2015.

Skede 2

Detaljprojektering, produktion och överlämnande.
Genomfördes från december 2015 till mars 2018

Systemhandlingar

Översiktlig teknisk beskrivning som underlag till kalkyl och beställning
för skede 2.

Projektering och
produktion, skede 2

Projektets produktionsskede med bygghandlingsprojektering med ABT
06 som kontraktsvillkor. Under denna avses utförandet av
entreprenaden ske i enlighet med de kontrakt och de handlingar i övrigt
som tas fram under skede 1, som preciserar omfattningen av
entreprenaden.

Riktkostnad

Systemhandlingskalkyl (budgeterade kostnader) baserad på verifierad
självkostnad, togs fram av PAA.

Entreprenörsarvode

Fast påslag baserat på riktkostnad, angivet i procent i anbud från PAA 7,4%.

Riktpris

Riktkostnad (rörlig del) + entreprenörsarvode (fast del).

Löpande räkning

Ekonomisk term som innebär att redovisning av och betalning för varor
och utförda tjänster sker efter hand (löpande).

ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten.

Ersättning

Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt
självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 §§ 9 - 10 ändrad på så vis att
ersättning dels utgår med en fast del, som inkluderar Entreprenörens
vinst, risk och kostnader för centraladministration, dels en rörlig del.

ÄTA-arbete

ÄTA-arbeten är en förkortning gällande förändring av ursprungligt
uppgjort kontrakt i byggbranschen. ÄTA står för Ä=Ändring,
T=Tillägg och A=Avgående. Eftersom saker inträffar som man inte
kunnat förutse så har byggbranschen regleringar för hur dessa
förändringar ska hanteras.

Relationshandlingar

Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter
produktbestämning och produktframställning.

Muddermassor
BigRed

Relationshandlingen ska visa hur projektet verkligen blev efter beslut
och revideringar under byggets gång. För anläggningar under mark ska
även relationshandlingen visa anläggningar som är borttagna eller tagna
ur drift.
Fyllnadsmaterial vars hållfasthet baseras på geotekniska undersökningar.
För utbyggnad av det nya landområdet (ca 12 000 m2).
Anpassad arbetsplattform med avancerad utrustning för att placera och
iordningsställa fundamenten för kajen på havsbotten.
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Tillvägagångssätt
-

-

Preliminär projektstart 2014-10-09 (projektägare och interimistisk styrgrupp).
Styrgrupp, projektledare och projektteam på plats, januari 2015.
Beslut om justering av strategi för genomförande togs 2015-02-17.
Ursprunglig plan för genomförande av entreprenaden med fyra olika upphandlingar var inte
realistisk enligt tidplanen som avtalades inom nyttjanderättsavtalet mellan RG och CMP.
Projektet valde att genomföra en upphandling – ”totalentreprenad i samverkansform
partnering”, med basis i en omvänd tidsplanering med färdigställande april 2018
Upphandlingsprocess totalentreprenör och partner, februari – juni 2015.
Upphandling i två steg enligt LOU. Steg 1 en prekvalificering av anbudslämnarna och steg 2
upphandling av det ekonomiskt mest fördelaktigt anbud enligt viktning av olika kriterier.
Vald entreprenör och partner Per Aarselff A/S, 7 juli 2015.
Totalentreprenadkontrakt gäller både för Skede 1 och Skede 2.
Skede 1:
Genomförande av geotekniska undersökningar av havsbotten, upprättande av
systemhandling, kalkylarbete och framtagande av riktkostnad, augusti – december 2015.
Skede 2:
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning att på totalentreprenad projektera och
bygga en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar, januari 2016 – mars 2018.
o
o
o
o
o
o

o

o

-

Muddring för säkerställande av fritt djup -11,0 m vid medelvattenstånd enligt
höjdsystemet RH2000.
Byggande av landområde ca.12.000 m2, som i slutändan blev 15 000 m2.
Muddermassorna utökades från beräknat 100 000 m3 till slutligen 130 000 m3.
Byggande av vågbrytare/erosionsskydd omkring det nya landområdet.
Anläggande av kaj som rymmer 2 fartyg samtidigt med en maxlängd på 340m
vardera.
Anläggande av barkasskaj för barkassbåtar vid tillfällen då kryssningsfartyg ankrar på
redden utanför Visby hamn.
Byggande av terminalbyggnad på ca. 300 m2 med funktioner såsom
turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter, besättning och
personal.
Installationer för spillvatten med tillhörande utjämningsbassäng på 1200 m3
nedgrävd i det nya landområdet, färskvatten, dagvatten och el på kaj och
landområdet.
Säkerställande av logistiska lösningar för busstrafik, taxi och övrig trafik samt
säkerhetsanordningar som uppfyller krav enligt ISPS.

Slutbesiktning med resultatet ”godkänd entreprenad”, 2018-03-16.
Driftsättning och driftprovning, 2018-03-28.
Driftsättning och överlämnande till fastighetsägaren, 2018-03-29.
Första anlöp vid kaj (Astoria), 2018-04-16.
Invigning med anlöp (AidaDiva), 2018-04-29.
Avstämning mellan projektteamet och fastighetsägaren, 2018-05-22.
Slutavräkning RG – PAA, 2018-12-28
Projektredovisning – projektavslutning, april 2019.
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Ekonomisk redovisning

Projektbudget
Riktkostnad entreprenör
Arvode entreprenör
Riktpris

Utfall

208 000 000
15 392 000
223 392 000

269 379 655 *
15 678 017
285 057 672

8 000 000

6 413 931

11 400 000
7 200 000

7 142 709
5 808 195

250 000 000
14 400 000
264 400 000

304 422 507

Systemhandlingar – geoteknisk
undersökning entreprenör

Etablering anslutningskostnader
Byggherrekostnad
Total produktionskostnad
Index (KPI)

*

304 422 507

I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/
tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.

Kommentar till ekonomiskt utfall
RG och PAA ingick ett entreprenadkontrakt för byggande av kryssningskaj med tillhörande
landanläggningar den 7 juli 2015. Kontraktet var indelat i två skeden, skede 1 för genomförande av
geotekniska undersökningar och framtagande av systemhandlingar med en riktkostnad (budgeterad
kalkyl) för bygget, skede 2 för färdigprojektering och bygget av en färdig anläggning. På grundlag av
systemhandlingar och därtill knutna riktkostnad från PAA:s sida i skede 1, gjorde Regionen beställning
av skede 2 den 14 december 2015, i enlighet med entreprenadkontraktet den 7 juli 2015. I
beställningsskrivelsen fastställdes entreprenadens riktkostnad till 208.000.000 kr och PAAs fasta
arvode till 15.392.000 kr, beräknat efter den procentsats på 7,4 % som PAA offererat för detta i sitt
anbud, som gav ett samlat riktpris på 223.392.000,-.
Ersättningsmodellen var så konstruerad att riktkostnaden 208 mnkr. utgjort en budget över
entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden i enlighet med de kostnadsslag
som räknas upp i 6 kap 9 § pp 1-7 i Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten – ABT 06 som gäller mellan parterna. Dessa
kostnadsslag utgörs av kostnader för varor och material, arbetsledning, yrkesarbetare, hjälpmedel,
underentreprenader, utredningar och projektering. Det fasta arvodet som beräknats till 7,4 procent av
riktkostnaden skall utge full ersättning för PAA:s vinst och kostnader för centraladministration
inklusive försäkringar.
PAA låg lågt i sitt vinstpåslag i sitt anbud (7,4 %), i jämförelse med flera av konkurrenterna i
upphandlingen som låg på ca 15 procent. Förhandlingar fördes med PAA om deras riktkostnadskalkyl
i slutet av skede 1 innan Regionen bestämde sig slutligt och beställde skede 2. Det blev likaledes
beslutat att minska muddringsvolym genom att minska fritt djup från minus 11,5 meter till minus 11,0
meter, samt reducera storlek och utformning av terminalbyggnad mm. Det kan som utgångspunkt
konstateras att den budget för projektets självkostnader som från början sattes till 208 mnkr. var
pressad.
Ersättningsmodellen var vidare konstruerad på så vis att vid väsentlig ändring avseende projektets
volym eller kvalitet på nivå som motsvarade ett värde på 250 tkr. eller mer i ÄTA arbete (Ändringstilläggs eller avgående arbete) eller likställt ÄTA-arbete (avvikande förhållanden mot entreprenörens
kalkylförutsättningar som beställaren enligt ABT 06 bär risken för) medför rätt till justering av
riktkostnaden. I händelse riktkostnaden justeras, görs motsvarande justering av den fasta ersättningen
(arvode 7,4%). Vidare infördes den sanktionen att i händelse PAA skulle komma att överskrida
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avtalad riktkostnad (inklusive de justeringar parterna enas om), drabbas PAA av en bot däri att man
för självkostnader man haft utöver riktkostnaden, utgår ersättning endast med 80 procent. Vid
underskridande av avtalad riktkostnad, utgick en bonus med 20 procent.
Det bör sammanfattningsvis framhållas att Kontraktets ersättningsmodell innebär i huvudsak löpande
räkning, fastän med reducerad ersättning vid överskriden riktkostnad och att det var ett projekt med
mycket stor osäkerhet vad gäller kalkylerbarheten. Anledningen till det är främst att det fanns en stor
osäkerhet vad gäller tekniska och fysiska förutsättningar för att anlägga en kaj rakt ut i havet. Att
handla upp entreprenaden till fast pris var mot denna bakgrund aldrig något alternativ.
Regionens projektledning har i de diskussioner som uppstått efter Big Reds haveri konsekvent hållit
linjen att man enligt parternas ersättningsmodell utgett ersättning för arbete i ABT:s mening och att
man inte gjort avsteg från den ansvarsfördelning som generellt gäller i ABT. Däribland att
entreprenören har ansvar för skador på den egna entreprenaden och på egna och inhyrda hjälpmedel
samt har försäkringsplikten för dessa, liksom att inte utge ersättning för entreprenörens självrisk för
någon försäkring. All sådan ligger i entreprenörens risk som skall täckas av vinstpåslaget (arvode). I
den uppgörelse som slutligen träffats har den utgångspunkten accepterats fullt ut av PAA. PAA har
också accepterat Regionens inställning att man inte betalar för återetablering av nya hjälpmedel som
ersatte BigRed m.m., såtillvida har Regionen bara betalad för en och inte för två etableringar.
Förutom att budgeten för att genomföra projektet, d.v.s. riktkostnaden, synes ha varit tilltagen i
underkant, har Regionen fått betala för delar av de merkostnader/fördyrningar som uppstått under
projekts utförande, som i huvudsak relateras till muddermassornas beskaffenhet och olyckan med
arbetsplattformen BigRed. PAA har också fått betala betydande merkostnader, som inte är täcks av
Regionen med basis i ovanstående redogörelse. PAA är ensam ansvarig i rollen mellan ägarbolaget
och arbetsplattformen BigRed och dessa krav efter olyckan.

Resultat och analys
Tid

Projektmålet är uppfyllt d.v.s. en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar
färdigställd att tas i drift inför kryssningssäsong 2018.

Analys av
avvikelser

Muddring av havsbotten – utfyllnad av landområde
Som en viktig del av byggprojektet var arbete med muddring av havsbotten för
att säkerställa ett tillräckligt vattendjup som ger tillräckligt svängrum och
manöverutrymme för kryssningsfartygen. Efter muddring fraktades massorna in
till land med en pråm och lossades med hjälp av en grävare över på dumprar som
sen körde massorna till det som skulle bli det nya landområdet (ca. 12 000 m2).
Muddringen och ilandforslingen av muddermassor (ca. 100 000 m3)
genomfördes under perioden mars till ultimo juni 2016, som var en längre period
än vad tillståndet från Mark- och Miljödomstolen medgav (24 dagar extra).
Muddringsvolymen slutade på 130 000 m3 och landområdets yta blev slutligen
15 000 m2, som orsakades av en högre svällningsfaktor av massorna en beräknat.
Under den pågående entreprenaden upptäckte PAA att muddermassorna hade
en beskaffenhet som ej motsvarade den geotekniska undersökning som
genomförts under skede 1 (hösten 2015). De problem som uppstod var bl.a. att
man körde fast med maskiner ute på arbetsområdet och att stora delar av
muddermassorna inte fungerade som utfyllnadsmaterial, utan behövde bytas ut
mot annat fastare material vilket förde med sig stora logistiska utmaningar och
merkostnader. Detta medförde även ökad kostnad för deponi- och tippning av
massor. Massor som var planerad för utfyllnad av det nya landområde, men som
istället behövde köras till olika deponier på Gotland. Entreprenören anmälde
därför alla dessa merkostnader som ett likställt ÄTA-arbete och begärde senare
att riktkostnaden skulle justeras.
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För att bedöma om PAA hade rätt i sitt påstående genomförde projektet en
analys av den geotekniska utredning som PAA låtit utföra under Skede 1. Detta
för att bedöma om PAA:s geotekniska undersökning varit fackmässig och om
PAA dragit rätt eller fel slutsatser utifrån den genomförda undersökningen, samt
valt fel metod för muddring och utfyllnad av det nya landområdet. Regionen
(projektet) tog hjälp av extern expert som genomförde en bedömning av
entreprenörens genomförande av den geotekniska undersökningen och den valda
metoden för muddring och hantering av massorna till utfyllnadsområde. Utifrån
expertens bedömning kunde det fastställas att den geotekniska utredningen och
genomförande var fackmässig utförd.
Efter en samlad bedömning av ovan och i samråd med projektets
entreprenadjurist, valde man att acceptera PAA:s merkostnader i dom slutliga
förlikningsförhandlingarna under november/december 2018.
Incidenten (olyckan) med arbetsplatsformen BigRed, direkta och
följdkonsekvenser
Projektet drabbades natten mellan den 29 och 30 augusti 2016 av att en av PAA
inhyrda riggar förliste, arbetsplattformen BigRed. På riggen förvarades också
mycket annan inhyrd utrustning och hjälpmedel, bl.a. en inhyrd större mobilkran
och den dykarutrustning som förstördes. BigReds ena stödben kom även att
släpas av vågornas kraft på havets botten av vågorna in mot land och förstörde
därmed en stor del av de arbeten som dittills utförts på entreprenadens
havsbotten. Sjutton av totalt tjugo grusbäddar skadades vilka var utlagda som
”grund” till kommande kajfundament på havsbotten. Planen var att utsättning av
kajfundamenten skulle påbörjas den 1 september 2016. Det arbetet tvingades
PAA därmed göra om och tidplanen för en rad olika stora arbetsmoment fick
andras, som medförda stora logistiska utmaningar som påverkade den resterande
delen av byggproduktionen. Kajens två yttre dykdalber kunde bl.a. inte placeras
enligt plan och fick en tillfällig placering söder om oljekajen, från september 2016
till april 2017. Som en följd av Big Reds haveri tvingades man också välja en
annan och mer tids- och kostnadskrävande metod för genomförande av
återstående arbetsmoment.
Vidare drabbades projektet på nytt av skador, genom hårt väder den 30 oktober
och den 27 november 2016. Vid båda dessa tillfällen inträffade skador på
landområde, och vågbrytaren och barkasskajen som var under färdigställande.
Enligt den ursprungliga tidplanen för genomförande av projektet var det inget
”sjöarbete” (arbete på och under vatten) planerat under perioden november –
februari pga. risk för dåligt väder (höst- och vinterstormar), men för att klara den
slutliga tidplanen fanns inget annat utrymme för att klara tiden för färdigställande
av entreprenaden (april 2018). Delar av arbete som genomförde under senhösten
2016 och hösten 2017 och vintern 2018, var en följdkonsekvens efter olyckan
med BigRed.
Som redogjorts för inledningsvis har entreprenadens ersättningsform i huvudsak
varit på så kallad ”löpande räkning”, samt att det varit ett svårkalkylerat projekt
och en budget utan någon egentlig marginal.
Regionens projektledning har i de diskussioner som uppstått efter Big Reds
haveri konsekvent hållit linjen att man enligt parternas ersättningsmodell ska utge
ersättning för arbete i ABT:s mening men att man inte gjort avsteg från den
ansvarsfördelning som generellt gäller i ABT. Däribland att entreprenören har
ansvar för skador på den egna entreprenaden och på egna och inhyrda
hjälpmedel samt har försäkringsplikten för dessa, liksom att beställaren inte utger
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ersättning för entreprenörens självrisk för någon försäkring. All sådana kostnader
ligger i entreprenörens risk och arvode.
I den uppgörelse som slutligen träffats har den utgångspunkten accepterats fullt
ut av PAA. PAA har också accepterat Regionens inställning att man inte betalar
för återetablering av nya hjälpmedel som ersatte BigRed m.m., såtillvida har
Regionen bara betalad för en och inte för två etableringar.
Förutom att budgeten för att genomföra projektet, d.v.s. riktkostnaden, synes ha
varit tilltagen i underkant, kan de fördyrningar som uppstått och som Regionen
ändå fått betala för som vi uppfattat kort summeras till följande:
Genom Big Reds haveri tappade man flera månaders produktion genom att
arbeten som redan utförts behövde göras om. Även om kostnaden för att göra
om arbetena som tilldels täcktes av PAA:s försäkring, uppstod merkostnader för
att man inte längre hade tillgång till Big Red och annan utrustning som förstörts.
Man tvingades tillgripa en annan produktionsordning för kajfundamenten,
barkasskajen, landområde mm, samt ny inhyrd utrustning och bemanning för att
arbeta så effektivt som situationen medgav. Därtill kom man betydligt längre in i
hösten som följd av detta och fick därmed svårare väderleksförhållanden i form
av hårdare vind och högre vågor att tampas med än man från början kalkylerat
med enligt den ursprungliga tidplanen.
Rekommendationer från projektledaren
Ansökan muddring
I ansökan till Mark och Miljödomstolen borde det funnits med ett tillägg om dumpningstillstånd för
muddermassor som var otjänliga som grund i det nya landområdet (lermoren, märgelsten) varit med.
Om ett sådant tillstånd hade varit med så hade projektet sparade betydande kostnader.
Erfarenheter tidigare utförda muddringsprojekt
En sammanställning/erfarenheter från tidigare muddringsuppdrag borde sammanställds som en del av
beslutsunderlaget. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Förstudie (hamnavdelningen och ledningskontoret arbetsdokument), januari 2014
En extern granskning och riskbedömning av förstudien borde ha genomförts före man fattade beslut
om genomförande av projektet. Anledningen till det är främst att det fanns en stor osäkerhet vad
gäller tekniska och fysiska förutsättningar för att anlägga ett landområde och en kaj rakt ut i havet i ett
oskyddat läge. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Förslag till detaljplan för kryssningskajen
Lagakraft vunnen detaljplan borde ha varit på plats före man tar beslut om att starta byggprojektet.
Risk för överklagande, tydliggörande av anslutningar till/från kryssningskajen med gator, vägar mm.
Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Strategi för genomförande ändrades, februari 2015
Plan för genomförande av entreprenaden - med fyra olika upphandlingar - var inte realistisk enligt
tidplanen som avtalades inom nyttjanderättsavtalet mellan RG och CMP. Projektet valde att
genomföra en upphandling – ”totalentreprenad i samverkansform partnering”, med basis i en omvänd
tidsplanering – färdigställande april 2018. Del av överordnad riskanalys före projektbeslut.
Framtagande systemhandlingar , augusti - december 2015 (fas 1)
Under denna period valde man att ändra grundkonstruktionen för kajens fundament, från en
”pelarkonstruktion” till en ”kassunkonstruktion”. Lösningen med pelarkonstruktion var hämtat från
en kryssningskaj i Tallinn (förstudiefasen), men valdes bort pga. ändrade grundförhållanden och längre
produktionstid ut till havs i ett oskyddat läge för kajens placering i Visby. Hamnen i Tallinn ligger i ett
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skyddat läge bakom en vågbrytare, till skillnad från Visby där anläggningen planerades rakt ut i öppet
hav.
Reviderad förtöjningsanalys - simulering
Reviderad förtöjningsanalys genomfördes hösten 2017 men borde ha genomförts som en del av skede
1, hösten 2015.
Samverkan Hamnavdelningen - projektet
Utrymmet inom Visby hamn speciellt under sommarperioden var mycket begränsat och en tydligare
analys och riskbedömning borde ha genomförts före byggstart – sked 1, hösten 2015.
Ett tydligare formaliserat avtal mellan projektet och den framtida fastighetsägaren (Hamnavdelningen)
och den framtida hyresgästen (CMP) när det gäller ansvar och roller i genomförande av projektet,
borde ha tagits fram vid projektstart (januari 2015).
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Under skede 1 och 2 har all dokumentation hanterat på en gemensam
projektplattform, mellan beställare och totalentreprenör. All denna information
är överfört till egen mapp på regionens intranät.
Vid överlämning från projektet till fastighetsägaren 2018-03-29 överlämnades
följande dokumentation:
1. Projektpärm – 2 ex.
2. Drift och skötselinstruktion samt relationshandlingar.
3. Nycklar och lös utrustning
4. Digital version av punkt 1 och 2 ovan.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Rutin för felanmälan och uppföljning under garantitiden,
överlämnad i samband med överlämnandet 2018-03-29, från projektet till
fastighetsägaren (Hamnavdelningen).
Genomförande av garantibesiktningar ansvarar fastighetsägare för under
garantiperioden.

Erfarenhetsåterföring
Bättre förstudie med kvalitetssäkring av tekniska- och ekonomiska beräkningar, före man fattar beslut
om avtal med extern part (nyttjanderättsavtal CMP), samt att en antagen detaljplan borde varit på plats
för före beslut om byggstart.
Anledningen till detta är främst att det fanns en osäkerhet vad gäller tekniska och fysiska
förutsättningar för att anlägga en kaj rakt ut i havet från oskyddat läge, samt planförutsättningar för att
koppla kryssningskajen till den befintliga infrastrukturen..
Ovan borda ha varit en del av en helhetlig ”riskanalys” som underlag före man fattar beslut.
Det bör sammanfattningsvis framhållas att kontraktets ersättningsmodell innebär i huvudsak löpande
räkning, fastän med reducerad ersättning vid överskriden riktkostnad och att det var ett projekt med
mycket stor osäkerhet vad gäller kalkylerbarheten.
Samarbete med entreprenören Per Aarselff A/S, totalentreprenör för projektering och bygget av
kryssningskajen i samarbetsformen ”partnering” (delad ansvar), var avgörande för genomförande av
projektet inom fastställd tid (mars 2018).
Regionens projektteam (4 personer) med olik kompetens och bakgrund, var också en viktig faktor för
genomförande av projektet.
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Slutrapport framtagen av:

Projektledare

Harald Gröttvik

Datum

2020-02-12

Slutrapport godkänd av:
Förvaltningschef

Datum

2020-02-12
Patric Ramberg
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Bilaga 1
Utredningar underlag som tagits fram före projektstart, 2009 till 2014

SSPA – rapport avseende hydrodynamiska förutsättningar för kryssningsläge, februari 2009
Sammanfattande rapport, två huvudalternativ läge.
Marin Miljöanalys AB – rapport sjömätning Visby, mars 2009
Multibeamekolodning i syfte att fastställa djupet inför planerad utbyggnad.
Sweco – förstudie ny kryssningskaj vid kajalternativ 2CA, april 2009
2009-04-08 rev. 2014-07-11.
SSPA – Övergripande maritim riskanalys för nytt kryssningsläge i Visby, november 2010
Marin och Miljöanalys AB – Volymberäkning muddringsområde, december 2010
Region Gotland – Visby hamns framtida nya hamngränser, februari 2012
Mark- och miljödomstolen – beslut, laga kraft april 2013
Tillstånd för vattenverksamhet för muddring av 35 000 m2 ner till ca 11,5 meters djup,
anlägga en ca 150 m lång och 20 meter bred kaj med tillhörande tillfartsbro, dykdalber mm,
samt utfyllnad av ca 12 700 m2 havsområde med muddermassor för hamnverksamhet. Trafik
för kryssningsfartyg med max längd på 360 m.
Region Gotland hamnavdelningen, september 2013
PM Byggkostnad pir.
PM- Hydrodynamiska förutsättningar ny kryssningspir (läge) Visby hamn.
Port Engineering AB, september 2014
Ritningar kaj och landområde.
Region Gotland, januari 2014
PM Kryssningskaj, Ledningskontoret och Hamnavdelningen (programhandlingar)
Länsstyrelsen, Marinarkeologisk undersökning – tre ankare, hösten 2014
Nyttjanderättsavtal Region Gotland – Copenhagen Malmö Port, december 2014
Förslag till detaljplan, planbeskrivning och plankarta, december 2014
Detaljplan Laga kraft 8 juli 2015.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 215

Överlåtelse av nyttjanderättsavtal från CMP
till helägt dotterbolag

RS 2018/949
AU § 195

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tilläggsavtalet godkänns och träder i kraft 1 oktober 2020.

Med anledning av att slutlig investeringsavgift för kryssningskajen översteg de
beräknade 250 miljoner kr enligt Nyttjanderättsavtalet, upprättas ett tilläggsavtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB.
Förändringarna är följande:
-

-

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.
Anledningen till förändringen är att komponentavskrivning har börjat tillämpas
efter det första avtalets ingång. Det innebär att den genomsnittliga
avskrivningstiden förlängs.
Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till
och med den 31 december 2022 fastställs till 1,53 procent.
Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt i total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till
304 miljoner kr.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas. Avtalet har
tagits fram i samarbete mellan företrädare för Region Gotland och CMP.
Ärendets behandling under mötet

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

Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal 2020-05-29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-29
Skickas till
Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
Tekniska nämnden

16 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/949
29 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsavtal Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tilläggsavtalet godkänns och träder i kraft 1 oktober 2020.

Sammanfattning

Med anledning av att slutlig investeringsavgift för kryssningskajen översteg de
beräknade 250 miljoner kr enligt Nyttjanderättsavtalet, upprättas ett tilläggsavtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB.
Förändringarna är följande:
- Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.
Anledningen till förändringen är att komponentavskrivning har börjat tillämpas efter
det första avtalets ingång. Det innebär att den genomsnittliga avskrivningstiden
förlängs.
- Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till och
med den 31 december 2022 fastställs till 1,53 procent.
- Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt
i total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till 304 miljoner kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas. Avtalet har
tagits fram i samarbete mellan företrädare för Region Gotland och CMP.
Beslutsunderlag

Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö
Port Cruise Visby AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
Tekniska nämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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TILLÄGGSAVTAL

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har denna dag träffats mellan:
Upplåtare:

Region Gotland org. nr. 212000-0803
Visborgsallén 19, 621 81 Visby (”Regionen”) och

Nyttjare:

Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB org. nr. 559143-4468
Box 566, 201 25 Malmö (”CMP Visby AB”)
Regionen och CMP benämns nedan gemensamt för ”Parterna”.

1

BAKGRUND

1.1

Regionen har investerat i en kryssningskaj med tillhörande landanläggningar i Visby
hamn, som färdigställdes den 2 april 2018. CMP Visby AB nyttjar kryssningskajen enligt
nyttjanderättsavtal (”Nyttjanderättsavtalet”) som efter överlåtelse från dess
moderbolag (Copenhagen Malmö Port AB) daterad den 16 juli 2018 är gällande mellan
parterna.

1.2

Med anledning av att den slutliga investeringsutgiften översteg de beräknade 250
miljoner SEK enligt Nyttjanderättsavtalet, avser parterna nu i detta Tilläggsavtal
fastställa den slutliga investeringsutgiften samt den förändrade avskrivningstid som
parterna överenskommit.

2

ÖVERENSKOMMELSE

2.1

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.

2.2

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till och med
den 31 december 2022 fastställs till 1.53%.

2.3

Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt i
total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till 304 miljoner SEK.

2.4

Detta tilläggsavtal träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.
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Detta Tilläggsavtal har upprättats i tre (3) exemplar, varav parterna har tagit var sitt och
Copenhagen Malmö Port AB har tagit ett.

______________

Ort och datum

Ort och datum

______________________

_________________________

Region Gotland

Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB

______________________

_________________________

_________________________
Namnförtydligande

Godkännes:
Copenhagen Malmö Port AB

_________________________

_________________________
Namnförtydligande
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AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER
OCH SKYLDIGHETER UNDER NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Detta överlåtelseavtal (detta ”Avtal”) har ingåtts mellan:
COPENHAGEN MALMÖ PORT AB, org.nr 556027-4077, med adress Box 566, 201 25
Malmö, (”CMP”);
COPENHAGEN MALMÖ PORT CRUISE VISBY AB, org.nr 559143-4468, med
samma adress som CMP, (”CMP Visby”); och
REGION GOTLAND, org.nr 212000-0803, med adress Visborgsallén 19, 621 81 Visby
(”Regionen”)

LEGAL#16435769v1

BAKGRUND
A.

Regionen har anlagt en ny kryssningskaj i Visby, vilken stod färdig den 2 april 2018. CMP
har ingått ett nyttjanderättsavtal med regionen (”Nyttjanderättsavtalet”, se bilaga), under
vilket CMP har åtagit sig att hyra kajen jämte tillhöriga anläggningar i 20 år.

B.

CMP önskar nu överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Nyttjanderättsavtalet till
sitt helägda dotterbolag CMP Visby. Regionen samtycker, i enlighet med punkten 23 i
Nyttjanderättsavtalet, till att så sker.

1.

OMFATTNING

1.1

CMP överlåter härmed alla sina rättigheter och skyldigheter enligt Nyttjanderättsavtalet till
CMP Visby.

1.2

CMP går i borgen såsom för egen skuld för CMP Visbys rätta fullgörande av
Nyttjanderättsavtalet. Detta borgensåtagande gäller, i enlighet med punkten 23.1 i
Nyttjanderättsavtalet, i tio (10) år från den i Nyttjanderättsavtalet avtalade tillträdesdagen.
Borgensåtagandet förfaller därefter automatiskt.

1.3

Utan hinder av någon bestämmelse i Nyttjanderättsavtalet, har CMP samt CMP Visby rätt
att närsomhelst från CMP Visby återföra rättigheterna och skyldigheterna under
Nyttjanderättsavtalet till CMP, efter lämnat skriftligt godkännande av Regionen. Regionen
skall inte utan beaktansvärda skäl kunna neka sådan överlåtelse.

1.4

Regionen lämnar sitt godkännande enligt punkten 23.1 i Nyttjanderättsavtalet och
förbinder sig härmed till punkterna 1.1-1.33 ovan.

2.

SKILJEDOM

2.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
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2.2

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas om
inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.
I förstnämnda fall ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

2.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för skiljeförfarandet ska vara
svenska.

Detta Avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Malmö den ______/______ 2018

Visby ______/______ 2018

COPENHAGEN MALMÖ PORT AB

COPENHAGEN MALMÖ PORT CRUISE
VISBY AB

________________________

_______________________

________________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

Visby ______/______ 2018
REGION GOTLAND

________________________
________________________
Namnförtydligande

Bilaga
Nyttjanderättsavtalet
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 232

Utveckling i Roma

RS 2019/471
AU § 211

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x
x
x
x

Anbudet avslås.
Del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad.
Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad.
Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och hälsa.
Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma.
Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor inomhushall
i Roma.

Reservation
Följande reserverar sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande: Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Jesper
Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M), och Adam Lagerstedt (L).

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i
Roma, antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt. Anbudsförfarandet
resulterade endast i ett anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och den totala
anbudssumman uppgår till 500 000 kronor.
Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad
kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhölls och förvärvssumman summeras
till 500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader
kräver omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud
genererar en reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida
driftkostnader kommer dock att minska beroende på försäljningen.
Alternativet att ej genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva
befintliga byggnader och återställa marken. Kostnaden för detta bedöms betydligt
högre än beräknad negativ resultatpåverkan.

forts

47 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 232 forts
RS 2019/471
AU § 211

Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör vägas in. Roma är en
utpekad serviceort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till
Visby beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma ses som en viktig del av
utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en utveckling av fastigheterna i
enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna Roma samhälle och därmed
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Åsa Linder, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att Daniel Hallgrens anbud
avseende förvärv av del av fastigheten Björke Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster
1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3 antas och tekniska nämnden ges i
uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och försäljning i enlighet med
anbud.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V)
-

att anbudet avvisas
att del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad
att Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad
att del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta
lokalbehov för idrott- och hälsa
att Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma
att Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor
inomhushall i Roma

Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar
-

att ett utrett förslag till markanvisningsavtal ska tas fram innan regionfullmäktiges
sammanträde den 28 september 2020.
Förslaget ska innefatta ett vite om 20 miljoner kr som en försäkring att
Romabadet öppnas igen med fullstor bassäng samt som en garanti att det är
hyresrätter och inte bostadsrätter som byggs.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, Meit Fohlins yrkande och Lars
Engelbrektsson yrkande och finner att eget förslag bifalls.
forts

48 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 232 forts
RS 2019/471
AU § 211

Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställs Meit Fohlins yrkande mot
Lars Engelbrektssons yrkade.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, Meit Fohlins yrkande och Lars
Engelbrektsson yrkande och finner att eget förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställs Meit Fohlins yrkande mot
Lars Engelbrektssons yrkade.
I omröstning gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och nej-röst för Lars
Engelbrektssons yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V) Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Helena Bogsjö (S)
och Tommy Gardell (S) och 1 nej-röst: Lars Engelbrektsson (SD).
Avstår: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva
Nypelius (C).
Ordförande finner att Meit Fohlins yrkande ställs som motförslag till huvudförslag.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på eget yrkande och Meit
Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och
ordförande Eva Nypelius (C) samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Thomas Gustafson (V) Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Helena
Bogsjö (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Meit Fohlins förslag.
Reservation
Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Jesper
Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M), och Adam Lagerstedt (L).reserverar sig
mot Regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande:
"Att anta Daniel Hallgrens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Björke
Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3
och ge tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och
försäljning i enlighet med anbud.”
forts
49 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 232 forts
RS 2019/471
AU § 211

Regionstyrelsen beslutade den 26 februari i år att påbörja en försäljning av tre
fastigheter i Roma: det f.d. äldreboendet Klostergården, en fastighet på Ekgatan och
Romabadet. Det förtydligades på sammanträdet att man skulle kunna lämna anbud
på de enskilda objekten eller på alla tre i ett paket. Därefter annonserades den
planerade försäljningen med möjlighet att lägga bud på enskilda objekt eller hela
paketet.
På Ekgatan och Klostergården finns detaljplaner för bostäder. Klostergården och
Romabadet har stått tomma under många år och kostar årligen region Gotland över
en halv miljon. En försäljning enligt inkommet anbud ger en reavinst på 258 000
kronor. Efter en ombyggnad av badet är regionen villig att köpa tillbaka badtid för en
kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år.
Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas
bassäng för simundervisning och rehab. Genom en försäljning av de tre fastigheterna
enligt inkommet anbud bidrar det till utveckling i Roma med badmöjligheter och
bostäder vilket är positivt för Roma och hela Gotland.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-01
Styrelsen i Björke hembygdsförening 2020-09-01
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och Stadsmiljö
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/471
1 september 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Utveckling i Roma, tilldelningsbeslut
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


att anta Daniel Hallgrens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Björke
Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma
Kloster 2:3 under följande förutsättningar;
o Köpeskillingen uppgår totalt till 500 000 kronor för samtliga tre objekt i
enlighet med inkommet anbud och ska fördelas mellan objekten enligt
överenskommelse mellan parterna.
o Transaktionen regleras i ett markanvisningsavtal omfattande alla tre
objekten där varje köp ska villkoras av att samtliga tre försäljningar
genomförs. Därutöver upprättas ett köpeavtal per fastighet.



att ge tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och
försäljning i enlighet med ovan.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26 RS §54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i Roma,
antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt. Anbudsförfarandet resulterade
endast i ett anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och den totala anbudssumman
uppgår till 500 000 kronor.
Ärendebeskrivning

Ett anbudsförfarande presenterades för marknaden i början av april via annons i
dagspress, information på hemsidan och sociala medier samt via direktutskick på mejl.
Objekten som anbudsförfrågan omfattar kan sammanfattas enligt nedan;
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/471

Del av fastigheten Björke Annex 1:7
Området vid Ekgatan tillåter enligt detaljplanen bostadshus i max 2 plan och en byggrätt
om ca 3 400 kvm BTA. Vid snittarea 85 kvm per bostad ger detta ca 40 bostäder.
Omkringliggande bebyggelse består av enfamiljshus och möjligheter finns att inom det
aktuella området bygga både en- och/eller flerbostadshus.
Fastigheten Roma Kloster 1:214
Roma Kloster 1:214 är bebyggd med en byggnad som tidigare inrymt ett äldreboende.
Detaljplanen för fastigheten medger bostäder, vård, kontor, skola eller
centrumbebyggelse. Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med hyresrätt
kan regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10 procent av
total bostadsarea.
Del av fastigheten Roma Kloster 2:3
Roma Kloster 2:3 är bebyggd med Romaskolan. Aktuellt för försäljning är den del som
utgörs av simhallen. Inför en försäljning kommer regionen ombesörja att teknisk
försörjning i form av värme, VA och el är separerad från den del som regionen behåller.
Regionen bekostar också lantmäteriförrättning som även inkluderar säkerställande av
rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde sker då fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Regionen är villig att köpa tillbaka badtid för en kostnad som uppgår till maximalt 300
000 kr per år under en period om 10 år. Regionen ställer under sådana omständigheter
inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas bassäng för
simundervisning och rehab. Köp av badtjänster måste handlas upp separat i enlighet
med LOU’s regelverk.
Sista dag för anbud var den 29 maj. Anbudsförfarandet resulterade i ett anbud. Anbudet
omfattar samtliga tre objekt och summeras till 500 000 kronor fördelat enligt nedan
Del av Björke Annex 1:7
Roma Kloster 1:214
Del av Roma Kloster 2:3
Total anbudssumma

3 000 000 kr
- 500 000 kr
- 2000 000 kr
500 000 kr

De negativa anbuden beror på stora investeringsbehov som är svåra att få en avkastning
på för anbudsgivaren och köpeskillingen för samtliga tre objekt summeras till 500 000
kr. Fördelningen av köpeskillingen mellan objektet avtalas mellan parterna där en
utgångspunkt är att respektive fastighet inte bör överlåtas under bokfört värde.
Anbudsgivarens planer för respektive objekt presenteras i inkommet anbud, se bilaga,
men kan sammanfattas enligt nedan.
Del Björke Annex 1:7
Hyresrätter för äldre alternativt bostadsrättsradhus
Roma Kloster 1:214
Rivning bef. byggnad och sannolikt hyresrätter för äldre
Del av Roma Kloster 2:3 Aktivitetscenter m padel, gym och mindre bassäng
Nedanstående sammanställning visar på beräknad reavinst/förlust
Anbud
Del av Björke Annex 1:7
Roma Kloster 1:214
Del av Roma Kloster 2:3
Summa

500 000
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Bokfört
värde
27 000
115 000
100 000
242 000

Reavinst
/Förlust

258 000
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/471

För regionen är försäljningarna därutöver förenade med kostnader. Byggrätterna utmed
Ekgatan och Romabadet kräver avstyckning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningarna
uppskattas till totalt cirka 250 000 kr. För att separera badhuset från skolan krävs
tekniska åtgärder som beräknas uppgå till ca 600 000 kr. Det innebär
försäljningsomkostnader på storleksordningen 850 000 kronor.
Försäljningen innebär en reavinst. Denna är dock mindre än omkostnaderna för
försäljningen vilket totalt sett innebär att resultatpåverkan blir negativ med ca 590 000
kr.
För de idag två tomställda byggnaderna finns vissa driftkostnader som regionen
avhänder sig i och med en försäljning. Årlig driftkostnad för Klostergården uppgick
2019 till 230 000 kr. Den årliga kostnad som idag finns på Romabadet uppgår till ca
300 000 kr. Regionen har i anbudsförfarandet förklarat sig villig att köpa tillbaka badtid
för en kostnad som motsvarar dagens driftkostnad och som uppgår till maximalt
300 000 kr per år under en period om 10 år. Hanteringen av detta måste ske utifrån en
upphandling i enlighet med LOU.
Bedömning

Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad
kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhölls och förvärvssumman summeras till
500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader kräver
omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud genererar en
reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida driftkostnader kommer
dock att minska beroende på försäljningen.
Alternativet att ej genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva
befintliga byggnader och återställa marken. Kostnaden för detta bedöms betydligt högre
än beräknad negativ resultatpåverkan.
Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör vägas in. Roma är en utpekad
serviceort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till Visby
beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma ses som en viktig del av
utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en utveckling av fastigheterna i
enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna Roma samhälle och därmed
Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
TKF Fastighetsförvaltningen
Bilaga: Anbud fastighetsförvärv Roma
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Fastighetsförvärv i Roma
I syfte att främja utvecklingen i Roma erbjuds intresserade nu genom markanvisning
möjlighet till nybyggnation av bostäder samt fastighetsutveckling i Roma. Fastigheterna
utgörs av såväl obebyggd mark som bebyggda fastigheter enligt nedan




Del av Björke Annex 1:7 – Obebyggd mark planlagd för bostäder.
Roma Kloster 1:214 – Bebyggd med f d äldreboendet Klostergården och
planlagd för bostäder, vård, kontor, skola eller centrumbebyggelse.
Del av Roma Kloster 2:3 – Byggnad innehållande f d Romabadet

Möjlighet finns att förvärva helheten eller delar av ovanstående vilket ska framgå av
anbud.
Tidplan: Prisuppgifter ska lämnas in till Region Gotland, senast fredag den 29 maj
2020. Därutöver vill Region Gotland ha en redovisning av tänkt utveckling av respektive
objekt. Utvärdering av tävlingsbidrag kommer att ske under juni 2020. Regionstyrelsen
avser fatta beslut om att teckna markanvisningsavtal i september 2020. Tekniska
nämnden avser fatta beslut om överlåtelseavtal avseende de båda bebyggda fastigheterna
i september 2020.
Utvärderingsgrunder: Tävlingsbidragen utvärderas med avseende på pris per objekt
där anbuden poängsätts utifrån prisnivå. De som lämnar anbud på samtliga tre objekt
erhåller bonuspoäng. De som upplåter lägenheter med hyresrätt erhåller bonuspoäng.
Anbud ska innehålla pris på den eller de delar som anbudet omfattar. Pris per objekt ska
tydligt framgå liksom hur planerade bostäder ska upplåtas, se exempel nedan.
Objekt
Anbud pris/objekt
Upplåtelseform
Del av Björke Annex 1:7
0 000 000
BR
Roma Kloster 1:214
0 000 000
HR
Del av Roma Kloster 2:3
0 000 000
Bedömning: Bidragen kommer att bedömas utifrån kriterier som lagts fram i denna
inbjudan. Bedömningen utförs av en grupp med representanter från
regionsstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.
Anmälan: Prisuppgift i kr/objekt samt upplåtelseform/objekt (gäller ej f d Romabadet)
läggs i ett förslutet kuvert och skickas in per brev märkt Prisuppgift Romapaketet RS
2019/471 till:
Region Gotland
Åsa Linder, Regionstyrelseförvaltningen
621 81 Visby
Eftersom anvisningen sker i anbudsform hanteras förslagen med sekretess fram till att
beslut om tilldelning har fattats i Regionstyrelsen/Tekniska nämnden.
Intresserade erbjuds möjlighet att besiktiga bebyggda fastigheter. För bokning av
besiktning och för eventuella frågor vänligen kontakta Åsa Linder på 0498-26 91 50 eller
asa.linder@gotland.se
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Del av fastigheten Björke Annex 1:7

Adress: Ekgatan, Roma. Rödmarkerat område enligt ovan. Areal uppgår till cirka 17 000
kvm. Exakt areal fastställs efter fastighetsbildning. Regionen bekostar
Lantmäteriförrättning. Tillträde då fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Detaljplan: Genomförandetiden har gått ut. Planen anger bostadsändamål i högst två
våningsplan, exploateringsgrad 0,2 i BTA per fastighetsarea, vind får ej inredas och
källarlösa byggnader. Grundläggning ska ske med pålplintar alternativt med
kompensationsgrundläggning. Grundläggningsförhållandena bedöms förorsaka
merkostnader för produktion av husen. Antalet bostadsenheter ska maximalt uppgå till
40 st. på grund av begränsningar i VA-kapacitet.

Tekniska utredningar: Det åligger byggherren att utföra erforderliga geotekniska
undersökningar samt övriga, för exploateringen nödvändiga, undersökningar.
Teknisk försörjning: Den blivande fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten- och
avlopp. Dag- och dräneringsvattnet måste kunna fördröjas inom fastigheten innan det
leds vidare. Regionens riktlinje är att ett 20-årsregn ska kunna magasineras lokalt.
Lösningar för återanvändning av dagvatten för exempelvis bevattning välkomnas.
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Övrigt:
•

Region Gotland ansvarar för och bekostar sanering av eventuell
markförorening för att möjliggöra användning av marken i enlighet med
gällande detaljplan.

•

Region Gotland svarar för fastighetsbildningskostnaden.

•

Byggherren svarar för anslutningskostnader till kommunikationssystem, el
samt vatten och avlopp.

•

Byggherren svarar för kostnader för nybyggnadskarta, bygglovs- och
planavgift samt kostnader för övriga tillstånd som kan komma att behövas
för verksamheten.

Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat
byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus
inom områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald.
Markanvisning: Denna markanvisning innebär att Region Gotland och vinnande
byggherre tecknar markanvisningsavtal där byggherren har ensamrätt att inom två år
från beslut om markanvisningen teckna avtal om förvärv. I markanvisningsavtalet
regleras även genomförandefrågor för säkerställande av parternas åtaganden.
Fastighetsbildning sker före tillträde av fastigheten. Detta innebär att byggherrens
tillträde och uttagande av pantbrev kan ske först när fastighetsbildningen vunnit laga
kraft.
Upplåtelseform bostäder: Regionen premierar vid utvärdering upplåtelse med
hyresrätt.
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Fastigheten Roma Kloster 1:214
FD äldreboende

Adress: Skolgatan 27, Roma (f.d. äldreboendet Klostergården)
Byggår: 1957. Ombyggt/tillbyggt 1977
Tomtareal: 4 714 kvm
Detaljplan: Ändamål bostäder, vård, kontor, skola och centrumbebyggelse i högst två
våningsplan.
Upplåtelseform bostäder: Regionen premierar vid utvärdering upplåtelse med
hyresrätt.
Övrigt: Om fastigheten utvecklas med bostäder som upplåts med hyresrätt kan
regionen vara intresserad av att hyra tillbaka bostäder motsvarande 10 procent av total
bostadsarea.
I byggnaden finns ett skyddsrum med skyddsrumsnummer 194500-7 registrerat hos
MSB. Skyddsrummet innehåller 60 platser. Eventuellt kan skyddsrummet avvecklas.
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Del av Roma Kloster 2:3
FD Romabadet

Adress: Kungsallén 1-5, Roma (FD Romabadet). Rödmarkerat enligt ovan. Areal
uppgår till cirka 2 500 kvm. Exakt areal och utformning fastställs efter
fastighetsbildning. Regionen bekostar Lantmäteriförrättning som även inkluderar
säkerställande av rättigheter för infart, parkering mm. Tillträde då fastighetsbildning
vunnit laga kraft.
Byggår: 1971
Detaljplan: Saknas
Övrigt: Inför en försäljning kommer regionen ombesörja att teknisk försörjning i form
av värme, VA och el är separerad från den del som regionen behåller. Detta innebär att
den nya ägaren får installera en ny värmekälla samt teckna eget elabonnemang och VAanslutning. Regionen ombesörjer och bekostar ytterligare åtgärder som krävs för en
fastighetsindelning, såsom ev. brandvägg.
Simhallen är i behov av renovering och efter en ombyggnad är regionen villig att köpa
tillbaka badtid för en kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en
period om 10 år. Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där
ska finnas bassäng för simundervisning och rehab. Detta regleras i ett avtal mellan
parterna som tas fram i samband med överlåtelseavtalet.
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 219

Överenskommelse Krispaket - enhetstaxa
för kollektivtrafiken

RS 2020/742
AU § 199

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas att under Corona-pandemin ändra i kollektivtrafiktaxan så att enhetstaxa gäller för respektive trafikslag, tätortstrafik och
landsbygdstrafik enligt nedanstående förslag.
x Återrapport ska ske i enlighet med gällande regelverk.
x

För att begränsa smittspridning genom interaktion med busschauffören föreslår
tekniska nämnden att biljett för resa med kollektivtrafiken ska köpas innan resan.
För att reskassa skall kunna användas, på ett för resenären smidigt sätt, behöver
förändring i taxesystemet göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag
tätortstrafik och landsbygdstrafik införs istället för kilometerbaserad taxa som
förutsätter interaktion med chauffören. Detta skulle medföra enklare hantering av
betalningar och minska risken för smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter
Enkelbiljett stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
forts

23 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 219 forts
RS 2020/742
AU § 199

Dessa beslut föreslås vara tillfälliga under Corona-pandemin tills annat framkommer
som gör att återgång till tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa bedöms ha effekten att de längre resorna blir förhållandevis
billiga jämför med korta resor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag godkänns.
Åtgärden minskar risken för smittspridning, vilket i dagsläget måste anses vara det
mest väsentliga.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 120
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-15
Skickas till
Tekniska nämnden

24 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/742
15 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse 2 Krispaket, enhetstaxa för
kollektivtrafiken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tekniska nämnden beviljas att under Corona-pandemin ändra i kollektivtrafiktaxan
så att enhetstaxa gäller för respektive trafikslag, tätortstrafik och landsbygdstrafik
enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

För att begränsa smittspridning genom interaktion med busschauffören föreslår
tekniska nämnden att biljett för resa med kollektivtrafiken ska köpas innan resan.
För att reskassa skall kunna användas, på ett för resenären smidigt sätt, behöver
förändring i taxesystemet göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag
tätortstrafik och landsbygdstrafik införs istället för kilometerbaserad taxa som
förutsätter interaktion med chauffören. Detta skulle medföra enklare hantering av
betalningar och minska risken för smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter

Enkelbiljett stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
Dessa beslut föreslås vara tillfälliga under Corona-pandemin tills annat framkommer
som gör att återgång till tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa bedöms ha effekten att de längre resorna blir förhållandevis
billiga jämför med korta resor.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/742

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag godkänns.
Åtgärden minskar risken för smittspridning, vilket i dagsläget måste anses vara det
mest väsentliga.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 120

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

TN § 120

Överenskommelse Krispaket

TN 2020/1066
TN AU § 114

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att resenär inom den allmänna kollektivtrafiken under
covid-19 pandemin inte kan lösa biljett av busschauffören.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att under covid-19 ändra i
kollektivtrafiktaxan så att en enhetstaxa gäller för respektive trafikslag,
tätortstrafik och landsbygdstrafik.
3. Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att Region Gotland ska
kunna lämna hyresrabatt till externa hyresgäster. Externa hyresgäster är välkomna
att ansöka om rabatt hos teknikförvaltningen.
4. Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutet omedelbart.

Antalet konstrade fall i covid-19 pandemin har på Gotland ökat den senaste tiden.
För att säkra tillgången till kollektivtrafik och chaufförer i dessa tider måste
extraordinära insatser göras. Åtgärder som minskar risken för smittspridning inom
kollektivtrafiken mellan resenärer och chaufförer bör vidtas.
Nuläge
Cirka 87 % av samtliga köp av färdbevis genomförs hos chauffören inom
kollektivtrafiken, dessa står för ca 68 % av de totala biljettintäkterna. Resenärerna
väljer alltså att handla sina biljetter i samband med sin resa. Detta innebär att
chauffören dels har rollen som ”konduktör” i kollektivtrafiken och dels har intensiv
interaktion med resenärerna. Detta ökar risken för smittspridning.
Busschauffören har också en nyckelroll i skapandet av intäkter inom den allmänna
kollektivtrafiken. ”Försvinner” chauffören eller på annat vis kopplas ur systemet,
kommer vi att tappa intäkter om resenärerna inte ändrar beteende och köper biljetten
innan resan.
Samtliga resebevis/biljetter kan köpas antingen via app, webb eller fasta
försäljningsställen.
Med nuvarande taxesystem som bygger på kilometertaxa måste resenären hålla reda
på mellan vilka hållplatser man tänker resa om man skall kunna lösa enkelbiljett eller
använda sig av reskassan. Görs en sådan resa av resenären och biljetten löses på
bussen förutsätter det interaktion med chauffören, så att rätt betalning görs.
Förslag till åtgärder

1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

För att minska risken för smittspridning behöver resenärerna köpa sina biljetter
innan resa och via andra kanaler än den man använder idag. Biljetten bör vara köpt
innan resan och validering av färdbevis genomförs vid ombordstigning på bussen.
För att reskassa fortsatt skall kunna användas behöver förändring i taxesystemet
göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag tätortstrafik och landsbygdstrafik
införs istället för kilometerbaserad taxa som förutsätter interaktion med chauffören.
Detta skulle medföra enklare hantering av betalningar och minska risken för
smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter
Enkelbiljett från validator stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett från validator länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
Begränsningar
Dessa beslut föreslås vara tillfälliga tills annat framkommer som gör att återgång till
tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa förutsätter omprogrammering och införande av nya
produkter i biljettsystemet som bedöms ta ca 100 utvecklingstimmar och kostar ca
130 000 kronor.
Bedömning

Kollektivtrafikenheten bedömer att de nu föreslagna förändringarna är nödvändiga
och relevanta för att begränsa risken för smittspridning inom kollektivtrafiken.
Samtidigt kan ändringen upplevas som en begränsning för resenärerna när biljetter
inte kan köpas hos busschauffören.
Införande av enhetstaxa bedöms även ha effekten att de längre resorna blir
förhållandevis billiga jämför med korta resor.

2 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-05-12

TN § 120

Barn- och genusperspektiv- Samtliga ungdomar upp till 20 år har idag ”bussiga
kortet” och påverkas inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv
Enhetstaxa inom landsbygdstrafiken kommer troligtvis upplevas så att de längre
resorna blir ”billigare” och mer ekonomiskt fördelaktiga att genomföras med
allmänna kollektivtrafiken.
Ekonomisk konsekvensanalys
Om enhetstaxan blir för hög kommer de som reser korta sträckor uppleva detta som
hinder för att använda kollektivtrafiken. Blir enhetstaxan för låg och antalet resenärer
inte ökar i den omfattningen som behövs kommer intäkterna minska inom
kollektivtrafiken.
Utvecklingskostnad om ca 130 000 kronor enligt underlag från leverantören.
Regeringen har öppnat för att Region Gotland ska kunna lämna hyresrabatt till
externa hyresgäster. Teknikförvaltningen meddelar att externa hyresgäster är
välkomna att ansöka om rabatt. Kostnaden för förvaltningen beräknas till cirka 699
581 kronor. Region Gotland kan sedan begära 350 000 kronor tillbaka från
Regeringen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Lars Engelbrektsson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Niklas Olsson (C) inträder
som ersättare.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att Region Gotland ska kunna lämna hyresrabatt till
externa hyresgäster. Externa hyresgäster är välkomna att ansöka om rabatt hos
teknikförvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-07
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 188

Tilläggsanslag rivning Marinstugan

RS 2020/739
AU § 170

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på driftbudgeten med 850 000 kr 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.
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.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Tekniska nämnden

34 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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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
1 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 156

Bilaga bilder
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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)
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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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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 220

Begäran om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader för beläggningsprogram
och enskilda vägar

RS 2020/359
AU § 200

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag bifalls.

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för
vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon
kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som
togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade
kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade kapitalkostnadsbudgeten.
Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.
Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman
används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot
prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos 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.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att tekniska nämndens
begäran om tilläggsanslag beviljas.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
Skickas till
Tekniska nämnden

25 (64)
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/359
16 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för
beläggningsprogram och enskilda vägar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för
vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon
kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som
togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade
kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade
kapitalkostnadsbudgeten.
Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.
Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman
används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot
prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos 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.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
1 (1)

Region Gotland
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 29

TN § 29

Begäran om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader för beläggningsprogram
och enskilda vägar

TN 2019/3981
TN AU § 25

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med
totalt 1 137 500 kronor.

Inom ramen för nämndens totala investeringsutrymme för 2020 ingår bl a budget för
vägbeläggningar (12 000 000kr) och förbättringar för enskilda vägar
(1 000 000kr). Den totala kapitalkostnadsbudget för 2020 uppgår till 14 862 000kr.
Mot bakgrund av att beräkningar för kapitalkostnadsbudget inte är direkt kopplad till
beslutad investeringsbudget kommer det få konsekvenser avseende utfall mot
beslutad budget. Investeringar avseende vägbeläggningar och förbättringar för
enskilda vägar kommer att medföra ökade kapitalkostnader för nämnden med
1 137 500kr gentemot beslutad kapitalkostnadsbudget (14 862 000kr).
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras för ökade
kapitalkostnader med totalt 1 137 500 kronor. De ökade kapitalkostnaderna är
konsekvenser av de investeringar som planeras 2020 med 12 000 000 kronor för
vägbeläggning (10 års avskrivningstid) och 1 000 000 kronor (33 års avskrivningstid)
för enskilda vägar förbättringar.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
vägbeläggningar och enskilda vägar är i överensstämmande med region Gotlands
övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2
procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att investeringar inom gator och vägar kan
genomföras vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en
positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag för kapitalkostnader innebär att planerade investeringar kan
genomföras.
1 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-19

TN § 29

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader
avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med totalt 1 137 500
kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3981
27 januari 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader för
beläggningsprogram och enskilda vägar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader avseende investeringar i vägbeläggning och enskilda vägar med
totalt 1 137 500 kr.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionfullmäktige ska investeringar ske i vägbeläggningar med
12 000 000 kr år 2020. Enligt beslutet ska även investeringar ske i förbättringar i
enskilda vägar med 1 000 000 kr. Investeringsutgifterna kommer att innebära
driftkonsekvenser i ökade kapitalkostnader med 1 137 500 kr, vilket inte ryms i
befintlig driftbudget.
I teknikförvaltningens driftbudget finns utrymme att täcka kapitalkostnader inom det
skattefinansierade området motsvarande en investeringsnivå med 15 000 000 kr.
Regionfullmäktiges beslut om investeringar i vägbeläggningar med 12 000 000 kr och
enskilda vägar med 1 000 000 kr överstiger den nivån 10 500 000 kr.
I 2019 års investeringsbudget anslogs 3 000 000 kr för vägbeläggningar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras för ökade
kapitalkostnader med totalt 1 137 500 kr. De ökade kapitalkostnaderna är
konsekvenser av de investeringar som planeras 2020 med 12 000 000 kr för
vägbeläggning (10 års avskrivningstid) och 1 000 000 kr (33 års avskrivningstid) för
enskilda vägar förbättringar.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
vägbeläggningar och enskilda vägar är i överensstämmande med region Gotlands
övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2
procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att investeringar inom gator och vägar kan
genomföras vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en
positiv riktning.
1 (2)

Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3981

Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att planerade investeringar kan fullföljas så att hela Gotland kan
utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att ett ökat driftanslag för kapitalkostnader innebär att planerade
investeringar kan genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Teknikförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 221

Tilläggsanslag för upphandlat
patientövervakningssystem

RS 2020/274
AU § 201

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 055 000 kr för
patientövervakningssystem. Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 2018 10 miljoner kr i investeringsmedel för
ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28, § 74 om
ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kr. Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att
det framkommit att det är en stor fördel med ett system som täcker hela sjukhuset,
alltså även operation som i nuläget har ett eget system och barnavdelningen som
saknar system för övervakning. Bedömningen var att kostnaden för ett heltäckande
system skulle uppgå till 12,5 miljoner kr.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar vid
årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till 13 555 391 kronor
varför hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsanslag med 1 055 391 kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel för flera upphandlingar
till ett relativt högt värde, varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens äskande.
Nämnden har prövat omfördelning av andra medel, men konstaterat att det inte är
möjligt.
Nivån på tilläggsanslaget ligger inom den ram som regionstyrelsen, enligt beslut i
regionfullmäktige 2019-11-18, § 282, har mandat att besluta om.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-06, § 18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 77 of 340

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/274
12 juni 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för upphandlat patientövervakningssystem
Förslag till beslut i regionstyrelsen


Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 055 tkr för
patientövervakningssystem. Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 2018 10 miljoner kr i investeringsmedel för
ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28, § 74 om
ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kr. Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att
det framkommit att det är en stor fördel med ett system som täcker hela sjukhuset,
alltså även operation som i nuläget har ett eget system och barnavdelningen som
saknar system för övervakning. Bedömningen var att kostnaden för ett heltäckande
system skulle uppgå till 12,5 miljoner kr.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar vid
årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till 13 555 391 kronor
varför hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsanslag med 1 055 391 kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel för flera upphandlingar
till ett relativt högt värde, varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens äskande.
Nämnden har prövat omfördelning av andra medel, men konstaterat att det inte är
möjligt.
Nivån på tilläggsanslaget ligger inom den ram som regionstyrelsen, enligt beslut RF
2019-11-18, § 282, har mandat att besluta om.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-06, § 18
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/274

Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Page 79 of 340

2 (2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 18

HSN § 18

Begäran om tilläggsanslag för
patientövervaktningssystemet

HSN 2019/71
HSN-AU § 18

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelades till en början 10 miljoner i investeringsmedel för upphandling av ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen
beslutade på sammanträdet 2019-03-28, RS § 74 ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner.
Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att det framkommit att det är en stor
fördel med ett system som täcker hela sjukhuset, alltså även operation som i nuläget
har ett eget system och barnavdelningen som saknar system för övervakning.
Bedömningen var att ett heltäckande system hade en kostnad om 12,5 miljoner.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar i
samband med årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till
13 555 391 kronor varför hälso- och sjukvården begär tilläggsanslag med 1 055 391
kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel med flera upphandlingar
till ett relativt högt värde varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en lyckad upphandling är gjord inom detta
omfattande och komplicerade upphandlingsprojekt. En hög grad av affärsmässighet
har genomsyrat projektet samtidigt som verksamhetens behov har tillgodosetts.
Investeringsutgiften för hela systemet överskrider budget med ca 1 055 391 kronor,
vilket motsvarar 8,4 procent av budgeten för projektet. Den överskridande utgiften
ryms inte inom nämndens tilldelade pott för 2020 då flera upphandlingar med relativt
stort investeringsvärde pågår och kommer att falla ut ekonomiskt under 2020. Hälsooch sjukvårdens verksamheter är i stort behov av investeringar i medicinskteknisk
utrustning.
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 § 18
1 (2)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-02-06

HSN § 18

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 tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07
RS § 74, 2019-03-28
Skickas till
Regionfullmäktige
Linda Lansgard, inköpssamordnare
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/71
12 januari 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om tilläggsanslag för upphandlat
patientövervakningssystem
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att tillskjuta ytterligare
1 055 391 kronor i investeringsmedel till patientövervakningssystemet på Visby
lasarett.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelades till en början 10 miljoner i investeringsmedel för upphandling av ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen
beslutade på sammanträdet 2019-03-28, RS § 74 ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner.
Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att det framkommit att det är en stor
fördel med ett system som täcker hela sjukhuset, alltså även operation som i nuläget
har ett eget system och barnavdelningen som saknar system för övervakning.
Bedömningen var att ett heltäckande system hade en kostnad om 12,5 miljoner.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar i
samband med årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till
13 555 391 kronor varför hälso- och sjukvården begär tilläggsanslag med 1 055 391
kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel med flera upphandlingar
till ett relativt högt värde varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en lyckad upphandling är gjord inom detta
omfattande och komplicerade upphandlingsprojekt. En hög grad av affärsmässighet
har genomsyrat projektet samtidigt som verksamhetens behov har tillgodosetts.
Investeringsutgiften för hela systemet överskrider budget med ca 1 055 391 kronor,
vilket motsvarar 8,4 procent av budgeten för projektet. Den överskridande utgiften
ryms inte inom nämndens tilldelade pott för 2020 då flera upphandlingar med relativt
stort investeringsvärde pågår och kommer att falla ut ekonomiskt under 2020. Hälsooch sjukvårdens verksamheter är i stort behov av investeringar i medicinskteknisk
utrustning.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/71

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07
RS § 74, 2019-03-28
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Linda Lansgard, inköpssamordnare
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 222

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS 2020/598
AU § 202

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelsen beslutar stöd till Vuxkomp med 3 miljoner kr för att motverka
långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året
fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland. Anledningen
till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på sammanlagt
5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för 2020 inte ser ut
att kunna genomföras under året.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom beslutad
budget är inte ett sådant undantagsfall.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från
april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor. Regionfullmäktige
beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut
och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

forts

27 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 222 forts
RS 2020/598
AU § 202
Ärendets behandling under mötet

Andreas Unger (M) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S)
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
Thomas Gustafson (V) yrkar
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
- att Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5 miljoner
kronor
- att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom OSAjobb med 2 miljoner kronor
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
- att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom OSAjobb med 2 miljoner kronor
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att Andreas Ungers
yrkande med instämmande av Meit Fohlin bifalls.
Regionstyrelsen beslutar stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-18, § 19
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/598
23 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året
fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns
välfärdsmiljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland.
Anledningen till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på
sammanlagt 5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för
2020 inte ser ut att kunna genomföras under året.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip
tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan
framställan göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom
beslutad budget är inte ett sådant undantagsfall.

Bedömning

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från
april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor. Regionfullmäktige
beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut
och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
1 (2)

Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/598

Beslutsunderlag

2020-03-18 GVN § 19 Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

GVN § 19

GVN § 19

Äskande av medel gällande
välfärdsmiljarderna

GVN 2020/61
GVN au § 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos
regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 10 miljoner kronor med hänsyn
till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna. Fördelning enligt följande:
o Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5
miljoner kronor.
o Stödet till unga utan arbete stärks genom utökning av VuxKomp
med 3 miljoner kronor.
o Arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom
OSA-jobb med 2 miljoner kronor.

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av det effektiviseringskrav som ålagts nämnden för 2020 och där
nämndens verksamheter kortsiktigt under 2020 har svårigheter att hämta hem
effektiviseringskravet begärs ett extra tillskott (engångsbelopp) för budgetåret 2020.
De önskade tillskotten fördelas enligt förvaltningens förslag (totalt 4,5 miljoner)
enligt följande:
Kategori

Belopp, tkr

Omställningskostnader folkhögskolan (FHS)

1 200

Minskade ersättningar arbetsförmedling (FHS)

1 100

Vuxenutbildningen, yrkesvux

2 200

Summa

4 500

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att för budgetåret 2020, hemställer hos
regionstyrelsen om ett ramtillskott på 4,5 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.
Forts…
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

GVN § 19

Forts. GVN § 19
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Victoria Öjefors Quinn (V), yrkar på att nämnden ska äska medel ur
välfärdsmiljonerna och hemställa om ett ramtillskott på totalt 10 miljoner kronor hos
regionstyrelsen enligt följande:
− Att Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5 miljoner
kronor.
− Att stödet till unga utan arbete stärks genom utökning av Vuxkomp med 3
miljoner kronor.
− Att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom
OSA-jobb med 2 miljoner kronor.
Therese Olofsson (C), yrkar på att följa förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på Victoria Öjefors Quinn (V) förslag och Therese
Olofsson (C) förslag och finner att Therese Olofsson förslag vinner bifall. Votering
begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för Therese Olofsson (C) förslag och nej-röst för
Victoria Öjefors Quinn (V) förslag.
Omröstningen ger 3 ja-röster: ordförande Andreas Unger (M), Therese Olofsson (C)
och Aydin Akyuz (M) samt 6 nej-röster: Aino Friberg Hansson (S), Birgitta Nylund
(S), Wolfgang Brunner (MP), Victoria Öjefors Quinn (V), Peter Barnard (V) och
Cecilia Herdenstam (Fi).
Nämnden beslutar att Victoria Öjefors Quinn (V) förslag vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-26
Välfärsmiljarden, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stora-tillskott-tillkommuner-och-landsting-nasta-ar/
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 223

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna - Barn- och utbildningsnämnden

RS 2020/624
AU § 203

Regionstyrelsens beslut
x

Barn- och utbildningsnämndens begäran om ett ramtillskott på 3,1 miljoner
kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna bifalls.

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag
2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra
tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna.
En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändrade tolkning
av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den
andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende lärarassistenter togs
bort i samband med att välfärdsmiljarderna beslutades. Barn- och utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor 2020 varav
50 procent skulle kunna sökts som ett riktat statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det
mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder som finansierats via tilläggsanslag samt mycket lägre skatteintäkter enligt skatteprognosen från den 29 april bedömer regionstyrelseförvaltningen
att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att barnoch utbildningsnämnden återkommer till budgetberedningen med sina behov.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett
ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna bifalls.
Thomas Gustafson (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett
ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna bifalls samt ytterligare 5 miljoner för att ta höjd för besparingar
inom förskolan.
forts

29 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 223 forts
RS 2020/624
AU § 203

Ordförande ställer proposition på Stefan Nypelius yrkande och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 34
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/61
26 februari 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Förslag till beslut

•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos
regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 4,5 miljoner kronor med hänsyn
till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Sammanfattning

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av det effektiviseringskrav som ålagts nämnden för 2020 och där
nämndens verksamheter kortsiktigt under 2020 har svårigheter att hämta hem
effektiviseringskravet begärs ett extra tillskott (engångsbelopp) för budgetåret 2020.
De önskade tillskotten fördelas enligt följande:
Kategori

Belopp, tkr

Omställningskostnader folkhögskolan (FHS)

1 200

Minskade ersättningar arbetsförmedling (FHS)

1 100

Vuxenutbildningen, yrkesvux

2 200

Summa

4 500
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/61

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslå nämnden att begära tillskott från de
tillkommande välfärdsmiljarderna av regionstyrelsen.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/624
23 juni 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag ur välfärdsmiljarderna, barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag
2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra
tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna.
En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för
elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändrade
tolkning av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Den andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende
lärarassistenter togs bort i samband med att välfärdsmiljarderna beslutades. Barn- och
utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor
2020 varav 50 procent skulle kunna sökts som ett riktat statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det
mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.
Bedömning

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder som finansierats via tilläggsanslag samt mycket lägre
skatteintäkter enligt skatteprognosen från den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att barnoch utbildningsnämnden återkommer till budgetberedningen med sina behov.
Beslutsunderlag

BUN 2020-03-17 § 34 Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
1 (2)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/624

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 34

BUN § 34

Äskande av medel gällande
välfärdsmiljarderna

BUN 2020/215

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Att barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos regionstyrelsen
hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av förändrad tolkning av regelverk (gällande Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS) hos Försäkringskassan blir konsekvensen att
kostnader för elevassistenter kommer att hamna i vissa av barn- och
utbildningsnämndens verksamheter och där företrädesvis särskolan får en betydande
kostnad, vilket särskolan saknar budgettäckning för. För år 2020 beräknas kostnaden
för elevassistenter hos särskolan bli cirka en miljon kronor på grund av en förändrad
tolkning av regelverk hos Försäkringskassan.
För att finansiera de nya välfärdsmiljarderna så kommer en del riktade statsbidrag att
försvinna och ingå i de nya välfärdsmiljarderna, ett exempel på ett riktat statsbidrag
som nämnden skulle ha fått medel för och som nu försvunnit 2020, är det tidigare
riktade statsbidraget för lärarassistenter. Den egna kostnaden för lärarassistenter år
2020 är 4,2 miljoner kronor varav hälften skulle kunna ha sökts som ett riktat
statsbidrag.
De önskade tillskotten (engångsbelopp) som begärs fördelas enligt följande:
Kategori

Belopp,
tkr

Elevassistenter kostnad enligt LSS

1 000

Lärarassistenter, tidigare riktat statsbidrag

2 100

Summa

3 100

Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Forts…
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 34

forts BUN §34
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden för
budgetåret 2020, hos regionstyrelsen hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner
kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.
Jennie Jarve (V) yrkar på att nämnden äskar föreslagna 3,1 miljoner kronor samt
ytterligare 5 miljoner kronor för att ta höjd för besparingar inom förskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt och Jennie Jarves förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition: Den
som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja, den som vill bifalla Jennie Jarves förslag
röstar nej.
Omröstningsresultat
Eva Gustafsson (C), Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M),
Margareta Persson (M) och Lena Gardelin (C) och Stefan Nypelius (C) röstar ja. (7
röster)
Jonathan Carlsson (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V),
Britt Andersson (S) och Inger Axell (S) röstar nej. (6 röster)
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/215
11 mars 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Äskande av medel gällande välfärdsmiljarderna
Förslag till beslut

•

Att barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 2020, hos regionstyrelsen
hemställer om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens
beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Sammanfattning

Regeringen presenterade i januari 2020 nya satsningar på välfärd och trygghet. Det
handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd. Tilldelningen till kommunerna är 3,5
miljarder kronor varav Gotland tilldelas 20,2 miljoner kronor. För år 2021 beräknas
dessa ingå i det generella statsbidraget. Vid regeringens vårändringsbudget för 2020
kommer troligen miljarderna att mer specificeras.
Med anledning av förändrad tolkning av regelverk (gällande Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS) hos Försäkringskassan blir konsekvensen att
kostnader för elevassistenter kommer att hamna i vissa av barn- och
utbildningsnämndens verksamheter och där företrädesvis särskolan får en betydande
kostnad, vilket särskolan saknar budgettäckning för. För år 2020 beräknas kostnaden
för elevassistenter hos särskolan bli cirka en miljon kronor på grund av en förändrad
tolkning av regelverk hos Försäkringskassan.
För att finansiera de nya välfärdsmiljarderna så kommer en del riktade statsbidrag att
försvinna och ingå i de nya välfärdsmiljarderna, ett exempel på ett riktat statsbidrag
som nämnden skulle ha fått medel för och som nu försvunnit 2020, är det tidigare
riktade statsbidraget för lärarassistenter. Den egna kostnaden för lärarassistenter år
2020 är 4,2 miljoner kronor varav hälften skulle kunna ha sökts som ett riktat
statsbidrag.
De önskade tillskotten (engångsbelopp) som begärs fördelas enligt följande:
Kategori
Elevassistenter kostnad enligt LSS
Lärarassistenter, tidigare riktat statsbidrag
Summa

Belopp,
tkr
1 000
2 100
3 100
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/215

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslå nämnden att för år 2020 begära tillskott från
de tillkommande välfärdsmiljarderna av regionstyrelsen.
Har nedan perspektiv beaktats:
Barn- och elevperspektiv

Ja

Jämställdhetsperspektiv

Ja

Landsbygdsperspektiv

Ja

Ekonomisk konsekvensanalys

Ja

Behövs utförligare information Not

Nej

Not

Exempelvis konsekvensanalys m.m.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 224

Begäran om tilläggsanslag för LSS,
Socialnämnden

RS 2020/774
AU § 204

Regionstyrelsens beslut
x

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Socialnämnden konstaterar vid delårsrapport 1 att nämndens ekonomi inte är i balans
och begär ett tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr. Verksamheten
är underfinansierad. Nämnden konstaterar att det inte går att finansiera verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är också svårt att hitta områden där stora
besparingar kan göras utan att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I
jämförelse inom respektive verksamhetsområde så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med liknande kommuner och nationellt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
socialnämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos 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.
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut att avslå begäran om
tilläggsanslag.
Thomas Gustafson (V) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund att begäran om
tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr bifalls.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Gradelius yrkande och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att Fredrik Gradelius yrkande bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om tilläggsanslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-04-16, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
Skickas till
Socialnämnden
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

SON § 84

Socialförvaltningens ekonomiska läge och
möjligheterna för att minska kostnaderna

SON 2020/5
SON/AU § 59

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner tjänsteskrivelsen och skickar den vidare som sin
skrivelse till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 miljoner kronor i medel för
att täcka befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket ger en ansträngd ekonomisk situation.
Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den psykiska ohälsan
ökar samtidigt som antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka. De senaste åren har
socialförvaltningen arbetat med kostnadsminskningar i syfte att nå en ekonomi i
balans. Det är dock fortfarande obalans i ekonomin och det behövs större grepp för
att minska kostnaderna. Detta är svårt då verksamheten till absolut största del är
lagstyrd och ytterligare kostnadsminskningar då kommer att sänka kvaliteten och
frångå lagkrav. Det finns ett fåtal verksamheter som inte är lagstadgade, främst
förebyggande verksamhet, men det är sådan verksamhet som bedöms ge minskat
behov av insatser och därmed lägre kostnader totalt sett.
För att få en ekonomi i balans för 2020 begärs nu 22 miljoner kronor i tilläggsanslag.
Tilläggsanslaget avser LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs till låg kostnad och
har haft underskott mot budget ett flertal år.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Det förs en intensiv diskussion på sammanträdet om åtgärder som genomförts för att
minska kostnaderna och om möjliga åtgärder framåt. Socialnämndens ledamöter vill
säkerställa att det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom hela socialnämndens
verksamhetsområde, vilket socialdirektören bekräftar att det finns.
Diskussion förs även om kostnaderna på Gotland jämfört med andra kommuner och
regioner och det kan konstateras att kostnadsnivån på Gotland är lägre än i riket
inom de flesta verksamhetsområden förutom inom individ- och familjeomsorgen där
Gotland har en högre kostnadsnivå. Det är främst barn- och ungdomsvården som
1 (3)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

har ett högt kostnadsläge trots att verksamheten på grund av olika besparingsåtgärder
lyckats minska antalet placeringar.
Effekterna av de förebyggande verksamheterna avhandlas och huruvida det kan
göras mer för att minska kostnaderna, såsom ytterligare samarbete med andra
förvaltningar och med ideell sektor. Det diskuterades även om det går att minska
kostnaderna inom de lagstadgade verksamheterna genom att utöka det förebyggande
arbetet.
Socialnämnden och förvaltningen har under en lång tid agerat ansvarstagande och
genomfört många åtgärder för att minska sina kostnader och säkerställa en budget i
balans såsom:
 Driften av personlig assistans har lagts ut på privata utförare.
 Resurser till öppna förskolor har avvecklats.
 Personliga ombud har avskaffats
 Verksamheternas ekonomi diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffarna vilket
ger en hög kostnadsmedvetenhet bland medarbetarna.
 Antalet placeringar av vuxna missbrukare har minskat. Det beror till viss del på
den behandlingskedja som nu finns inom beroendevården tillsammans med
hälso- och sjukvården. Till viss del beror det på att socialnämnden tagit beslut om
att inte placera vuxna missbrukare enligt Socialtjänstlagen, förutom i
undantagsfall, och att behandling istället sker på hemmaplan med alkohol- och
drogrådgivningen. Kostnaderna för missbruksvården sjönk 2019, som effekt av
dessa åtgärder, med 8,8 miljoner kronor jämfört med föregående år.
 Socialnämnden fattade 2019-09-19, § 101, beslut om en handlingsplan för barnoch familjeenheten. Handlingsplanen var en följd av att placeringar av barn och
unga i samhällsvård fortsatte öka och syftet var att ta fram identifierade
förbättringsområden för fortsatt utvecklingsarbete för att uppnå en ekonomi i
balans. Arbetet med handlingsplanen följdes sedan upp vid varje
nämndsammanträde till och med slutrapporteringen 2020-04-16, § 67. Aktiviteter
som genomförts har haft effekten att antalet placeringar minskar och därmed
kostnaderna för dessa. Samtidigt ökar antalet orosanmälningar och ökningen har
varit markant de senaste åren.
 Under aktuellt sammanträde och ärendet Månadsrapport april och maj, § 83, har
socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk rapport för
individ- och familjeomsorgen, som riskerar underskott gentemot budget, där det
ska beskrivas vilka åtgärder verksamheten kommer att vidta för att nå en
ekonomi i balans 2020. Uppdraget ska redovisas på socialnämndens sammanträde
i september.
 För närvarande sker konkurrensutsättning av två äldreboenden i egen regi i syfte
att minska kostnaderna.
 Under sommaren 2020 upphör stödet till sociala företag.
 Kontinuerligt arbete med att optimera och anpassa bemanning efter behov
samtidigt som heltid som norm införs.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 84

 Socialförvaltningen har identifierat arbetet med bemanning och sänkta sjuktal
som centrala frågor för att kunna minska kostnaderna framåt. På socialnämndens
sammanträde 2019-10-16, § 125, beslutades att socialnämnden vid varje
sammanträde framåt skulle få en redovisning av arbetsmiljön. Denna
återrapportering och fokus på bemanning och sjuktalen pågår fortfarande och
följs noggrant.
 Försörjningsstödet fortsätter att öka och för att möta detta pågår ett arbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring insatser för att bidra till att
personer har en egen försörjning. Bedömningen är dock att kostnaderna för
försörjningsstödet fortsätter att öka med hänsyn till nuvarande läge.
 Socialnämnden begär medel för LSS-verksamheten då den bedöms som
underfinansierad med tanke på det låga kostnadsläget nationellt sett och de
senaste årens volymökningar
 Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på
det kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. I och med ökad volym har
kostnaderna ökat och en översyn av uppdraget har påbörjats.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20 maj 2020
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, via registrator
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2020/5
20 maj 2020

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Socialförvaltningens ekonomiska läge kontra möjligheter att
minska kostnaderna
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner tjänsteskrivelsen och skickar den vidare som sin
skrivelse till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

Sammanfattning

På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 mnkr i medel för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Behovet av stöd från socialtjänsten ökar vilket ger en ansträngd ekonomisk situation.
Antalet anmälningar om barn och unga som far illa blir allt fler. Den psykiska ohälsan
ökar samtidigt som antalet äldre ökar och allt fler är multisjuka. De senaste åren har
socialförvaltningen arbetat med kostnadsminskningar i syfte att nå en ekonomi i
balans. Det är dock fortfarande obalans i ekonomin och det behövs större grepp för
att minska kostnaderna. Detta är svårt då verksamheten till absolut största del är
lagstyrda och ytterligare kostnadsminskar då kommer att sänka kvaliteten och frångå
lagkrav. Det finns ett fåtal verksamheter inte är lagstadgade, främst förebyggande
verksamhet, men det är sådan verksamhet som bedöms ge minskat behov av insatser
och därmed lägre kostnader totalt sett.
För att få en ekonomi i balans för 2020 begärs nu 22 mnkr tilläggsanslag.
Tilläggsanslaget avser LSS-verksamheten. Verksamheten bedrivs till låg kostnad och
har haft underskott mot budget ett flertal år.

Ekonomiskt läge

Socialförvaltningen har en obalans mot tilldelad budget sedan flera år. Förvaltningen
redovisade dock ett överskott mot budget 2019 med 5 mnkr vilket kan förklaras med
cirka 10 mnkr mer i intäkter än förväntat för flyktingmottagningen samt minskade
kostnader kopplat till arbete med bemanning och hög kostnadsmedvetenhet.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/5

Exklusive flyktingmottagning var det ett underskott på cirka 5 mnkr. Prognosen för
2020 enligt delårsrapport 1 är ett underskott på 25 mnkr. Det enskilt största
underskottet mot budget står LSS-verksamheten för, 22 mnkr vilket är i nivå med
2019. För detta underskott begärs nu tilläggsanslag för att få en ekonomi i balans för
2020. I strategisk plan och budget 2021-2023 begärs också medel för LSSverksamheten då den bedöms som underfinansierad med tanke på det låga
kostnadsläget nationellt sett och de senaste årens volymökningar.
Ökningen av antalet äldre ökar behovet av insatser ifrån socialförvaltningen och
denna volymökning finansieras med resursfördelningsmodellen. Tidigare överskott
för äldreomsorgen bedöms minska rejält med hänsyn till nya platser på särskilt
boende. Mellan 50 och 60 personer har stått i kö med beslut om särskilt boende men
det har varit svårt att verkställa beslut då det varit brist på platser. Den demografiska
utvecklingen är nu påtaglig. Kostnadsläget för äldreomsorgen är strax under
genomsnittlig kostnad nationellt sett.
Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på det
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. I och med ökad volym har
kostnaderna ökat och en översyn av uppdraget kommer att ske under första halvåret.
Det är höga kostnader för individ- och familjeomsorgen och barn- och
ungdomsvården samt ett underskott mot budget sedan flera år. Dock har alla de
aktiviteter som genomförs effekt så att nu minskar placeringar och kostnaderna för
detta. Samtidigt ökar antalet orosanmälningar och ökningen har varit markant de
senaste åren. Vid årsskiftet fanns inget behov av hyrsocionomer men läget har
förändrats och för att kunna bedriva rättssäker verksamhet och ha en god arbetsmiljö
används nu sju hyrsocionomer vilket bidrar till underskottet (kostnaden för
hyrsocionomer var 10 mnkr 2019).
Försörjningsstödet fortsätter att öka och för att möta detta pågår ett arbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring insatser för att bidra till att personer
har en egen försörjning. Bedömningen är dock att kostnaderna för försörjningsstödet
fortsätter att öka med hänsyn till nuvarande läge.
För att minska kostnaderna har socialförvaltningen genomfört ett flertal besparingar
och effektiviseringar de senaste åren och förvaltningen präglas av en hög
kostnadsmedvetenhet. Till exempel har driften av personlig assistans lagts ut på
privat utförare, resurser till öppna förskolor avvecklats, avskaffat personliga ombud
och minskat antalet placeringar av vuxna missbrukare. För närvarande sker
konkurrensutsättning av två äldreboenden i egen regi i syfte att minska kostnaderna.
Under sommaren upphör också stödet till sociala företag.
I övrigt arbetar förvaltningen alltid med att optimera och anpassa bemanning efter
behov samtidigt som heltid som norm införs. Det finns en stor kostnadsmedvetenhet
inom förvaltningen och verksamheternas ekonomi diskuteras kontinuerligt på
arbetsplatsträffarna.
Förvaltningen har visst inslag av verksamhet som är icke-lagstadgad dock är
bedömningen att den bidrar till lägre kostnader. Ett exempel är alkohol- och
drogrådgivningen som genomför behandling av vuxna missbrukare på hemmaplan, i
samarbete med hälso- och sjukvården, istället för placeringar.
Nedan beskrivs kort vilka lagar socialförvaltningen har att förhålla sig till, hur
myndighetsutövningen sker samt en nationell kostnadsjämförelse.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/5

Förvaltningens lagstyrda verksamheter

Verksamheterna i förvaltningen är lagstyrda. Det innebära att flertalet av
verksamheterna och insatserna inte går att utesluta och inte genomföra som
kommun. Det betyder att stora delar av förvaltningens verksamheter och insatser
måste finnas.
Socialförvaltningen fattar beslut enligt socialtjänstlagen, SoL; lagen om särskild
service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialförvaltningen hanterar också beslut
enligt lag om vård av unga, LVM samt lag om vård av missbrukare, LVM.
Myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen är en ramlag som innefattar allt ifrån ekonomisk bistånd,
skyddslagstiftning, beroendevård, barn- och ungdomsvård, familjerätt samt insatser
till äldre och till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Insatser kan till exempel vara beslut om hemtjänst, särskilt boende och boendestöd.
Det är ett stort antal ärenden som hanteras varje år och de största volymerna rör
äldreomsorg. Varje år finns en del överklagande som går till förvaltningsrätten.
Utifrån statistiken är bedömningen att förvaltningen följer aktuell lagstiftning och
rättsläget.
Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade, LSS

Besluten enligt LSS är betydligt färre än besluten enligt socialtjänstlagen. LSS är en
rättighetslag och det finns 10 olika insatser som den enskilde kan ansöka om. När det
gäller LSS så är lagstiftningen och rättsläget knepigare. Vilket gör att förvaltningen
har fler avslag och överklagningar. Bedömning utifrån statistik är att förvaltningen
följer lagstiftning och rådande rättsläge.
Kommunerna har ansvar för följande insatser enligt LSS:











Personlig assistent
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna
Daglig verksamhet
Råd och stöd (regionalt ansvar)

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet
och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och
särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan
lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon
inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service
från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om
det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas
vara till fördel för den enskilde.
I och med att det är en rättighetslagstiftning går det inte att neka någon som tillhör
personkretsen insats.
Page 103 of 340

3 (9)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/5

Övriga lagar som styr socialförvaltningens verksamhet
Hälso- och sjukvårdslag, HSL

HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.
Den anger vad regionen, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda
patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för
personer i behov av dessa insatser.
Lag om vård av unga, LVU

Om ett barn eller en tonåring riskerar att fara riktigt illa kan han eller hon vårdas
enligt lagen om vård av unga, LVU. LVU är en skyddslagstiftning, där fokus är på
den unga personens bästa. Lagen ska helt enkelt skydda henne eller honom från att
fara illa.
Det är förvaltningsrätten som beslutar om en ung person ska vårdas enligt LVU eller
inte. Men det är socialnämnden på kommunen som bestämmer hur detta ska göras.
Det är också socialnämnden som tar initiativ till LVU-vården och skickar ansökan till
förvaltningsrätten. Under 2019 togs 26 beslut om LVU och det blev totalt 16 167
vårddygn.
Lag om vård av missbrukare, LVM

Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men vägrar
gå med på det, kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård. Syftet med detta är att
bryta missbruket och motivera till frivillig behandling.
Det är förvaltningsrätten som beslutar om en person ska få vård enligt lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM).
För att förvaltningsrätten ska kunna besluta om tvångsvård ska:


personen ha missbrukat exempelvis alkohol eller narkotika på ett sådant sätt
att hon eller han behöver vård för att bryta missbruket, och



personen vägrar gå med på vård frivilligt, samt



personen utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller
riskerar att allvarligt skada sig själv eller närstående till följd av missbruket.

Socialnämnden i den missbrukande personens hemkommun tar initiativ till
tvångsvård genom att skicka ansökan till förvaltningsrätten. Antalet domar 2019 var
7 och det ledde till 1 286 vårddygn.
Ej lagstadgad verksamhet

Inom socialförvaltningen finns några verksamheter som inte är helt lagstyrda. Det rör
sig främst om förebyggande verksamhet som innebär minskade kostnader längre
fram. Nedan beskrivs vad verksamheterna gör och vilken effekt deras arbete har.
Hälsofrämjande enheten (mötesplatser)

Årsbudget för öppna mötesplatser 2 400 tkr.
Inom socialförvaltningen finns den Hälsofrämjande enheten, bestående av
anhörigstödsverksamhet, dagverksamheter för personer med demenssjukdom samt
öppen hälsofrämjande verksamhet för personer 65+, liksom uppdrag kring
fallförebyggande åtgärder. Anhörigstöd och dagverksamheter för personer med
demenssjukdom är båda lagstadgade verksamheter. Hälsofrämjande verksamhet för
personer 65+ liksom det fallförebyggande arbetet är inte lagstadgat.
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Uppdraget är att organisera en hälsofrämjande enhet i syfte att förebygga ökad
psykisk och fysisk ohälsa liksom motverka upplevd ensamhet. Samtliga dessa
aspekter av förebyggande av ohälsa kring psykisk, fysisk och existentiell hälsa – är
centrala för att skapa ökat välbefinnande och hälsa i befolkningen, men också säkra
god kvalitet inom förvaltningens egna verksamheter. Hälsofrämjande enheten verkar
för att utveckla digitala metodstöd – i nuläget finns digitala rörelsefilmer men också
nyskapande metodstöd för existentiella frågor att arbeta med i verksamheter (så som
särskilda boenden, dagverksamheter, daglig verksamhet). I det förebyggande arbetet
ingår också att bedriva kunskapsutveckling hos personer 65+ kring digital
inkludering. Enheten driver idag en utveckling av att än mer bedriva intern liksom
extern kompetensutveckling inom det hälsofrämjande området. Genom att
socialförvaltningen har den Hälsofrämjande enheten att tillgå med kunskap och att
driva utveckling av förebyggande arbete, bedöms verksamheten fortsatt vara viktig
att prioritera.
Konsekvenser av att upphöra med förebyggande verksamhet likt den
Hälsofrämjande enheten idag bedriver, skulle vara en troligen betydande ökning av
psykisk och fysisk ohälsa, ökat stillasittande, minskad digital och social inkludering
för en stor andel människor på Gotland (där andelen personer över 65 år uppgår till
25 procent).
Socialjour

Årsbudget 2 228 tkr
Socialjouren hanterar akuta ärenden utanför kontorstid samt en del utredningar som
annars skulle hanteras av ordinarie verksamhet. Till exempel körkortsyttranden och
åklagaryttranden för personer som inte är aktuella inom individ- och
familjeomsorgen. Verksamheten är placerad i polishuset. Socialjouren är inte
lagstadgad men det måste alltid finnas tjänstemän inom socialförvaltningen
tillgängliga för akuta situationer. Om det inte är organiserat som socialjouren så
måste det lösas på annat sätt.
Bedömningen är att det möjligtvis skulle kunna vara något lägre kostnad med annan
organisation men då kan konsekvenserna bli att den direkta kopplingen till polisen
försämras.
Familjestödsenheten

Årsbudget 19 977 tkr (varav 607 tkr avser familjefrid)
Familjestödsenheten är en utförararenhet som hanterar biståndsbedömda insatser för
barn och unga 0-18 år samt råd- och stödsamtal för barn under sex år. Insatserna
beslutas av barn- och familjeenheten samt enheten för familjehem och familjerätt.
Under 2019 hanterade familjestödsenheten 579 biståndsbedömda insatser. Insatserna
är behandling för familjer med behov av insatser för att ge barn och ungdomar en
stabil och trygg hemsituation. De hanterar ärenden som annars skulle behöva
placering i familjehem alternativt HVB.
Familjefrid ingår i enheten och har insatser för våldsutsatta barn, ungdomar och
vuxna och för våldsutövare. Enligt SoL 5 kap §11 har socialnämnden ett särskilt
ansvar för denna målgrupp.
Utöver detta så arbetar enheten med förebyggande åtgärder i form av
gruppverksamhet och viss fältverksamhet. Gruppverksamheten riktar sig till föräldrar
som erbjuds olika typer av föräldrautbildningar så som ABC, Komet och BIFF. 2019
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deltog 214 vuxna i grupp. Gruppverksamhet riktar sig även mot barn och ungdomar i
form av skilda världar och tryggvegrupp. 2019 deltog 112 barn och ungdomar i
gruppverksamhet.
Bedömningen är att verksamheten till största del förvisso är icke-lagstadgad men att
effekten av insatserna överstiger kostnaderna för verksamheten. Det är dock svårt att
mäta då det oftast är insatser som ger effekt på lång sikt.
Alkohol- och drogrådgivningen

Årsbudget 4 315 tkr
Alkohol och drogrådgivningen, ADR, bedriver rådgivning och behandling enskilt
och i grupp för vuxna med beroendeproblematik och deras anhöriga. Tillsammans
med övriga insatser så är alkohol och drogrådgivningen ett alternativ till placering på
HVB.
ADR ingår i den behandlingskedja som byggts upp där även den sammanhållna
beroendevården med hälso- och sjukvården ingår. Detta har gjort det möjligt att
sänka placeringskostnaderna. Under krisen med ensamkommande flyktingbarn
stängdes ADR tillfälligt och då ökade placeringskostnaderna markant. Kostnaderna
för missbruksvården sjönk 2019 med 8,8 mnkr kr jämfört med föregående år. Detta
berodde till stor del på den behandlingskedja som nu finns inom beroendevården.
Det berodde också på att socialnämnden tog beslut att inte placera vuxna
missbrukare enligt SoL, utom i undantagsfall, och att behandling istället skulle ske på
hemmaplan med ADR.
ADR har under 2019 haft 432 rådgivande samtal. Därutöver har 261 personer gått i
behandling, 113 kvinnor och 148 män. De har totalt erhållit 3 268 samtal enskilt eller
i grupp. Av dessa är 56 anhöriga som har erhållit 380 samtal.
Bedömningen är att denna verksamhet ger betydligt lägre kostnader då färre
placeringar av vuxna missbrukare behövs, dessutom ger den bättre kvaliteten för
brukarna.
MiniMaria

Årsbudget 2 678 tkr
MiniMaria är ett integrerat team tillsammans med hälso- och sjukvården. MiniMaria
bedriver rådgivning och behandling enskilt och i grupp för unga och unga vuxna med
drogproblematik. MiniMaria ger även stöd till föräldrar. Tillsammans med övriga
insatser så är MiniMaria ett alternativ till placering på HVB. Viktig uppgift för
MiniMaria är att fånga individer tidigt, unga, för att bryta ett beroende i tid.
MiniMaria har haft drygt 200 personer per år och ungefär hälften av dessa är under
18 år.
Bedömningen är att effekten av MiniMaria leder till minskade kostnader på sikt.
Socialpsykiatriskt team

Årsbudget för socialförvaltningen 580 tkr
Socialpsykiatriska teamet är ett team som arbetar med behandling för de barn och
unga och deras familjer som behöver specialistvård i öppenvård. Socialpsykiatriska
teamet är alternativ till slutenvård inom psykiatrin alternativt HVB. Behandlingen
syftar till att individen ska kunna ta emot öppenvårdsinsatser inom den ordinarie
öppenvården hos Barn och ungdomspsykiatrin alternativt socialtjänsten.
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Under 2019 har 25 ärenden erhållit behandling hos teamet. En uppskattning är att
drygt 20 ärenden inte är placerade efter behandlingen.
Bedömningen är att effekten av teamets arbete ger lägre kostnader, framför allt inom
psykiatrin.
Första linjen

Årsbudget totalt inklusive hälso- och sjukvårdsförvaltningen är 3 600 tkr vilket
finansieras av statliga medel.
Första linjen är ett integrerat team tillsammans med hälso- och sjukvården. Det är en
mottagning som arbetar med stöd för barn och ungdomar mellan 7-17 år och deras
föräldrar som har lättare psykisk ohälsa. Individer erbjuds stöd enskilt och i
gruppverksamhet. Under ett år möter första linjen cirka 560 klienter. Det är en insats
för att förebygga att psykiska hälsan ska bli komplex. Målsättningen är också att
undvika placering. En HVB-placering kostar cirka 4 500 kronor per dygn, vilket
innebär en årskostnad på 1,6 mnkr per placering. I och med första linjen har ett antal
placeringar kunnat undvikas.
Bedömningen är att effekten av insatserna leder till lägre kostnader.
Familjerådslag

Årsbudget 2 068 tkr
Familjerådslagteam arbetar med att planera, genomföra och följa upp familjerådslag
alternativt nätverksmöten. Avsikten med dessa möten är att kartlägga individens/
familjens egen syn på risk och friskfaktorer och tillsammans med nätverket finna
lämpliga lösningar. Arbetet syftar till att undvika placering i HVB alternativt
familjehem och minimera övrigt behov av insatser.
Under 2019 hade teamet cirka 100 familjerådslag/nätverksmöten. Bedömningen är
att genom familjerådslagets insatser kan placeringar undvikas vilket leder till lägre
kostnader. Bedömningen är att genom familjerådslaget kan cirka fem placeringar per
år undvikas. En HVB-placering kostar cirka 4 500 kr per dygn, vilket innebär en
årskostnad på 1,6 mnkr per placering.

Volymförändringar
Äldreomsorg

Antalet brukare och insatser inom äldreomsorgen har ökat de senaste åren vilket är i
linje med att det blir att fler äldre på Gotland. Antalet hemtjänsttimmar ökade med
4,7 procent mellan 2018 och 2019. Antalet platser på särskilt boende kommer att öka
med 10 procent under 2020. Kostnadsökningen detta innebär finansieras genom
resursfördelningsmodellen som bygger på demografiska förändringar.
Hemsjukvård

Antalet hembesök inom hemsjukvården har ökat med 11 procent mellan 2018 och
2019 och antalet inskrivna patienter har ökat med 4,6 procent.
LSS-insatser

LSS-insatserna minskade något mellan 2018 och 2019, dock har det varit en stor
ökning de senaste fem åren. Antalet brukare med insatsen bostad med särskild
service LSS har ökat med 9 procent, insatsen daglig verksamhet drygt 12 procent och
personlig assistans enligt LSS har ökat med 26 procent och nästan 60 procent sett till
antal timmar. Denna ökning har medfört stora underskott mot budget.
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Antalet personer i bostad med särskild service enligt LSS blir allt äldre och
vårdkrävande och kostnaderna i framför allt gruppbostäderna blir därmed större.
Budgeten för denna insats behöver anpassas utifrån demografi.
Individ- och familjeomsorg

Inom barn- och ungdomsvården har det varit stora volymökningar och kostnaderna
har ökat med nästan 30 procent de senaste fem åren, dock har kostnadsutvecklingen
bromsats som effekt av ett flertal aktiviteter. Antalet orosanmälningar har ökat 46
procent på fem år och ökningen fortsätter in på 2020.
Antalet externa placeringar av vuxna missbrukare har sjunkit avsevärt sedan
verksamheten införde ett annat arbetssätt med mer behandling i öppenvården,
alkohol- och drogrådgivningen. Den sammanhållna beroendevården med psykiatrin
ger också stor effekt
Kostnaden för försörjningsstödet ökade med över 10 procent 2019 framför allt
beroende på Arbetsförmedlingens omställning och Försäkringskassans ändrade
förhållningssätt. Dock var antalet hushåll oförändrat men större familjer och längre
tid samt större belopp. Långvarigt biståndeberoende har ökat. Bedömningen är att
behovet av försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka framåt med hänsyn till
senaste tidens ökade arbetslöshet.
Kostnadsläge i en nationell jämförelse

Jämförelserna avser 2018 och siffrorna kommer ifrån Kolada.
Äldreomsorg: Trots att Gotland har en högre andel invånare över 65 år är
kostnaderna relativt låga, sett som kronor per invånare.

LSS: Kostnaderna för LSS-insatser är fortsatt betydligt lägre än i riket. Trots detta är
det stora underskott för LSS-verksamheten.

Individ- och familjeomsorg: Kostnaderna för individ- och familjeomsorg är
fortfarande höga på Gotland och betydligt över riksgenomsnittet. Det är barn- och
ungdomsvården som har ett högt kostnadsläge, både beroendevården och
försörjningsstödet har kostnader i nivå med riket.
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På socialnämndens sammanträde 2020-04-16, under ärendet om Delårsrapport 1 §60,
uppdrog socialnämnden åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser som
följer i verksamheten av att följa tilldelad budget. Detta blev en följd av att
socialnämnden i Delårsrapport 1 begärde ytterligare 22 mnkr i medel för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att skicka denna skrivelse till
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, via registrator
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SON § 60

Delårsrapport 1

SON 2020/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.
 Socialnämnden begär hos regionfullmäktige medel med 22 mnkr för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomi
Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på
25 miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till
läget nu och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst
osäkert. En bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan
komma att öka, framför allt behovet av försörjningsstöd.
I och med det prognostiserade underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån
regionfullmäktige. Äskandet bör kopplas till LSS-verksamheten då den är
underfinansierad. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan
att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I jämförelse inom respektive
område så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med
liknande kommuner och nationellt. Inom den verksamheten pågår ett intensivt arbete
som minskar kostnaderna trots stor inströmning av orosanmälningar. I övrigt pågår
flera andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna framför allt vad gäller
bemanning, effektiviseringar och minskat antal externa placeringar. Det finns en stor
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet ute i verksamheterna. Dessutom pågår en
konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaden för
äldreomsorgen.
I socialförvaltningen är det endast ett fåtal verksamheter som inte är lagstyrda, till
exempel hälsofrämjande enheten och alkohol- och drogrådgivningen. Den senare gör
att behandling av missbrukare kan ske på hemmaplan vilket har minskat kostnaderna
för placeringar rejält och ökat kvaliteten för brukarna. Den hälsofrämjande enheten
är riktad mot äldre personer och är en förebyggande verksamhet som minskar
behovet av insatser ifrån socialtjänsten.
11 (55)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 110 of 340

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0
mnkr. Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och
prognosen för helåret är en ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är
förvisso hög men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till
äldre personer ökar i takt med en åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare
år ett överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu
tillkommer platser på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka.
Behov av hemsjukvård har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och
underskott för hemsjukvården, detta är oroväckande. För LSS-insatser är
bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten haft de senaste åren då
volymökningar inte kompenserats. Verksamheten har mycket låga kostnaderna
nationellt sett.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för
barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av ändrat arbetssätt, trots
den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att behovet
av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
Kvalitet
Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste
hälsoproblem. Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla
avdelningar planeras genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att
involvera brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är
förbättringsarbeten utifrån brukarundersökningar samt fokusgrupper för att
identifiera områden för utveckling. För att öka brukarmedverkan fick samtliga
brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten under tre veckor i februari
möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli kontaktade via
telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge sina
synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten.
Vidare pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter
med att bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation
och kompetenshöjning inom digitalisering.
Medarbetare
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I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen
under januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som
norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet.
Utvecklingen går att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska
beroendet av timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie
medarbetare. Ett arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Måluppfyllelse
Samtliga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2020 inom målområdena
samhälle, kvalitet, medarbetare och ekonomi är påbörjade. Bedömningen är att
aktiviteterna bidrar till att uppfylla de övergripande målen.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Diskussion förs om i huvudsak kostnaderna för LSS och försörjningsstödet.
Försörjningsstödet för mars månad 2020 är det högsta som någonsin utbetalats.
Bedömningen är att ökningen till stor del handlar om neddragningar och ändrade
arbetssätt hos statliga myndigheter som tidigare erbjudit fler stödinsatser.
Kostnaderna för försörjningsstödet bedöms öka ytterligare framöver i och med
Covid-19-pandemin.
Diskussionen om LSS handlar i huvudsak om alternativa finansieringsmodeller för
LSS och om vad förvaltningen inom befintlig budgetram kan göra för att uppnå
budget i balans och därmed även finansiera LSS. Ekonomichefen och
socialdirektören konstaterar att förvaltningen inom budgetramen inte kan finansiera
LSS.
De åtgärder förvaltningen kan vidta för att åstadkomma en budget i balans är att
skära ner på de förebyggande verksamheter som inte är lagstadgade och att sänka
kvaliteten på de lagstyrda verksamheterna. Det vore inte tillräckligt att endast dra ner
på de förebyggande, icke lagstadgade verksamheterna och det skulle troligen få stora
ekonomiska konsekvenser på längre sikt. Socialnämnden och socialförvaltningen kan
heller inte själva besluta om att minska på de lagstadgade verksamheterna då det
innebär att inte följa lagen och att det får en påverkan på kvalitet och rättssäkerhet.
Samtidigt måste den tilldelade budgeten följas och det råder därmed en stor
målkonflikt mellan lagstadgat uppdrag och ekonomiska mål.
Socialnämnden konstaterar enigt att det behövs en tydlig information till
regionstyrelsen om vilka konsekvenserna blir att minska på såväl förebyggande som
lagstadgad verksamhet.
Yrkande:
13 (55)
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-04-16

Ordförande yrkar att socialnämnden lägger till två ytterligare beslutspunkter:
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-15
Delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-14
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RSF ekonomi och styrning
RS registrator
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Förslag till beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.
 Socialnämnden begär hos regionfullmäktige medel med 22 mnkr för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Ekonomi

Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på
25 miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till
läget nu och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst
osäkert. En bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan
komma att öka, framför allt behovet av försörjningsstöd.
I och med det prognostiserade underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån
regionfullmäktige. Äskandet bör kopplas till LSS-verksamheten då den är
underfinansierad. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan
att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I jämförelse inom respektive
område så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med
liknande kommuner och nationellt. Inom den verksamheten pågår ett intensivt arbete
som minskar kostnaderna trots stor inströmning av orosanmälningar. I övrigt pågår
flera andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna framför allt vad gäller
bemanning, effektiviseringar och minskat antal externa placeringar. Det finns en stor
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet ute i verksamheterna. Dessutom pågår en
konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaden för
äldreomsorgen.
I socialförvaltningen är det endast ett fåtal verksamheter som inte är lagstyrda, till
exempel hälsofrämjande enheten och alkohol- och drogrådgivningen. Den senare gör
att behandling av missbrukare kan ske på hemmaplan vilket har minskat kostnaderna
för placeringar rejält och ökat kvaliteten för brukarna. Den hälsofrämjande enheten
är riktad mot äldre personer och är en förebyggande verksamhet som minskar
behovet av insatser ifrån socialtjänsten.
1 (3)
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För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0
mnkr. Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och
prognosen för helåret är en ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är
förvisso hög men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till
äldre personer ökar i takt med en åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare
år ett överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu
tillkommer platser på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka.
Behov av hemsjukvård har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och
underskott för hemsjukvården, detta är oroväckande. För LSS-insatser är
bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten haft de senaste åren då
volymökningar inte kompenserats. Verksamheten har mycket låga kostnaderna
nationellt sett.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för
barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av ändrat arbetssätt, trots
den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att behovet
av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.

Kvalitet

Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste
hälsoproblem. Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla
avdelningar planeras genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att
involvera brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är
förbättringsarbeten utifrån brukarundersökningar samt fokusgrupper för att
identifiera områden för utveckling. För att öka brukarmedverkan fick samtliga
brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten under tre veckor i februari
möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli kontaktade via
telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge sina
synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten.
Vidare pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter
med att bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation
och kompetenshöjning inom digitalisering.

Medarbetare

I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen
under januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som
norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet.
Utvecklingen går att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska
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beroendet av timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie
medarbetare. Ett arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.

Måluppfyllelse

Samtliga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2020 inom målområdena
samhälle, kvalitet, medarbetare och ekonomi är påbörjade. Bedömningen är att
aktiviteterna bidrar till att uppfylla de övergripande målen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-15
Delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-14
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RSF ekonomi och styrning
RS registrator
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Sammanfattning
Kvalitet

Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste hälsoproblem.
Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla avdelningar planeras
genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att involvera
brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är förbättringsarbeten utifrån
brukarundersökningar samt fokusgrupper för att identifiera områden för utveckling. För att
öka brukarmedverkan fick samtliga brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten
under tre veckor i februari möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli
kontaktade via telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge
sina synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten. Vidare
pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter med att
bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation och
kompetenshöjning inom digitalisering.
I verksamhetsplanen för 2020 så har socialförvaltningen formulerat aktiviteter som syftar
till antagna mål i Regions Gotlands styrmodell. Samtliga aktiviteter inom målområdet
kvalitet är påbörjade under delår 1. Detta innebär att socialförvaltningen under första
delåret har påbörjat arbetet med att bidra till Region Gotlands mål.
1.2

Medarbetare

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under
januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet. Utvecklingen går
att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av
timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare. Ett
arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som på grund av Covid-19 planerats om och
senarelagts. Ambitionen är att så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet med
verksamhetsplanen.
1.3

Ekonomi

Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på 25
miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till läget nu
och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst osäkert. En
bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan komma att öka, framför
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allt behovet av försörjningsstöd. Förvaltningen har en obalans mellan uppdrag och resurser
framför allt inom LSS-området där det är stora underskott trots låga kostnaderna nationellt
sett.
För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr.
Dock brukar verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och
högre kostnader senare under året, framför allt under sommaren. Nettokostnaden för
förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen för helåret är en
ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög men väntad då den
främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i takt med en
åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare år ett
överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer platser
på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av hemsjukvård
har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för hemsjukvården, detta
är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten
haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats. För individ- och familjeomsorg
prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser bättre
ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att
behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
I och med bedömt underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån regionfullmäktige till
LSS-insatserna med 22 mnkr. Bedömningen är att det är mycket svårt att påverka
kostnaderna inom LSS-området. I övrigt pågår flera aktiviteter i syfte att minska
kostnaderna framför allt vad gäller bemanning och minskat antal externa placeringar.
Dessutom pågår en konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska
kostnaden per vårddygn.

2
2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Allmänt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Löneöversynen framflyttad
Under mars månad beslutades att 2020 års löneöversynsarbete skjuts upp för de
avtalsområden som saknar avtal. Löneöversynsarbetet kommer att återupptas under hösten
så snart avtalsförhandlingarna blir klara.
Utbildningssatsning
Ersättningen för nyutbildade undersköterskor höjs till 3 000 kronor per månad.
Förvaltningen inrättade också en utbildningsanställning med placering inom
hemsjukvården för sjuksköterskor som vill utbilda sig till distriktssjuksköterska.
Heltidsresan
Inom Region Gotland är socialförvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst
med heltidsresan. Det är också den förvaltning som har flest deltidsanställda. Under 2020
nyanställs på heltid och de som redan jobbar inom förvaltningen erbjuds att gå upp i tid.
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Digitaliseringens möjligheter
Efter att projektet kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen avslutats fortsätter den digitala
utvecklingen genom projektet Digital äldreomsorg (finansierat av Europeiska
Socialfonden). I januari samlades runt 200 undersköterskor och annan omvårdnadspersonal
till en första utbildningsdag på temat digitalisering i verkligheten.
IFO-dag om barnkonventionen och barnrätt
I januari samlades också medarbetare inom individ- och familjeomsorgen till en
utbildningsdag om barnkonventionen. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen
en del av svensk lagstiftning.
Studenter lär känna regionen som arbetsgivare
Region Gotland bjöd in till informationsdag för alla socionomstudenter vid Campus
Gotland Uppsala Universitet. Det var en stor uppslutning, 33 av 35 elever deltog.
Vi vann Psynkpriset
Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar socialförvaltningen med tre
viktiga verksamheter kring barn och unga: Första linjen, MiniMaria och Socialpsykiatriskt
team. För det goda samarbetet och effekterna man kan se prisades Region Gotland.
Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som står bakom Psynkpriset som varje år
delas ut för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa.
Prisades under Förnyelsedagen
Socialförvaltningen tävlade med fyra bidrag till årets Förnyelsepris. Förvaltningen vann i
två kategorier:
- Projektet 3S, välfärdsteknik inom äldreomsorgen vann årets temapris som var
digitalisering.
- Hälsofrämjande enheten vann det andra priset, årets servicepris. Det vann man för
de digitala rörelsefilmer som enheten spridit till personer över 65 år och som
används i den ordinarie verksamheten.
De andra två bidragen som var med under Förnyelsedagen var Familjerådslagsteamet och
Din coach - ett nära stöd för personer med en funktionsnedsättning.
Krisledning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse ledd av
kris- och beredskap inom Regionstyrelseförvaltningen.
2.2

Corona (Covid-19, pandemi)

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Det är speciella tider när denna delårsrapport skrivs. Coronaviruset påverkar stora delar av
förvaltningens arbete och har förändrat många verksamheter.
Här är bara några exempel:
 Förvaltningens ledning har särskilda möten kring coronaläget varje vecka. Ett
ständigt fokus är arbetsmiljön och frågan om bemanning.
 Alla avdelningar har gjort risk- och konsekvensanalyser kring vad en mycket högre
sjukfrånvaro skulle få för konsekvenser.
 Flera enheter och avdelningar har tidvis haft ett tufft personalläge, exempelvis
hemtjänst och barn- och familjeenheten.
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Besöksförbud på särskilda boenden för äldre och LSS.
Mer distansarbeten för de verksamheter som har möjlighet till det.
Skypesamtal med familjer när det är möjligt inom individ- och familjeomsorgen.
Ändrade och förstärkta rutiner kring bland annat hygien för hemsjukvård,
hemtjänst, LSS och äldreomsorg.
 Sjuksköterska vid hemsjukvården förstärker MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Några exempel på goda initiativ i samband med corona:
 Daglig verksamhet har erbjudit sina tjänster för att exempelvis tvätta åt hemtjänsten
eller tillverka skyddsutrustning.
 Hemtjänsten var tidigt ute och såg till att anställda hade tillgång till kit med
skyddsutrustning att ha med sig i bilen eller på cykeln.
 Prispengarna som projektet 3S fick när man vann temapriset går till digitala
konserter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom
äldreomsorgen. I coronatider sitter många isolerade i sina hem och på boenden.
Förhoppningen är att musik som alla kan lyssna till är välkommet.
 Hälsofrämjande enheten jobbar med att sprida sina digitala rörelsefilmer och har
tagit initiativ till digitala samtalscaféer.
Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som ska ta hand om konsekvenserna
av corona på sikt. Det kan handla om barn som far illa, risk för ökat våld i hemmet,
familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och kanske en växande
psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.

3 Förväntad utveckling
Medarbetare
På grund av corona (Covid-19) förväntas sjuktalet öka så länge samhällssmittan kvarstår.
Samtidigt bedöms söktrycket till utannonserade tjänster öka av samma skäl. Nya arbetssätt
kommer att implementeras som ett led i begränsningen till fysiska möten. Utvecklingen i
personalkostnaden är svårbedömd med tanke på nationella stimulanspaket och
smittspridningens varaktighet. I nuläget går det inte heller att bedöma nivån på löneavtalen
i kommande avtalsrörelse. Det mesta beror på utvecklingen av coronapandemin.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Möjlighet att studera till undersköterska
Socialförvaltningen erbjuder i samarbete med Vuxenutbildningen tio tillsvidareanställda
boendeassistenter eller stödassistenter att delta i en ny pilot för validering/komplettering
för att bli undersköterska.
Processen med att konkurrensutsätta särskilda boenden går vidare
Socialnämndens beslut om konkurrensutsättning av de två särskilda boenden går vidare.
Under våren ska förvaltningsledning och politiker hålla informationsmöten för
medarbetare om processen. På grund av coronaviruset har mötena tvingats senareläggas.
Besök nämnden
Under året ges alla medarbetare inom socialförvaltningen möjlighet att sitta med och lyssna
på ett sammanträde i socialnämnden. Flera intresserade har redan anmält sig
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Samhälle

4.1

Målområde: Social hållbarhet

Inom målområdet Social hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som
kopplar till samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter, Nedan redovisas framtagna
aktiviteter samt en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT),
Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling

1.

Verksamheten har
framtagna
utvecklingsområden som
bygger på resultat i SPT,
Skolfam och etableringslinje

Genomför
d

x

1. Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT), Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att kunna ta fram
mätbara resultat för att sedan kunna använda dessa i verksamhetsutveckling. För
skolfam och etableringslinje så kan resultaten redovisas först vi terminens slut.
Avser mål: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet

Mätbart mål

Status

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Ej
Påbörjad
påbörjad
Effekten mäts utifrån
indikatorer som togs fram
vid införandet av första
linjen

1.

Mäta effekten av införandet av första linjen

2.

Prioritera insatser för föräldrar med
försörjningsstöd i syfte att närma sig
arbetsmarknaden

3.

Medarbetare har genomgått utbildning
”första hjälpen för psykisk hälsa”

100% av medarbetare har
genomgått utbildning utifrån
framtagen plan

x

4.

Utveckla ett kvalitativt samarbete med
Barn- och elevhälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen

Mötesformer inom Barnsam
finns med ett tydligt syfte
att hitta förbättringar i
arbetsprocesser och flöden
mellan verksamheterna

x

Mätningar visar att fler har
närmat sig arbetsmarknaden

Genomför
d

x

x

1. Mäta effekten av införandet av första linjen
Inom avdelningen individ- och familjeomsorg så har man påbörjat arbetet med att ta
fram indikatorer för att kunna mäta effekten av första linjen. Det är dock för tidigt
att kunna se effekterna för andra enheter och verksamheter. Dock kan man se goda
resultat av den behandling som ges.

Page 123 of 340

7 (32)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

2. Prioritera insatser för föräldrar med försörjningsstöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att prioritera insatser
för föräldrar som har försörjningsstöd.
3. Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa”
Under början av året så fortgick utbildningarna kring första hjälpen för psykisk hälsa
enligt framtagen plan. Med anledning av Covid- 19 så är nu utbildningarna pausade
vilket gör att förvaltningen inte kommer kunna utbilda i den takt som var planerat.
Socialförvaltningen planerade även i samband med denna utbildning att utbilda två
medarbetare till instruktörer i syfte att dessa skulle hålla utbildningar. Även detta har
skjutits upp till hösten och försenat arbetet.
4. Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och
Barnhabiliteringen
Inom Barnsam pågår en översyn av organisationen för samverkansfrågor mellan
Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Denna översyn syftar till att skapa
bättre förutsättningar för de områden där förvaltningarna behöver samverka. Inom
avdelningarna pågår flera goda utvecklingsarbeten med berörda samverkansparter.
Avser mål: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera plan för extraordinära
händelser

2.

Tydliggöra förvaltningens ansvar vid Uppdaterad plan finns
extraordinära händelser

3.

Ledningsgruppen genomför en
praktisk krisövning

Genomför
d

Uppdaterad plan finns
x

x

Övningen är genomförd

x

1. Revidera plan för extraordinära händelser
Arbetet med att revidera plan för avdelningarnas extraordinära händelser planeras att
göras under våren. Hemtjänsten och hemsjukvården har påbörjat ett arbete inom
sina respektive avdelningar.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2. Tydliggöra förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser
Arbetet med att revidera förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser planeras
att göras under våren.
3. Ledningsgruppen genomför en praktisk krisövning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse
ledd av kris- och beredskap inom regionstyrelseförvaltningen. Övningen har sedan
följts upp på förvaltningens ledningsgrupp.
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4.2

Målområde: Ekonomisk hållbarhet

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet så har socialförvaltningen inga framtagna
aktiviteter för 2020 inom något av målen.
4.3

Målområde: Ekologisk hållbarhet

Inom målområdet Ekologisk hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter för
två mål. Målen har fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt en
beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

2.

Beakta miljöperspektivet i utvecklingsoch utredningsarbeten

Uppdaterad plan finns

x

Alla utredningar ska ha
beaktat miljöperspektivet

x

Genomförd

1. Revidera miljöplanen
Arbetet har börjat med ett inledande möte tillsammans med miljöstrateg och
miljösamordnare på regionstyrelseförvaltningen för att ta fram vilka aktiviteter
socialförvaltningen skulle kunna ta med i en reviderad handlingsplan för miljöarbete.
2. Beakta miljöperspektivet i utvecklings- och utredningsarbeten
Kvalitet- och utvecklingsavdelningen har uppdaterat sina mallar för tjänsteskrivelser för
att säkra att miljöperspektivet beaktas i utredningar.
Inom förvaltningens olika avdelningar så pågår flera utvecklingsarbeten utifrån ett
miljöperspektiv. Exempel på sådana utvecklingsarbeten är:
 Ökat användande av webbaserade möten
 Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel
 Ökat användande av elcyklar
 Samverkan med andra för att minska resandet vid placeringar i andra
kommuner.
Avser mål: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemet
Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

Uppdaterad plan finns

Genomförd
x

Se svar ovan.
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5 Kvalitet
Flera utvecklingsarbeten pågår inom förvaltningens avdelningar och framförallt genom
digitalisering. Inom särskilda boenden pågår ett omfattande projekt kring att höja
kompetensen kring digitalisering hos medarbetare. Vidare så fortsätter arbetet med digital
tillsyn. Inom hemsjukvården så har man tagit fram en ny e-tjänst för hemsjukvård vid
tillfällig vistelse. Det pågår även en pilot kring mobil dokumentation. Inom omsorgen om
funktionsnedsatta pågår ett aktivt arbete med att samla in brukares förbättringsförslag till
appen Wellbee för ytterligare produktutveckling. Inom individ- och familjeomsorgen ser
man en fortsatt ökning av användandet av e-tjänsten för försörjningsstöd. Målet är att 55
procent av ansökningarna ska inkomma via e-tjänsten 2020. I Mars inkom 47 procent av
ansökningarna digitalt.
Inom målområdet Kvalitet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som kopplar till
samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt
en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

2.

Skapa webbsida för personer som är 65
år och äldre med samlad in-formation
Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva
kommunikationsvägar utifrån brukares
behov

Webbsida är i drift

Varje avdelning har i
samverkan med brukare
identifierat minst en ny
kommunikationsväg

Genomför
d

x

x

1. Skapa webbsida för personer som är 65 år och äldre med samlad information

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Syftet med att skapa denna sida är att försöka samla information riktad till personer
som är 65 år och äldre. Informationen är tänkt att utgå från målgruppens behov och
inte från vår organisation och verksamhet. Arbetet pågår och i samband med att
webbsidan för personer som är 65 år och äldre skapas så har det varit möjligt för
medborgare (både äldre och yngre) att anmäla sig till att delta i en referensgrupp för
webbsidan.

2. Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov
Inom förvaltningen så pågår det flera olika arbeten med att identifiera brukares behov
av nya kommunikationsvägar.
Inom avdelningen för särskilda boenden så har rådande besöksförbud med anledning
av Covid-19 skyndat på behovet av att använda digitala verktyg för möten för att kunna
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ha kontakt med nära och kära. Det finns även önskemål om att information ges via till
exempel sms istället för informationsblad.
Inom myndighetsavdelningen så planerar man att i ansökningsblankett och e-ansökan
ställa frågan hur man vill bli för att öppna upp för fler och nya kontaktvägar.
Inom individ och familjeomsorgen så har man beställt informationsskärmar till
väntrum för att kunna ge aktuell information under tiden man väntar.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta planerar man för att inventera behov av
kommunikationsvägar i dialog med bland annat intresseföreningar och fokusgrupper.
Det pågår även utbildningsinsatser i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation), bildstöd och sociala berättelser. Vidare så arbetar man vidare
vidareutveckling av appen Wellbee.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapare och bli
respektfullt bemötta
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

1.

Brukare är medskapare i våra
utvecklingsarbeten

Varje avdelning har
genomfört ett
utvecklingsarbete där
brukare är medskapare

Genomför
d

x

Brukare är medskapare i våra utvecklingsarbeten

Inom förvaltningen har man påbörjat flera olika arbeten där brukare är medskapare i
utvecklingsarbeten.
På några särskilda boenden så pågår utvecklingsarbeten kring aktiviteter och
måltidssituationen där brukare är delaktiga. Flera arbeten pågår även där man
tillsammans jobbar med brukare med förbättringsområden utifrån
brukarundersökningen.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom omsorgen om funktionsnedsatta så fortsätter arbetet tillsammans med brukare i
daglig verksamhet för årets statsbidrag för habiliteringsersättning. Vidare så planerar
man för att genomföra fokusgrupper med brukare för att identifiera önskemål om
utvecklingsarbeten.
Hälsofrämjande enheten har genomfört fokusgrupper när de arbetat fram ett förslag
för utveckling av mötesplatser för personer över 65 år för beslut i socialnämnden.
Detta har gjorts för att fånga synpunkter inför en eventuell förändring.
Avser mål: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad
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1.

Kartläggning av processer i syfte att
skapa effektivare arbetssätt

Varje avdelning har kartlagt
den process som är i störst
behov av utveckling för att
skapa effektivare processer.

x

1. Kartläggning av processer i syfte att skapa effektivare arbetssätt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom förvaltningens avdelningar så har man påbörjat arbetet med att kartlägga olika
processer i syfte att utveckla effektivare arbetssätt. Nedan följer några exempel på
processer man kartlagt:


Handläggningsprocessen för bostadsanpassningen



Bemanningsprocessen inom särskilt boende



Processer där flera professioner samverkar har kartlagts inom omsorgen om
funktionsnedsatta så som t ex att identifiera behov av hjälpmedel mellan
boende och daglig verksamhet.



Inom hälsofrämjande enheten så har dagverksamhet för personer med
demenssjukdom jobbat med processen ”från diagnos till insats” - i samverkan
med Myndighetsavdelningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Man har
identifierat delmomentet "introduktion" som en del i processen att nå brukare
med lätt till medelsvår demenssjukdom.
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6

Medarbetare

Medarbetaravsnittet består av två delar och delas in i svar på Region Gotlands frågor (6.1)
och uppföljning av aktiviteterna i socialförvaltningens verksamhetsplan (6.2).
6.1

Personalstatistik och personalkostnader

Avsnittet redogör för personalstatistik och personalkostnader, jämfört med 2019.
6.1.1

Antal
anställda
Månad
Alla anstoch
avlöningsfor
mer
Tillsvidare
månadsavlö
nad
Visstid
månadsavlö
nad

Antalet anställda

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

1501

1493

1484

1473

1473

1479

1486

1484

1482

1492

1517

1510

1505

228

234

246

230

222

214

223

227

241

231

208

205

206

Antalet tillsvidareanställda har till viss del ökat beroende på att avdelningarna bemannat
med fler ordinarie medarbetare i sin strävan att minska beroendet av visstidsanställda.
Korttidsenheten har minskat bemanningen i takt med att antalet platser har minskat.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har minskat med två tillsvidareanställda.
Minskningen beror på bättre planering av insatsscheman och att medarbetarnas schema
anpassats till det faktiska behovet. Även heltid som norm har haft en påverkan på antalet
medarbetare. På sikt kommer avdelningen att öka med cirka 20 tillsvidareanställda
medarbetare då kompetens- och bemanningsenheten är under uppbyggnad och beräknas
vara klar i september.
Inom hemtjänsten följer bemanningen behov av insatser (beviljade beslut). Bemanningen
inom särskilda boenden är i nivå med tidigare kvartal.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har ökat antalet medarbetare på grund av rekryteringar och överlappande
anställningar till följd av förändrad arbetsbelastning. Avdelningen kommer fortsättningsvis
ha en restriktiv hållning kring nyanställningar.
Vid en jämförelse mellan könen kan konstateras att förvaltningen ökat andelen
månadsavlönade män från 16,5 procent 2019 till 17,7 procent 2020.
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6.1.2

Antalet årsarbetare

Antal
årsarbetare
Månad
Alla anst- och
avlöningsformer
Tillsvidare
månadsavlönad
Visstid
månadsavlönad

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1567

1569

1575

1554

1549

1548

1557

1559

1571

1572

1575

1574

1573

1365

1361

1355

1347

1348

1355

1357

1356

1356

1366

1391

1391

1388

202

208

220

207

201

193

199

203

215

206

184

183

185

Antalet årsarbetare följer till viss del antalet anställda, men förändringen blir större. De
ökade sysselsättningsgraderna till följd av heltidsresan ger en ökning i antalet årsarbetare i
förhållande till antalet anställda.
6.1.3

Faktiskt arbetad tid

Arbetad tid i
timmar
Faktiskt arbetad
tid
Övertid
Mertid

Jan-Feb 2020

Jan-Feb 2019

Skillnad i %

430 890

Ökning/
minskning
6 067

436 957
3 215
3 411

4 465
5 590

-1 250
-2 179

-28,0%
-39,0

1,4 %

Under årets två första månader minskade både övertiden och mertiden. En tydlig orsak är
de sjunkande sjuktalen och ökningen i antalet tillsvidareanställda och antalet heltidstjänster.
6.1.4

Personalkostnader

Personalkostnad
i Tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Månadslön
Timlön
Övertid
Mertid/fyllnad

Kostnad
Jan-Mars
2020
102 067
9 001
1 505
553

Kostnad Ökning/minskning
Jan-Mars
2019
97 350
4 717
8 006
995
1 932
-427
853
-300

Skillnad i %
4,8%
12,4%
-22,1%
-35,2%

Personalkostnaderna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har stigit
trots att avdelningen minskat med sju medarbetare. Anledningen är bland annat att
avdelningen arbetat med gröna turer i scheman och att dessa ibland varit svåra att hantera
eftersom de är fasta i schemat och inte alltid kan matchas med behovet. Avdelningen
behöver hitta effektivare schemaprocesser och arbeta snabbare i omställningsarbete då
behov förändras i verksamheten.
Hemtjänsten personalkostnad följer hela tiden bemanningen utifrån beslut (brukarnas
behov). Detta resulterar i att personalkostnaderna ständigt förändras på enheterna.
Hemsjukvårdens lönekostnader är ökande för avdelningen, både månadslöner och
timlöner. Kostnaderna är kopplat till rekryteringssvårigheter för kväll och
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nattsjuksköterskorna och ökade behov som vi tillgodosett utan korrigering kring ersättning
av uppdrag. Ett aktivt arbete med att begränsa kostnadsutveckling pågår. Det kommer
innebära en begränsning i kring vikariat och en restriktiv hållning kring nyanställning.
medarbetaren.
Trots att antalet medarbetare varit oförändrat inom individ- och familjeomsorgen har
dessvärre personalkostnaden ökat på grund av att barn och familj fått behov av konsulter.
Särskilda boenden har gjort en satsning på sjuksköterskor och enhetschefer vilket påverkat
utfallet.
6.1.5

Sjukfrånvar
o
Månad
2019
2020

Sjukfrånvaro

Sjuktal i %
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

9,27
8,52

8,91
7,82

7,65

7,83

7,37

6,19

5,70

6,58

6,88

7,39

8,29

7,87

Sjukfrånvaron har överlag minskat under januari-februari jämfört med samma period 2019
till följd av minskad korttidsfrånvaro. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning steg sjuktalen under perioden. Anledningen bedöms vara en ökning i
långa sjukskrivningar till följd av privata omständigheter eller operationer, dvs ickearbetsrelaterade orsaker.
Än så länge finns inga sjuktal att tillgå för mars men bedömningen är att förvaltningens
sjuktal stigit under månaden till följd av Covid-19.
Av enheternas redovisade handlingsplaner från medarbetarenkäten framgår att
arbetsgrupperna behöver arbeta med bland annat kommunikation, tydlighet, samarbete och
konflikt hantering. Även arbetsbelastning och tydliga uppdrag nämns. Arbetet kommer
förhoppningsvis bidra positivt till frisknärvaron.
6.1.6

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Sysselsättni
ngsgrader
Månad
Antal
anställda
Antal heltid
Antal deltid

Sysselsättningsgrader

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

845
884

858
869

872
858

889
814

891
804

894
799

889
818

898
811

912
808

921
799

934
789

964
749

972
737

Antalet heltidsanställda har stigit under första kvartalet till följd av arbetet med heltid som
norm. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade i mars 2020 har ökat
till 91,86 procent från 90,46 procent 2019.
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6.2

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Att arbetaplatsträffar och samverkan
leder till dialog och förankring i
förändringsarbeten

Minst 70% positiva svar
(grönt) i
medarbetarundersökningen
på frågan: -Involverar din
chef dig när beslut fattas
som påverkar dig och dina
kollegor

Genomförd

x

Inom samtliga enheter försöker chefer lyfta idéer och problem i så tidigt stadie som möjligt
för att engagera medarbetare i arbetet med att ta fram lösningar. Uppföljning görs i
kommande medarbetarenkät.
6.3

Målområde: Medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Vi har utvecklingsarbeten som utgår från
medarbetares förslag och delaktighet

2.

Förvaltningen har en struktur för att ta
emot utvecklingsarbeten som identifieras i
verksamheterna

3.

Fortsätta utbildning i förändringsledning

Varje avdelning har
genomfört minst ett
utvecklingsarbete utifrån
medarbetares
Struktur är klar och
förankrad i avdelningarna
Resterande 50% av chefer
har genomgått utbildningen

Genomförd

x

x
x

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

1. Vi har utvecklingsarbeten som utgår från medarbetares förslag och delaktighet
Avdelningarna arbetar med att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna lyfta
utvecklingsarbeten i olika forum. Exempelvis är utvecklingsarbeten en stående punkt på
arbetaplatsträffar inom myndighetsavdelningen samt på samverkansmöten inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning. Därtill kommer forum såsom exempelvis
kvalitetsråd och fokusgrupper. Chefer strävar efter att lyfta problem och inte lösningar i
syfte att ge medarbetare möjlighet att bidra med idéer och förslag. Det är viktigt att
medarbetare som lyfter förslag får återkoppling på dem. Skyddsombuden ska alltid delta
tidigt i förändringsarbeten.
2. Förvaltningen har en struktur för att ta emot utvecklingsarbeten som kan identifieras i
verksamheterna
Förvaltningens kvalitet- och utvecklingsråd har utsett en mindre arbetsgrupp med uppgift
att ta fram ett förslag till en förvaltningsgemensam struktur. Arbetet kommer att fortgå
under året.
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3. Fortsätta utbildningen i förändringsledning
Inför våren 2020 bokades utbildningstillfällen i förändringsledning för resterande del av
socialförvaltningens chefer samt övriga chefer inom Region Gotland. På grund av Covid19 har samtliga utbildningstillfällen stoppats men kommer att återupptas snarast möjligt.
Avser mål: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Verka för att Arbetsterapeututbildningen
kommer till Gotland

Behovet av utbildning är
förankrat hos Uppsala
universitet

x

2.

Återkommande socialförvaltningsdag på
universitetet

Socialförvaltningsdag är
genomförd

x

3.

Ta bort beroendet av hyrpersonal

Förvaltningen har inget
behov av hyrpersonal

x

4.

Minska beroendet av timanställda

Behovet följs och minskar
över tid

x

Genomförd

1. Verka för att arbetsterapeututbildningen kommer till Gotland
Förvaltningen har inlett en dialog med Uppsala universitet som i sin tur påbörjat ett arbeta
med att etablera en arbetsterapeututbildning på Gotland med preliminär start under 2023.
2. Återkommande socialförvaltningsdag på universitetet
Socialförvaltningen har fört en dialog med regionstyrelseförvaltningen om en
regiongemensam dag på universitet. Dock har inget datum bokats på grund av Covid-19.
Ambitionen är att få till en dag under hösten.
3. Ta bort beroendet av hyrpersonal

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har bemannat upp med sjuksköterskor för att minska beroendet av
hyrpersonal. För närvarande används inga hyrsjuksköterskor förutom under sommaren,
men kväll- och nattorganisationen är fortfarande skör.
Inom individ-och familjeomsorgens enhet barn och familj har uppstått vakanser vilket
tvingat enheten att hyra in socionomkonsulter. Dock kvarstår strävan att ta bort beroendet
av hyrkonsulter.
4. Minska beroendet av timanställda
Samtliga avdelningar inom omvårdnadsområdet har påbörjat ett arbete med att successivt
skapa en stabil bemanning med ordinarie medarbetare. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning har skapats en kompetens- och bemanningsenhet för att kunna
bemanna med egna vikarier. Hemtjänsten och särskilda boenden utreder sina möjligheter
till en flexibel bemanning med ordinarie medarbetare. Avdelningarna arbetar också med
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gröna turer och prioriteringar då det uppstår frånvaro. Enheterna har god framförhållning
avseende planerade ledigheter.
Avser mål: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Enhetschefer har information om stöd som
kan ges vi psykisk ohälsa

Stödmaterial är framtaget

2.

Medarbetare utbildas i första hjälpen för
psykisk hälsa

100 % av medarbetare har
genomgått utbildning
utifrån framtagen plan

x

3.

Sprida kunskap kring hållbar bemanning
och hållbar arbetstid

Berörda medarbetare har
arbetat med framtaget
material

x

Genomförd
x

1. Enhetschefer har information om stöd som kan ges vid psykisk ohälsa
Syftet med informationen är att den ska vara tillgänglig såväl för chefer som för
medarbetare. Informationen är framtagen och publicerad på intranätet, digitalt och i
utskriftsvänlig version för att kunna ge till medarbetare.
2. Medarbetare utbildas i första hjälpen för psykisk hälsa
Avdelningar har till viss del hunnit påbörja utbildningssatsningen. Dock har utbildningen
skjutits fram på grund av Covid-19. Preliminärt kommer den att återupptas till hösten.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

3. Sprida kunskap kring hållbar bemanning och hållbar arbetstid
Piloter har påbörjats inom några enheter, blanda annat Roma äldreboende och
Tingsbrogården. Kunskapen sprids genom att medarbetare inkluderas i förändringen och
får vara delaktiga i att beräkna behov i förhållande till bemanning. Omsorgen om personer
med funktionsnedsättning har under en längre tid arbetat med att skapa förutsättningar för
hållbara arbetstider, bland annat genom att minska antalet långa pass och införa raster.
Vårens tänkta utbildningstillfällen för politik, förvaltningschefer, avdelningschefer,
enhetschefer och fackliga har bokats om på grund av Covid-19. Nya utbildningstillfällen
kommer preliminärt att genomföras under senare delen av hösten.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra
förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – ekonomi

Avser mål: Ekonomi i balans
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Varje avdelning har aktivitetsplan/handlingsplan
som tydligt visar på kostnadsminskningar för att nå
budget i balans vid årets slut

Kostnadsminskningar sker
utifrån handlingsplan

Genomförd

x

Arbetet med att ta fram plan med aktiviteter för att minska avdelningarnas kostnader är
genomfört för samtliga avdelningar. Aktiviteterna är oftast väl beskrivna och konkreta samt
följs kontinuerligt upp av ledningsgruppen på avdelningen. Förvaltningsledningen ska
också följa upp aktiviteterna och effekterna av dessa varje månad.
7.2

Ekonomisk uppföljning och prognos

Den ekonomiska uppföljningen avser dels perioden januari till mars, dels helårsprognos.
Jämförelser avser motsvarande period föregående år. Då det fortfarande är obalans i
ekonomin med ett prognostiserat underskott pågår ett antal åtgärder för att minska
kostnaderna.
För perioden är resultatet ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För verksamheten
exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr. Dock brukar
verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och högre kostnader
senare under året, framför allt under sommaren.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott för socialförvaltningen på 25 mnkr
(överskott 5,2 mnkr 2019). I prognosen är det omöjligt att bedöma hur läget ser ut framåt
framför allt vad gäller försörjningsstödet där behoven ökar redan innan pandemin. Intäkter
från Migrationsverket för flyktingmottagningen saknas i stort sett för perioden och
antagandet är att ekonomin är i balans för verksamheten.
Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen
för helåret är en ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög
men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i
takt med en åldrande befolkning.
Det prognostiseras liksom tidigare år ett överskott för insatser enligt SoL, som främst avser
äldreomsorg. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer
platser på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av
hemsjukvård har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för
hemsjukvården, detta är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort
underskott vilket verksamheten haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats.
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För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barnoch ungdomsvården ser bättre ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det
finns dock en farhåga att behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under
2020. Ekonomin för flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
Personalkostnaderna ökar med 4,7 procent för perioden och framför allt inom
hemsjukvården och hemtjänsten. De höga sjuktalen inom förvaltningen är
kostnadsdrivande och för att få en bättre ekonomi måste sjuktalen sänkas.
Köp av verksamhet från privata utförare ökar med 3,7 procent vilket framför allt beror på
fler hemtjänsttimmar samt fler platser på särskilt boende, samtidigt som det är färre externa
placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar verksamheterna med ett flertal olika
aktiviteter. Det finns ett mål i verksamhetsplanen som kopplar till en ekonomi i balans och
innebär att samtliga avdelningar har en plan med aktiviteter som syftar till att minska
kostnaderna. Uppföljning av effekterna sker både på avdelningsnivå och
förvaltningsledningsnivå. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning
av schema efter förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av
timanställningar och övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket i
sig kan öka kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete
mellan olika arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende pågår en
konkurrensutsättning av två boenden.
7.2.1

Budget 2020

Inför 2020 ökades budgetramen med 3,5 procent. Det tillfördes inga medel till någon
specifik verksamhet förutom resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre
invånare, här tillfördes 27,1 mnkr. I övrigt har medel tillskjutits för ökade
personalkostnader med 21,6 mnkr, satsning på prioriterade grupper 3,9 mnkr samt
prisökningar på externa avtal 8,6 mnkr. En besparing på 13 mnkr sänkte budgetramen.
Besparingen togs dels mot resursfördelningsmodellen med 10 mnkr, dels stödet till sociala
företag med 3 mnkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Budgetram socialnämnden 2020, tkr
Justerad driftbudgetram 2019
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löneökning prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändrad finansiering telefoni
Budgetram 2020

7.2.2

1 363 935
8 600
21 577
3 868
27 070
-13 000
801
706
-2 055
1 411 502

Nettokostnader

För perioden är nettokostnadsutvecklingen 5,3 procent, exklusive flyktingmottagningen 4,2
procent. Ökningen beror främst på att fler äldre personer får insatser inom äldreomsorgen.
I och med att antalet äldre personer ökar och det blir fler som behöver insatser från
socialförvaltningens kommer nettokostnaden fortsätta att öka. Nettokostnaden ökar med
nästan 5 procent för både hemtjänst och särskilt boende och över 6 procent för LSS-
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insatser. Däremot minskar nettokostnaden med 1 procent för individ- och familjeomsorgen
vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringar.
Nettokostnaden för barn- och ungdomsvården minskar med 9 procent vilket är mycket
positivt. Nettokostnaden för beroendevården minskar med cirka 7 procent.
Nettokostnaden för försörjningsstödet ökar däremot med nästan 6 procent och för mars
månad 2020 redovisas höga kostnader.
Nettokostnaderna för LSS-insatser har ökat med 4,7 procent och här minskar
nettokostnaderna för personlig assistans medan nettokostnaderna för bostad med särskild
service enligt LSS samt daglig verksamhet ökar.
I prognosen för helåret 2020 väntas nettokostnaden öka med 5,7 procent. Ökningen avser
framför allt särskilt boende äldreomsorg, bostad med särskild service LSS samt
försörjningsstödet.
7.2.3

Intäkter

Externa intäkterna för perioden januari till mars är 27,8 mnkr vilket är i lägre än 2019 då de
uppgick till 35,9 mnkr för perioden. Avgifter inom äldreomsorgen uppgår till 13,9 mnkr
vilket är i nivå med motsvarande period 2019, hälften avser måltidsavgifter. Avgifterna för
hemsjukvården uppgår till 0,3 mnkr. Hyresintäkter från brukare avseende boenden uppgår
till 10,7 mnkr vilket är en liten minskning mot tidigare år. Prognosen visar att intäkterna,
exklusive statsbidrag, bedöms öka med nästan 4 procent för 2020 vilket främst avser
avgifterna för äldreomsorgen.
Ersättningarna från Migrationsverket, som främst avser ensamkommande ungdomar, är
endast 1,5 mnkr till skillnad ifrån förra året, motsvarande period, då det var 6,9 mnkr.
Statsbidrag uppgår till 3,1 mnkr (11,1 mnkr 2019) men det bedömningen är att det kommer
mer statsbidrag under första halvåret.
7.2.4

Kostnader

Bruttokostnaden för perioden januari till mars uppgår till 556,5 mnkr vilket är en ökning
med 2,7 procent mot 2019. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna och kostnad
för köp av verksamhet. Enligt prognosen bedöms bruttokostnaderna att öka med 3 procent
för 2020 jämfört med 2019.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

7.2.5

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 212,6 mnkr för perioden vilket är en ökning med 4,7
procent mot motsvarande period 2019. Kostnaderna för arbetad tid har ökat medan
kostnaderna för ej arbetad tid minskat vilket till exempel avser sjuklöner samt över- och
fyllnadstid. Det är framför allt inom hemtjänsten och hemsjukvården som
personalkostnaderna ökar. Inom samma område ökning också kostnaderna för
timanställda. Totalt sett har denna kostnad ökat med över 13 procent.
Prognosen för personalkostnaderna för helåret visar på en ökning på XX procent till XXX.
7.2.6

Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är endast 0,7 mnkr för perioden januari till mars medan
kostnaden för helåret 2019 uppgick till över 11 mnkr. Dock kommer kostnaderna att öka
framåt då det inom barn- och ungdomsvården är det brist på socionomer vilket gör att flera
socionomkonsulter måste användas för att upprätthålla en kvalitetssäker verksamhet. I
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övrigt är det inte klart hur bemanningsläget för sjuksköterskor ser ut under sommaren och
om hyrpersonal måste användas..
7.2.7

Köp från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 3,7 procent. Prognosen
för 2020 är 380 mnkr att jämföra med utfallet på 346 mnkr 2019, en ökning på nästan 10
procent vilket främst avser köp av platser på särskilt boende.
Kostnadsökningen inom vård och omsorg enligt SoL avser främst platser inom särskilt
boende då det nu finns ett nyetablerat äldreboende i Visby. Detta leder till minskad kö men
också rejält ökade kostnader, framför allt till hösten då samtliga 58 platser på det nya
boendet är tillgängliga. Ökningen avser också hemtjänsten, en ökning som pågått under
2019 i takt med åldrande befolkning.
Inom LSS-verksamhet ökar kostnaderna med 7,3 procent och det avser främst bostad med
särskild service där kostnaderna ökar med 5,7 mnkr vilket motsvarar en ökning på 37
procent för jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror bland annat på
fler externa placeringar. Samtidigt minskar kostnaderna för personlig assistans med 14
procent till 5,6 mnkr.
Inom individ- och familjeomsorgen minskar köp från privata utförare med 8,4 procent.
Minskningen avser både barn- och ungdomsvården som minskar med 10 procent till 12,9
mnkr samt beroendevården. Att kostnaden för köp av externa platser inom barn- och
ungdomsvården minskar är en effekt av ett flertal aktiviteter som syftar till att minska
antalet placeringar.
Köp från privata utförare
januari-mars, tkr
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

7.2.8

Utfall 2019 Utfall 2020
53 939
58 615
11 960
12 832
17 665
16 186
1 533
776
348
220
85 444
88 629

Diff 20192020
8,7%
7,3%
-8,4%
-49,4%
-36,7%
3,7%

Övriga kostnader

Övriga kostnader som framför allt avser lokalkostnader, hjälpmedel, bilar och livsmedel är i
nivå föregående år. För helåret är bedömningen att nettokostnadsökningen för dessa
kostnader blir relativt låg.
7.2.9

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Intäkter
Kostnader varav

Utfall 2019 Prognos 2020
-875 143
-865 915
2 233 869
2 302 504

jan-mar 2019 jan-mar 2020
-210 542
-207 654
542 274
556 960

Personalkostnader

855 776

886 011

203 101

212 581

Köp av verksamhet

346 385

380 099

85 444

88 629

95 647

94 469

23 937

24 282

932 861

938 689

229 011

230 581

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat

3 201

3 235

761

839

1 358 726
1 363 935
5 209

1 436 589
1 411 502
-25 087

331 732
340 981
9 249

349 306
352 871
3 565

Av intäkter och övriga kostnader avser cirka 715 mnkr på helåret interna köp av verksamhet
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Ekonomiskt läge per verksamhet och utförare i egen regi
Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för LSSinsatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i regel
enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig
verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med
särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi med anslagsbudget. Inom individ- och familjeomsorgen
som har anslagsbudget finns viss uppdelning i beställare och utförare inom avdelningen.
Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och
innebär uppdelning i fyra delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och
familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
7.3.2

Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk
funktionsnedsättning

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Överskottet för verksamheten under perioden januari till mars uppgår till 12 mnkr.
Nettokostnaden för perioden januari till mars är 195 mnkr vilket är en ökning med nästan
5 procent jämfört med föregående år, motsvarande period. För helåret är
nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 7 procent och ett överskott mot budget på 9
mnkr. Detta är en försämring mot tidigare år vilket främst beror på ökat antal beviljade
hemtjänsttimmar och fler platser på särskilt boende. Socialförvaltningen har ramavtal med
ett nytt privat boende i Visby med 58 platser. Boendet har precis öppnat och bedömningen
är att stor del av platserna kommer att nyttas under året och att detta kommer att öka
kostnaderna med cirka 40 mnkr på årsbasis. Tillskottet från resursfördelningsmodellen har
också minskats med en besparing på 10 mnkr.
Vård och omsorg i ordinärt boende

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns åtta privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för
perioden uppgår till 60 mnkr vilket är en ökning med 6 procent mot föregående år.
Prognosen för helåret visar på en nettokostnad på
307 mnkr vilket är en ökning på cirka 3 procent.
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med nästan 8 procent första kvartalet jämfört med
motsvarande period 2019. Då antalet brukare inte förändrats betyder det att det är större
insatser per brukare. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar väntas fortsätta för även om det
finns fler platser på särskilt boende så ökar antalet äldre som bedöms ha behov av
hemtjänst.

Page 139 of 340

23 (32)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

Hemtjänst dag/kväll egen regi

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
Verksamheten täcker hela Gotland och har stor andel brukare utanför tätorterna vilket är
mer kostsamt. Verksamheten arbetar mycket med att anpassa bemanningen efter behovet
och att samarbeta mellan olika områden samt optimera körningen mellan brukarna. Antalet
hemtjänsttimmar ökar vilket påverkar utföraren i egen regi positivt. För perioden januari till
mars redovisas ett överskott på 2,5 mnkr och för helåret är prognosen ett överskott på
cirka 5 mnkr.
Hemtjänst natt egen regi

Verksamheten är anslagsfinansierad. För verksamheten prognostiseras ett underskott på 0,2
mnkr mot budget.
Korttidsenhet

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen för särskilt boende och
nettokostnaden för perioden uppgår till 10 mnkr vilket är i nivå med föregående år. För
helåret är det svårt att bedöma utfallet då det för närvarande finns flera lediga platser vilket
kan bero på olika orsaker till exempel tillskottet på fler platser på äldreboende och rådande
pandemi.
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 633 platser i särskilt boende varav det tillkommit 38 platser sedan
årsskiftet. Detta betyder att kön till plats på särskilt boende har minskat rejält ned till ett
tjugotal personer. I nuläget finns 37 procent av platserna i privat regi.
Särskilt boende i egen regi

För perioden redovisas ett underskott och helårsprognosen visar på ett överskott på 1,5
mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 2 mnkr. Verksamheten har fokus på att få
en mer kostnadseffektiv verksamhet och arbetar med ledarskap och översyn av bemanning
vilket ger effekt i form av bättre ekonomi än tidigare år. Samtidigt har tjänster utökats med
hänsyn till heltid som norm. Det finns några små boenden med under 30 platser och där är
det mycket att få optimal bemanning ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Kostnaderna för
måltider är höga och svåra att påverka då de ingår i en gemensam måltidsorganisation inom
Region Gotland.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs med anslag. För perioden redovisas ett underskott mot budgeten
med
1 mnkr och för helåret prognostiseras ett underskott med drygt 4 mnkr vilket är
oroväckande. Underskottet beror på att bemanningen ökades utifrån det ökade behovet
under 2019 och att verksamheten inte har lyckats med anpassning i förhållande till den
ekonomiska ramen. Antal hembesök har hittills i år ökat något jämfört med första kvartalet
2019.
Den finansieringsmodell som finns i dag för hemsjukvården är statisk, och har inte tagit
höjd för förändringar i demografin och utökade behov. För att få en ekonomi i balans
krävs antingen en minskad bemanning och anpassade arbetssätt eller tillskott av medel. För
närvarande pågår åtgärder för att minska kostnaderna bland annat genom att inte tillsätta
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lediga tjänster. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett större sammanhang
med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer därifrån.
Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på det
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. Att bromsa hemsjukvårdensekonomi
kommer ha negativa konsekvenser för samverkan mellan de olika aktörerna och resultera i
negativa konsekvenser för patienten. En hårdare prioritering av verksamheten skapar
mindre utrymme för flexibilitet och trycket på insatser enligt socialtjänstlagen (hemtjänst,
korttidsboende och särskilt boende) kommer troligen öka. Den ökande efterfrågan på att
möjliggöra avancerad hemsjukvård kompenseras inte i relation till patienter som i onödan
upptar slutenvårdsplatser. Exempel är en patient som behöver insatser som normalt ges på
lasarettet vårdas i hemmet där hemsjukvården utgör basen i vården utan ersättning.
Verksamheten har för närvarande inget behov av hyrsjuksköterskor genom att de har
anställt fler sjuksköterskor under 2019, dock har inte kostnaderna minskat som planerat.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd och bostad med särskild service är i princip oförändrat. Det finns cirka 180
brukare som har boendestöd och ett fyrtiotal brukare som har bostad. Övervägande del av
insatsen bostad med särskild service köps ifrån privata utförare och det finns endast sex
platser i egen regi.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning som
i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.
7.3.3

Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen som
pågått de senaste åren har stannat av, dock har denna volymökning inte kunnat finansieras
inom befintlig budgetram varför det är ett stort underskott för verksamheten.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 4,1 mnkr och en
ökning av nettokostnaden med 6,1 procent. För helåret prognostiseras ett underskott på 22
mnkr trots låga kostnader nationellt sett (underskott 22,6 mnkr 2019). För helåret
prognostiseras en nettokostnadsökning på 2 procent. Kostnaderna för bostad med särskild
service LSS fortsätter att öka bland annat beroende på dyra externa placeringar.
Volymerna har minskat något första kvartalet vad gäller bostad med särskild service och
personlig assistans men ökar för daglig verksamhet. Det är svårt att göra en prognos för
helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns brukare med
omfattande insatser.
Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns två små privata utförare.
Kostnaderna för första kvartalet ökar med drygt 5 procent vilket beror på att volymerna
ökar.
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Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett litet överskott för perioden och för helåret
prognostiseras ett överskott på 0,7 mnkr.
Bostad med särskild service LSS

Kostnaderna för verksamheten har ökat med 11 procent för perioden och enligt prognosen
med 2,6 procent för helåret. Dock kan enskilda placeringar som är kostsamma avslutas eller
tillkomma vilket gör prognosen osäker. Största delen av placeringarna i bostad med särskild
service LSS finns i egen regi. Korttidsverksamheten bedrivs med underskott dock är
förhoppningen att kostnaderna nu ska minska med ny lokal och samordnad verksamhet
med mer flexibla arbetssätt.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat. Dock kan detta
ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov. Prognosen för 2020 är en
nettokostnadsminskning på över 4 procent. Verksamheten sker helt i privat regi.
7.3.4

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen uppgår underskottet till 2,7 mnkr för
perioden. För helåret befaras ett underskott i med 14 mnkr (underskott 18 mnkr 2019).
Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till
underskottet är främst höga kostnader för placering av barn och unga. För att minska dessa
kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och trots stor
inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit och nu
minskar kostnaderna. Periodens kostnader för barn- och ungdomsvården är 9 procent
längre än motsvarande period föregående år. Arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen
med minskat antal placeringar har givit effekt samtidigt ökar fortfarande antalet
orosanmälningar. Prognosen är en kostnadsminskning på drygt 9 procent ned till 141
mnkr.
Personalkostnaderna är lägre med anledning av att konsultbehovet inte varit detsamma
2020 som föregående år. Framåt kommer behovet av konsulter att öka, varpå kostnaderna
kommer öka.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Antalet vårddygn inom barn- och ungdomsvården har minskat något jämfört med
föregående år, men varierar inom de olika placeringskategorierna. Störst minskning har
skett inom extern placering av föräldrabarn samt extern placering i stödboende. Detta
utgör orsaken till att kostnaderna sjunkit.
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Placerade barn och unga i institutionsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars
2020

Jan-mars
2019

Jan-mars 2020

HVB barn & unga externt

22

23

1 719

1 825

106

HVB barn & unga internt

1

-

90

-

-90

HVB föräldrabarn externt*

8

5

530

168

-362

HVB föräldrabarn internt*

18

21

534

1 035

501

Stödboende
Totalt

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

7

4

630

322

-308

56

53

3 503

3 350

-153

*Inklusive föräldrar

Även kostnader för konsulentstödda familjehemsplaceringar är lägre med anledning av att
vårddygnen minskat. Kostnaden för interna familjehemsplaceringar har istället ökat något,
varpå den totala kostnaden för familjehemsplaceringar något högre än föregående år. I
kostnaden ingår arvoden för vårdnadsöverflyttade barn, dessa räknas dock inte med i
statistiken för vårddygn.
Placerade barn och unga i familjehemsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars 2020

Jan-mars 2020

24

18

Jan-mars
2019
1 946

1 352

-594

3

3

203

233

30

Delsumma

27

21

2 149

1 585

-564

Egen regi

59

54

5 245

4 515

-730

Tillfälliga

8

25

442

1 199

757

Delsumma

67

79

5 687

5 714

27

Totalt

94

100

7 836

7 299

-537

Konsulentstött
Tillfälliga

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

*Inklusive föräldrar

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 5,7 procent januari till mars jämfört med
föregående år. För mars månad 2020 var kostnaden för utbetalt försörjningsstöd 6,4 mnkr
och så hög kostnad har det inte varit en enskild månad tidigare. Ökningen hittills beror
främst på att statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ändrat
förhållningssätt. Kostnadsökningen är kopplat till orsakskoderna arbetsträning,
aktivitetsstöd samt daglig verksamhet (nytillkommen orsakskod). I orsakskoden
aktivitetsstöd har många hamnat som tidigare varit i etableringen. Antal hushåll i kategorin
unga vuxna har sjunkit med anledning av att antalet ensamkommande som ansöker om
försörjningsstöd minskat avsevärt.
Ökning hittills är inte kopplat till nuvarande omvärldsläget vilket indikerar att det troligen
blir en ännu större kostnadsökning framåt. Behovet av försörjningsstöd väntas fortsätta
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öka och orsakerna ovan är svåra för socialförvaltningen att påverka. Helårsprognosen visar
en kostnadsökning på drygt 13 procent vilket ger ett underskott mot budget på 12 mnkr.
Beroendevården

Kostnaderna för beroendevården minskar ytterligare och prognosen är i nivå med budget.
Verksamheten arbetar främst med egna insatser istället för att undvika placeringar.
7.3.5

Flyktingmottagning

För flyktingmottagning, som främst avser ensamkommande ungdomar, är det ett
underskott för perioden på 3,4 mnkr beroende på att intäkter från Migrationsverket saknas.
Ekonomin antas vara i balans för 2020. Det var ett överskott på 10 mnkr för 2019 men det
var bland annat på grund av intäkter som avsåg tidigare år där det varit stora underskott.
7.3.6

Nettokostnad per verksamhet för perioden

Resultat
Verksamhet, tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndadministration
Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
Totalt exkl flyktingmottagning

2020 jan-mar 2020 jan-mar 2020 jan-mar 2019 jan-mar
Budget
Utfall
Resultat
Utfall
582
537
45
544
338
293
46
289
8 655
8 179
476
6 318
207 133
194 622
12 510
185 647
61 248
65 321
-4 074
61 573
66 085
68 768
-2 683
69 417
5 966
5 616
350
5 361
2 394
1 768
626
1 779
0
3 394
-3 394
-211
471
809
-338
1 015
352 871
349 306
3 565
331 732
352 871
345 912
6 959
331 943

Prognos per verksamhet se bilaga 2 Ekonomisk rapport.

7.4

Investeringar
Budget 2020

Utfall jan-mar
2020

Prognos 2020

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

5 000

200

5 000

Välfärdsteknik

4 000

0

4 000

200

0

200

10 000

0

Överflyttad TKF

19 000

200

9 200

Investeringar, tkr

IFO entré och reception inventarier
Korttidsenhet Korpen
Summa

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Potten för verksamhetsanpassning och utrustning kommer framför allt att användas till
tillkallelsesystem på särskilda boenden och utrustning samt anpassningar av lokaler. En
anpassning är till exempel ombyggnad av lokal för 0,8 mnkr för hemtjänsten i Klintehamn.
Investeringar i välfärdsteknik avser bland annat digitala signeringslistor och systemstöd för
e-tjänster.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan beräknas starta under av året, för närvarande pågår projektering.
Investeringsbudgeten på drygt 12 mnkr är överflyttad till teknikförvaltningen.
Investeringsmedel med 71,3 mnkr har beviljats för ny korttidsenheten på Korpen, varav 10
mnkr 2020. Dessa medel har flyttats över till teknikförvaltningen. Projektering pågår och
driftstarten är beräknad till första kvartalet 2022.
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Bilaga 1: Statistik

STATISTIK
SoL
Totalt antal brukare med SoL-insatser
varav ≥ 65 år
varav < 65 år

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

2 493
2 124
369

2 503
2 160
343

2 592
2 256
336

1 189
1 070
119
145 826
123
141 135
1 188
119
4 691
155
30
70
2
35

1 176
1 070
107
149 851
127
144 644
1 174
123
5 208
156
33
55
2
28

1 173
1 086
87
161 264
137
154 283
1 175
131
6 981
162
43
87
2
44

1 444

1 465

1 523

597
76

597
59

633
97

44
56

49
50

46
51

198
7 182

184
6 766

180
6 930

325
1 379
967
1 246

317
1 533
1 031
1 421

332
1 570
1 079
1 573

2018

2019

2020

804

807

796

182

182

177

312

311

319

128

129

125

31
10 755

26
7 904

22
7 306

97
8 449

103
8 940

102
8 883

Hemtjänst inkl. dag, natt, avgiftsfri avlösning
Totalt antal brukare
varav ≥ 65 år
varav < 65 år
Totalt antal timmar, (ej tillfällig vistelse)
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav daginsatser antal timmar
Antal brukare med daginsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Varav nattinsatser antal timmar
Antal brukare med nattinsatser
Antal timmar i genomsnitt per brukare
Tillfällig vistelse antal timmar
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt per brukare

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

Särskilt boende
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal individbeslut som har verkställts

Korttidsboende/-platser
Antal platser (vid kvartalets utgång)
Antal beslut i genomsnitt/månad

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

Hemsjukvård
Antal patienter inskrivna i hemsjukvården
Antal hembesök genomsnitt/månad
Antal patienter enstaka hembesök hemsjukvården
Antal enstaka hembesök genomsnitt/månad

LSS

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
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STATISTIK

2018

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

kvartal 1

Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

kvartal 1

2020
kvartal 1

83
49
34

83
53
30

76
47
29

7 152
4 303
2 849

6 831
4 221
2 610

6 122
3 813
2 309

23
11
12

11
9
2

25
16
9

1002
388
614

645
501
144

941
722
219

35
23
12

30
21
9

27
16
11

2 420
1 578
842

2 439
1 685
754

2 147
1 239
908

14
12
2

26
24
2

26
24
2

Placerade dygn barn & föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

565
471
94

1 064
884
180

1 203
1 147
56

Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år

403
245
158

520
317
203

581
351
230

Utredning BOU SoL 11:1 0-20 år
Pågående utredningar vid kvartalets utgång
Inledda utredningar under kvartalet

245
158

244
135

237
188

35
23
11
1

14
6
6
2

11
7
3
1

2 163
1 580
501
82

729
236
354
139

726
446
273
7

788
153
2,3
18 529

851
232
2,3
19 435

844
164
2,3
20 035

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillfällig placering
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn ungdomar familjehem, tillfällig placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/stödboende 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn & föräldrar HVB 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2019

Antal placerade dygn, vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr
1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma år,
omfattar både stadigvarande och tillfälliga placeringar
2) Antal anmälningar under perioden
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Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

Bilaga 2: Ekonomisk rapport

Resultatrapport per
verksamhet, tkr
Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

2019

2019

2020

2020

2020

Utfall

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

2 327
1 312
33 672

2 130
1 239
24 507

197
73
9 165

2 327
1 353
34 628

2 327
1 353
31 291

0
0
3 337

Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enl SoL
Gemensam adm ÄO
Vård/omsorg i ord. boende
Vård/omsorg i särsk boende
Dagverksamhet enl SoL
Öppen verksamhet
Hemsjukvård

792 579
27 904
2 418
294 631
405 091
1 234
6 295
55 006

767 790
215
-1 638
298 324
407 151
1 034
5 371
57 333

24 789
27 690
4 056
-3 692
-2 060
200
924
-2 327

828 550
20 904
1 890
302 389
439 430
1 267
6 024
56 646

819 590
376
1 373
306 524
445 156
621
4 529
61 011

8 960
20 528
517
-4 136
-5 726
646
1 495
-4 365

Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom
Boende enligt LSS
Pers ass enl LSS o SFB
Daglig verksamhet, LSS
Ledsagare
Kontaktpersoner
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn

238 709
638
8 311
106 284
63 411
34 803
3 012
3 103
644
15 370
3 132

261 619
535
8 399
118 428
64 707
43 856
2 305
2 741
796
17 713
2 138

-22 910
103
-88
-12 144
-1 296
-9 052
707
362
-152
-2 344
994

244 985
1 148
3 286
114 362
64 847
35 960
3 091
3 184
660
15 766
2 681

266 908
1 143
3 127
126 385
61 800
47 015
2 362
2 586
1 500
18 567
2 423

-21 923
5
159
-12 023
3 047
-11 055
729
598
-840
-2 801
258

Individ och familjeomsorg
Gemensamt IFO
Missbrukarvård
Barn och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt
Familjerådgivning

258 766
29 532
29 954
126 242
1 807
65 771
3 731
1 729

276 648
18 120
28 323
155 874
1 194
69 232
2 625
1 279

-17 882
11 412
1 630
-29 632
614
-3 461
1 106
450

264 338
29 220
30 184
131 774
1 803
66 413
3 554
1 390

278 257
22 740
30 185
141 037
1 656
78 412
2 837
1 390

-13 919
6 480
-1
-9 264
147
-11 999
717
0

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

22 347
9 475
60
4 688

22 643
8 106
-10 139
4 183

-296
1 369
10 199
505

23 863
9 571
0
1 887

24 520
9 626
0
2 717

-657
-55
0
-830

1 363 935
1 363 875

1 358 726
1 368 866

5 208
-4 991

1 411 502
1 411 502

1 436 589
1 436 589

-25 087
-25 087

TOTALT
TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2019
Budget
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 225

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10

RS 2020/732
AU § 205

Regionstyrelsens beslut
x

Miljö- och byggnämndens äskande om 527 000 kr i tilläggsanslag bifalls.

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett åtgärdsprogram är framtaget och
beslutat i regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att miljö- och byggnämnden är
ansvarig nämnd och därmed hanterar rapportering, sammanställningar och
samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra
mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 000 kr. Priset är ett fast
pris och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Regionstyrelseförvaltningen håller i princip med miljö- och byggnämnden om att det
är rimligt att extra aktiviteter som beslutas av regionfullmäktige också medföljs av
finansiering. Om regionfullmäktige inte tar ett sådant beslut gäller dock underförstått
att aktiviteten ska finansieras inom beslutad ram.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Regionstyrelseförvaltningen håller med om att detta kan ses som ett sådant
undantagsfall.
forts

32 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 225 forts
RS 2020/732
AU § 205

För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Efter två månader med pandemin Covid-19 och allt det inneburit i
extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund
(MP) att miljö- och byggnämndens äskande om 527 000 kr i tilläggsanslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2020-04-16, § 72
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-12
Skickas till
Miljö- och byggnämnden

33 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

MBN § 72

MBN § 72

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10

MBN 2020/664

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 0,527
mnkr för utökad mätning av pm10 i linje med Regionfullmäktiges beslut om
åtgärdsprogram för luft(pm10).

Sammanfattning

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår
miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett Åtgärdsprogram är
framtaget och beslutat i Regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att Miljö- och
byggnämnden kommer vara ansvarig nämnd och därmed hantera rapportering,
sammanställningar, samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför Miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra
mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 tkr. Priset är ett fast pris
och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras för de
kostnader som kopplas till särskilda aktiviteter i åtgärdsprogrammet för luft (pm10).
Den utökade mätningen är en särskild aktivitet i åtgärdsprogrammet och är inte att
betrakta som ett löpande arbete.
I samband med beslutet i Regionfullmäktige om antagandet av åtgärdsprogrammet
för luft (pm10) fick Miljö- och byggnämnden även ansvar för vissa aktiviteter i
programmet. Denna begäran av tilläggsanslag gäller en sådan aktivitet.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-16

MBN § 72

Miljö- och byggnämnden finner det rimligt att extra aktiviteter som beslutas av
Regionfullmäktige också medföljs av en finansiering och begär därmed tilläggsanslag
motsvarande kostnaden för den utökade mätningen av pm10. Kostnaden är 527 tkr.
Övergripande arbete rörande pm10 hanteras inom den ramtilldelning nämnden får
och kommer utvecklas vidare i Strategisk plan och budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 0,527
mnkr för utökad mätning av pm10 i linje med Regionfullmäktiges beslut om
åtgärdsprogram för luft(pm10).
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Page 152 of 340

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 176

Förvärv av samtliga aktier i Gotlands
Filmfond AB

RS 2020/856
Regu § 31

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva minoritetsposten om 200 aktier i
dotterbolaget Gotlands Filmfond AB från Film Capital Stockholm AB, för det
nominella värdet om 20 000 kr.

Gotlands Filmfond AB bildades 2009 av Region Gotland (dåvarande Gotlands
kommun) och Film Capital Stockholm AB (dåvarande Filmpool Stockholm
Mälardalen AB), i syfte att investera i filmproduktioner på Gotland. Verksamheten
har sedan dess bedrivits med medel från Region Gotland, både verksamhetsbidrag
och regionala tillväxtmedel.
I samband med att det filmpolitiska arbetet i Stockholmsregionen söker sig nya vägar
i dialog mellan Region Stockholm och berörda kommuner, så finns det skäl för
Region Gotland att kontroll över ägandet i Gotlands Filmfond AB för att på så vis
utifrån ett nytt läge söka sig nya former för samverkan.
Film Capital Stockholm AB:s styrelse har vid styrelsemöte den 11 maj 2020 tillstyrkt
att Region Gotland får lov att förvärva de 200 aktierna till det nominella värdet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är det bästa alternativet för såväl Region
Gotland som Gotlands Filmfond AB att skapa en situation av oberoende, för att på
så vis fritt kunna och förutsättningslöst kunna söka nya samarbeten. Med anledning
av det så är det angeläget att förvärva den minoritetspost om 200 aktier som Film
Capital Stockholm idag äger i Gotlands Filmfond AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
Skickas till
Gotlands Filmfond AB
Film Capital Stockholm AB

5 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)
Organisationsnummer. 556792-6844
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands (län), Gotlands (kommun).
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk spelfilm och
TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har
inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt
hållbar.
§ 4. Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
§ 5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
§ 6. Antal aktier
Lägst l 000 stycken och högst 4 000 stycken aktier.
§ 7. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst l och högst 7 styrelseledamöter med lägst O och högst 7
styrelsesuppleanter. Vardera Part äger utse en ledamot och en suppleant. Styrelsens
ordförande, övriga eventuella styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av
Gotlands kommun. Kommunstyrelsen i Gotlands kommun utser samtliga poster för
Gotlands kommun. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 8. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses l revisor.
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun utser l lekmannarevisor och l
lekmannarevisorssuppleant för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det
att val i hela riket till kommunfullmäktige ägt rum intill slutet av den bolagsstämma som
inträffar närmast efter nästa val i riket till kommunfullmäktige.
§ 9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, sms eller e-post till aktieägarna tidigast sex
och senast två veckor före bolagsstämman.
§ 10. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två j usteringsmän.
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4.
5.
6.

Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan
förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
9. I förekommande fall anmälan av respektive parts val styrelseledamöter, Gotlans
kommuns val av lekmannarevisorer, val av revisorer samt övriga valärenden.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara l januari - 31 december.
§ 12. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om
någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
§ 13. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gotlands kommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
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§ 14. Granskning
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 15. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun om inte ändringen föranleds av lagändring eller endast är av redaktionell
karaktär.

Page 157 of 340

Bolagsverkels interna iiformation. Skriv inte i dessa fält.

Bolagsordning
§ \

Firma
Bolagets firma (namn) är Starta Eget Boxen 12728 AB

§ 2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Sundsvall kommun

§ 3

Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100000 och högst 400000 SEK.

§ 5

Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst O och högst 5 suppleanter.

§ 7

Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses 1 revisor och O revisorssuppleant.

§ 8

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9

Ärenden på bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman
2

Upprättande och godkännande av röstlängd

3

Val av en eller två justeringsmän

4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5

Godkännande av dagordning

6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7

Beslut om

8

a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b)
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

10

Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0701-0630

§ 11

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
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Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2009- Yl - 0 \ » med aktieägarna i
Starta Eget Boxen 12728 AB, 556792-6844.
Plats: Visby, Gotland
Närvarande aktieägare

Antal aktier

Gotlands kommun
genom Eva Maria Nypelius
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB,
genom Lars Åke Gustaf Lundström

800
200
1000

§ l
Stämman öppnades av Eva Maria Nypelius, som utsågs till ordförande och protokollförare.
§ 2
Godkändes ovanstående förteckning över aktieägare som röstlängd vid stämman.
§ 3
Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning.
§ 4
Till justerare utsågs Per John Lindskog.
§ 5
Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
§ 6

Stämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt bilaga innebärande bl.a. ändring av
räkenskapsåret och firman.
§7

Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Med
entledigande av den gamla styrelsen valdes Lars Gustaf Fredrik Danielson, Lars Anders
Weiss, Rolf Eric Larsson, Annamari Inkeri Thorell och Lars Åke Gustaf Lundström till
styrelseledamöter samt Ingrid Maria Rudefors och Carl Göran Fredrik Gyllenkrok till
suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Med entledigande av den gamla revisorn valdes Claes Wallman till revisor, till
lekmannarevisor valdes Jan Erik Lockman-Lundgren och till lekmannarevisorsuppleant
valdes Mats E:son Hjort.
§ 8

Beslutades att arvoden ska utgå till styrelsen enligt följande: Lars Anders Weiss ett (1)
prisbasbelopp (år 2009 - 42 800 kr) och Rolf Eric Larsson ett halvt (0,5) prisbasbelopp.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter ersätts för sitt arbete av sina respektive
arbetsgivare.
§ 9

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman
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avslutad.
Vid protokollet:

Eva Maria Nypelius
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Bolagsverkels interna information. Skriv inte i dessa falt.

ID-nummer

Avskrift av stiftelseurkund
Styrelseledamot
Lena Larsson

19560604-7883

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19540208-7869

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 20
85102 SUNDSVALL
Sverige

19551213-7943

Sundrev Revisionsbyrå AB, Esplanaden 11
85231 SUNDSVALL
Sverige

Styrelsesuppleant
Inga-Lill Hägglund

Revisor
Kerstin Vestin

Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn Starta Eget
Boxen 12728 AB och verksamhet enligt bolagsordningen.

För varje aktie ska betalas 100 SEK.

2009-07-08

Sundsvall
ORT

DATUM

Stiftaren
Namn

Underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag tecknar härmed följande antal aktier
Namn

Antal aktier

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom
Lena Larsson

1000

Underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Lena Larsson

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling överensstämmer med originalet och
att originalet undertecknats av den eller de personer som enligt lag ska underteckna
stiftelseurkunden
Undertecknad av:
LENA LARSSON
2009-07-08
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Generalfullmakt

Härmed lämnar undertecknad firmatecknare fullmakt för Lars Gustaf Fredrik Danielson,
460101-0350 och Bo Erik Rehnberg, 620708-3210, i förening, eller för Bo Erik Rehnberg
enligt ABL 8:36, eller den de i sitt ställe förordnar att för Starta Eget Boxen 12728 AB:s
räkning, 556792-6844, under firmaändring till Gotlands Filmfond AB (svb), företräda
bolaget i samtliga de angelägenheter som kan uppkomma i samband med dess verksamhet
och drift.
Detta innebär att den befullmäktigade eller den som denne i sitt ställe förordnar äger rätt att
såsom vår särskilda förtroendeman självständigt och oinskränkt förvalta och företräda
samtliga våra ekonomiska intressen. Den befullmäktigade äger sålunda rätt att å Starta
Eget Boxen 12728 AB:s vägnar självständigt förhandla med in- och utländska
myndigheter, privatpersoner och företag, att träffa köpe- eller försäljningsavtal avseende
såväl fast som lös egendom, att inteckna och belåna bolagets egendom, att utkvittera och
uppbära medel samt att överhuvudtaget vidtaga alla åtgärder och handlingar, vilka med
laga verkan kan företas av Starta Eget Boxen 12728 AB självt. Ombudets laga åtgärder
godkännes.
Fullmaktshavaren äger inte rätt att återkalla den registreringsanmälan som ingivits till
Bolagsverket och som avser styrelse-, revisors-, firma-, adress- och verksamhetsändring.
Sundsvall 2009-12-01

Inga-IM Hägglund
Ovanstående namnteckning bevittnas:

.
Isabella Hellman

Roine Ankarström

Bilaga: Registreringsbevis
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Aktiebok för Starta Eget Boxen 12728 AB, 556792-6844
Aktienummer
1 - 1 000

Införingsdatum
År Mån Dag
09-07-08

Sida l

Namn, personnummer, postadress
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740

Anteckningar
Aktiebrev har

11397 STOCKHOLM

ej utfärdats

På bolagsstämma 2009-12-01 beslöts om ändring av bolagsordning, där bl a
firman ändras till Gotlands Filmfond AB (svb), som registrerades 2009-12-15.

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Förbehåll saknas
Antal aktier

Aktienummer
1-800

1.000
Införingsdatum
År Mån Dag
09-12-01

Värde

100.000

Namn, personnummer, postadress
Gotlands kommun, 212000-0803

Anteckningar
Aktiebrev har

Ledningskontoret, 621 81 VISBY

utfärdats

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Hembud

Antal aktier

800

Införingsdatum
Aktienummer År Mån Dag
801 - 1 000 09-12-01

Värde

80.000

Namn, personnummer, postadress
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB, 556753-7583

Anteckningar
Aktiebrev har

Greta Garbos väg 3, 169 40 SOLNA

utfärdats

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll: Hembud
Antal aktier

200

Värde

20.000
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Aktieägaravtal

Mellan aktieägarna i

Gotlands Filmfond AB (under bildande)
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Mellan
Gotlands Kommun (org nr 212000-0803), Ledningskontoret, 621 81 Visby
och

Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (org nr 556753-7583), Greta Garbos väg 3,
169 40 Solna
Nedan "Part" eller "Parterna" är ägare av samtliga aktier i Gotlands Filmfond
Aktiebolag, nedan kallat Bolaget, och har denna dag träffat följande
överenskommelse rörande Parternas samarbete i Bolaget.

1.

Bakgrund

Bolaget bedriver följande verksamhet; att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets
ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt hållbar.
Parterna skall aktivt medverka i Bolagets verksamhet. Framför allt genom ett
aktivt och engagerat styrelsearbete.

2.

Ägande

Bolagets aktier, vilka äro 1 000 till antalet, vardera aktie å nominellt 100 kronor,
ägs enligt följande:
Aktieägare
Gotlands kommun
Filmpool Stockholm-Mälardalen AB

Summa

Aktier

Röster

800
200

800
200

1 000

1 000

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kronor.
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3.

Samarbete

Part skall för samtliga denne tillhöriga aktier i Bolaget vara införd i aktieboken
såsom rösträttsutövande aktieägare. Aktiebrev skall upprättas och pantsättas
enligt de närmare villkor som följer nedan i 17. Pantsättning av Parts aktier i
Bolaget.
Samarbetet skall syfta till att driva Bolaget efter sunda företagsekonomiska
principer i syfte att i första hand konsolidera och ytterligare utveckla och
expandera Bolagets investeringar. Parterna skall driva Bolaget rationellt och
utveckla dess verksamhet och lönsamhet samt agera under beaktande av en
ömsesidig respekt för Parternas intressen.
Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av Bilaga 2 till detta avtal.

4.

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst en (1) och högst sju (7) ledamöter med
högst noll (0) till sju (7) suppleanter.
Vardera Part äger utse en (1) ledamot och en (1) suppleant. Övriga eventuella
styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av Gotlands kommun.
Styrelsens ordförande och ev. vice ordförande utses av Gotlands kommun.
Styrelsen skall på konstituerande styrelsesammanträde upprätta och godkänna
Arbetsordning för styrelsen.
Bolagets firma skall tecknas enligt följande.
Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:
Styrelsens ordförande och verkställande direktör i förening
Därutöver skall bolag befullmäktiga verkställande direktören att ensam företräda
Bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som anges i 8 kap. 25 §
Aktiebolagslag (SFS 1975:1385).
Kallelser till styrelsemöte skall ske genom brev, sms eller e-mail till
styrelseledamöterna senast två (2) veckor före mötet. Om så erfordras skall till
kallelsen fogas sådan information som kan bedömas vara av vikt för att
styrelsens ledamöter skall ha ett fullgott beslutsunderlag vid styrelsemötet. Kan
Part ej närvara vid styrelsemötet, äger sådan Part rätt att meddela sin frånvaro
samt skriftligen, genom brev, sms eller e-mail, påkalla att styrelsemötet utsätts
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till annan tid inom en vecka från det planerade styrelsemötet. Kan Part inte
heller närvara vid detta styrelsemöte skall styrelsen likväl anses beslutsför.

5.

Parts rätt till information

Part är skyldig att vid styrelsemöten och även i övrigt meddela övriga Parter om
väsentlig information som rör Bolagets verksamhet. Part äger rätt att, om så
krävs i undantagsfall och på egen bekostnad, granska Bolagets räkenskaper.
Förfrågan om sådan granskning skall tillställas och verkställas av Bolagets
verkställande direktör. Vad som enligt denna punkt innefattar Parts rättigheter
skall i motsvarande mån gälla av Part utsedd styrelseledamot eller annan av
Part utsett ombud.
Part är skyldig att omedelbart informera övriga Parter om samtliga
omständigheter av betydelse för detta avtals rätta fullgörande.

6.

Utövande av rösträtt

Vid bolagsstämma såväl som vid aktieägarmöte medför var aktie en röst varvid
Part äger rösta för fulla antalet av denne företrädda aktier.
Utöver vad som följer av aktiebolagslagens bestämmelser om kvalificerad
majoritet skall följande beslut stödjas av minst 50 % av styrelsen eller
bolagsstämman (inkluderande minst två (2) av Parterna) för att bli gällande.
a) ändring av bolagsordning,
b) ändring av Bolagets aktiekapital, innefattande bland annat ökning av
aktiekapitalet genom nyteckning, konvertering av skuldebrev, nyteckning
på grund av optionsrätt eller genom fondemission,
c) beslut om godkännande av årsredovisning samt beslut om disposition av
Bolagets vinst eller förlust,
d) beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall
ske enligt lag,
e) väsentliga organisatoriska förändringar,
f) tillsättande/avsättande av verkställande direktör,
g) ingående av avtal av väsentlig betydelse för Bolaget,
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h) ingående av avtal beträffande förvärv eller försäljning av aktier eller
andelar i bolag eller annan liknande rörelseform,
i) avtal mellan Bolaget och närstående, varvid närstående definieras i
enlighet med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385), vari bland annat
inbegripes uppsägning eller avskedande av Part,
j)

större försäljningar och investeringar utöver av Bolagets styrelse
fastställd budget, som innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget
överstigande 500 000 kronor vid varje enskilt tillfälle, eller 1 000 000
kronor per kalenderår,

k) upptagande av lån utöver av Bolagets styrelse fastställd budget, som
innebär ekonomiska åtaganden för Bolaget överstigande 100 000 kronor
vid varje enskilt tillfälle, eller 500 000 kronor per kalenderår,
l) fastställande av lön och andra förmåner för anställda inom Bolaget som
tillika är aktieägare eller tillhör Bolagets ledning,
m) fastställande av budget för varje räkenskapsår,
n) ändring av firmateckning,
o) beslut om villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott,
p) ändring av bolagets säte,
q) ändring och tillägg till arbetsordning för styrelsen och/eller instruktion för
verkställande direktören,
r) annan väsentlig strategisk eller ekonomisk fråga varom det icke har
nämnts ovan.
Övriga frågor ska beslutas med enkel majoritet, om icke annat följer av
aktiebolagslagen. Förutom ändring av firmanamn som kräver samtliga tre
Parters godkännande.

7.

Vinstdisposition

Såvitt gäller Bolagets genererade vinster är Parterna ense om att följande
riktlinjer skall gälla för vinstanvändning;

Page 168 of 340

a) Vinst skall i första hand disponeras för maximala skattemässiga
avskrivningar av tillgångar samt avsättningar till obeskattade
reserver;
b) l andra hand skall vinst disponeras genom att föras i ny räkning
för nya investeringar.

8.

Finansiering

l den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital, skall Parterna äga rätt
men ej skyldighet att, i den mån erforderlig finansiering inte kan anskaffas
genom lån från utomstående, bidraga till finansieringen genom lån eller villkorat
aktieägartillskott i proportion till sina respektive aktieinnehav. Om tredje man
beträffande någon Bolagets förpliktelse kräver säkerhet i form av borgen eller
liknande, skall Parternas ansvar fördelas i förhållande till respektive Parts andel
av aktiekapitalet.

9.

Sekretess

Parterna förbinder sig att under detta avtals giltighetstid och även under en tid
av två (2) år därefter icke för utomstående yppa vad de under samarbetet enligt
detta avtal fått kännedom om rörande Bolaget eller de andra Parternas interna
förhållanden angående tekniska, kommersiella, eller andra avseenden som
Parten förstod eller bort förstå var av konfidentiell natur.
Skulle Part vara skyldig, under lag eller beslut av domstol eller genom annan
myndighetsutövning, att lämna uppgift om detta avtals innehåll gäller ej ovan
angiven reglering.

10.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Part äger ej rätt att överlåta någon av Parts rättigheter eller skyldigheter enligt
detta avtal, med mindre än att Part överlåtit sina aktier till annan i enlighet med
vad som stadgas i detta avtal.

11.

Överlåtelse av aktier
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Överlåter Part sina aktier i Bolaget utträder han därmed ur konsortiet. Intill dess
samtliga Part tillhöriga aktier avyttrats är konsortialavtalet bindande för denne.
Vid överlåtelse av aktier är överlåtande Part skyldig att tillse att förvärvaren
tillträder detta avtal.

12.

Hembud

Bolagets bolagsordning skall innehålla hembudsklausul.
Part som vill utträda ur detta avtalsförhållande, försälja eller på annat sätt
förfoga över aktier eller teckningsrätter i Bolaget, skall hembjuda aktierna eller
teckningsrätterna till övriga Parter efter vad som nedan stadgas. Vid händelse
att annan än Part lämnar erbjudande om att förvärva Parts eller Parters aktier i
Bolaget äger en eller flera av övriga Parter skriftligen påkalla att överlåtelsen
skall omfatta även deras aktier med en pro rata andel. Vid händelse att
överlåtelse sker utan att övriga Parter erbjudits att överlåta aktier pro rata, skall
överlåtande Part vara skyldig att återköpa samtliga de aktier som överlåtits i
strid med detta stycke.
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
anmäla detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en
månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall jämnt
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Hembud skall ske genom rekommenderat brev till Bolagets styrelse. För att icke
mista sin rätt till inlösen skall Part lämna svar i rekommenderat brev inom en
månad från det hembudet mottogs av denne. Hembjudna aktier såväl som
teckningsrätter skall, om flera lösningsberättigade anmäler sig, fördelas dem
emellan i förhållande till tidigare innehav.
Inlösen skall ske med belopp och på sätt som angives nedan. Vid inlösen av
Parts aktier enligt detta avtal skall lösenbeloppet erläggas inom fyra veckor från
det att enighet uppnåtts om lösenbeloppets storlek. Vid erläggande av
lösenbeloppet skall de hembjudna aktierna tillhandahållas inlösaren.
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Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk
eller lösen inte erläggs inom en månad från lösenbeloppets fastställande, äger
den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

13.

Hembud vid avtalsbrott

Bryter Part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig
betydelse samt vidtas inte rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig
anmaning har övrig(a) Part(er) rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa
in den felande Partens aktier. Skulle endast någon eller några av Parterna
önska utnyttja sin lösenrätt, har denne eller dessa rätt men ej skyldighet att lösa
samtliga den felande Partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Lösen
av aktier skall ske på sätt som anges ovan under punkten 14 till ett pris
motsvarande Bolagets synliga egna kapital, med avdrag för latenta
skatteskulder, vid tidpunkten för avtalsbrottet. Bolagets synliga egna kapital att
fastställas av en nämnd bestående av vardera Parten (felande Part å ena sidan
samt övriga Parter gemensamt å andra sidan) utsedd auktoriserad revisor och
en av dem gemensamt utsedd sakkunnig skiljeman som tillika skall vara
nämndens ordförande. Den felande Parten skall ensam bära kostnaden för
inlösenförfarandet.
Skall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktier inlösas av Gotlands kommun
skall lösenbeloppet sättas till det nominella värdet.
Inlösen enligt denna punkt utesluter inte andra påföljder med anledning av
avtalsbrottet. Vid fall att skadans storlek till följd av avtalsbrottet kan fastställas
skall detta belopp avräknas mot lösenpriset.

14.

Hembud i vissa situationer

Försättes Part i konkurs, inställer sina betalningar eller utmätes honom tillhöriga
aktier i bolaget, skall detta avtal bestå och ifrågavarande aktier omedelbart
hembjudas till övriga Parter enligt ovan.

15.

Värdering

Aktie löses till dess verkliga värde. Fastställandet av det verkliga värdet skall
ske på basis av vedertagna värderingsmetoder för liknande bolag med
motsvarande verksamhet vid värderingstidpunkten.
8
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Såsom verkligt värde skall i första hand anses det värde varom parterna enats.
Om parterna inte kan enas om det verkliga värdet, skall detta fastställas av en
nämnd bestående av vardera parten (säljande part å ena sidan samt köpande
part å andra sidan) utsett ombud och en av dem gemensamt utsedd sakkunnig
skiljeman som tillika skall vara nämndens ordförande. Kostnaderna för
nämndens värdering skall delas lika mellan de parter som påkallat värdering.
Från avgående bolagsman tillkommande lösenbelopp skall avdragas hans
skuld till bolaget.
l det fall Filmpool Stockholm-Mälardalen AB:s aktieinnehav skall lösas av
Gotlands kommun, skall aktierna lösas till nominellt värde.

16.

Avtalets giltighetstid

Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet att gälla till och med den 30
oktober 2019.
Uppsäges icke avtalet inom tolv (12) månader från avtalstidens utgång förlängs
avtalet automatiskt med två (2) år åt gången, varefter en ömsesidig
uppsägningstid om sex (6) månader skall tillämpas.
Uppsägning skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till de andra
Parterna. Uppsägande Part är skyldig att hembjuda sina aktier, såvida
uppsägningen ej sker på grund av annan Parts väsentliga avtalsbrott.
(Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan vid fall att Bolagets aktier
blir föremål för någon form av organiserad handel.)

17.

Pantsättning av Parts aktier i Bolaget

Part äger ej rätt att till någon del pantsätta eller på annat sätt inskränka sin fria
dispositionsrätt över sina aktier, utöver vad som nedan anges i denna punkt.
Parterna skall, hos bolagets revisor, pantsätta aktierna i Bolaget såsom
säkerhet för Parternas rätta fullgörande av sina åtaganden i enlighet med detta
avtal.
Parterna instruerar härmed bolagets revisor att tills vidare innehålla de
pantsatta aktierna på uppdrag av Parternas gemensamma intressen. Aktierna
skall endast utlämnas till Part på uppdrag av samtliga Parter eller i enlighet med
laga kraftvunnen dom från allmän domstol eller skiljenämnd.
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18.

Likvidation

Vid likvidation skall skall, om inte annat överenskommits med ny förvärvare av
aktier, minst 90 % av Bolagets tillgångar vid likvidationstillfället tillfalla Gotlands
kommun.

19.

Övrigt

Uppsägning eller andra viktiga meddelanden skall ske genom bud eller
rekommenderat brev med mottagningsbevis till Parterna i ingressen angivna
eller senare ändrade adress. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda vid kvittens av mottagande genom bud eller rekommenderat brev.
Adressändring skall meddelas Part på sätt som föreskrivs i denna
bestämmelse. Vid fall att Part är medveten om annan Parts verkliga adress, och
denna ej överensstämmer med vad som kan utläsas enligt ovan, är Part skyldig
att tillskriva den andra Parten på dennes verkliga adress.
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande göras
skriftligen och undertecknas av samtliga Parter.
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor
som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som
föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta
inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då skall, i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt avtalet,
skälig jämkning av avtalet ske.

20.

Omförhandling och Skiljeklausul

För att lösa svårigheter att fullgöra detta avtal på grund av otydligheter i avtalet,
luckor i avtalet, intressemotsättningar, avtalsbrott, oväntade svårigheter att
genomföra avtalet eller andra orsaker, skall parterna i första hand söka lösa
svårigheterna genom omförhandling.
Part som önskar påkalla omförhandling skall skriftligen underrätta de andra
Parterna därom. Om inte Parterna löst den uppkomna svårigheten inom 14
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dagar från det att skriftlig underrättelse om omförhandling avläts, äger endera
Parten skriftligen hos de andra Parterna påkalla att av Bolagets revisor utsedd
opartisk medlare skall utfärda en rekommendation till hur den uppkomna
svårigheten skall lösas. Den opartiske medlaren skall efter att ha berett
Parterna tillfälle att yttra sig, avge rekommendation senast inom 14 dagar från
det att begäran om rekommendation kom Bolagets revisor till del.
Rekommendationen är inte bindande för Part. Kostnaden skall delas lika mellan
Parterna.
Vid händelse av att tvisten fortfarande ej är löst enligt ovan skall tvist i anledning
av detta avtal slutligt avgöras av skiljemän enligt vid tidpunkten för tvistens
påkallande av enkelt skiljeförfarande vi Stockholms Handelskammare tillämplig
svensk lag därom.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Visby den o december 2009

Stockholm den

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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november 2009

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 93

Stöd till kommunsektorn för att stärka
välfärden 2020

RS 2020/602
AU § 81

Regionstyrelsens beslut

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 14,4 miljoner kr och regionens
budgeterade resultat ökar med samma summa.
x Detta är medel som avser täcka kostnader för stimulansåtgärder i samband med
pandemin och tilläggsanslag.
x

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75
miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor
per invånare den 20:e mars. Utbetalt belopp baseras på antal invånare 1 november
2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och 72 kronor per
invånare för regioner. För Gotlands del motsvarar det 10,1 mnkr för kommundelen
och 4,3 mnkr för regiondelen.
Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Bidraget
redovisas som generellt statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
14,4 mnkr och regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. I relation till
den grundbudget som beslutades i regionfullmäktige i november 2019 blir det
budgeterade resultatet 134 mnkr. Med anledning av de äskanden om tilläggsanslag år
2020 som ligger under behandling i den politiska ärendeprocessen samt den rådande
pandemin finns det all anledning för regionen att stärka det budgeterade resultatet
2020 för att ha en buffert för året. I dagsläget är det ytterst svårt att göra en uppskattning av vilka kostnader som kommer att uppstå under året med anledning av
pandemin samt vilka åtgärder regeringen och riksdagen eventuellt kommer att vidta.
Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i januariöverenskommelsen
föreslagit en ytterligare statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till
kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Riksdagen förväntas ta
beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar tillstyrkan till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”Detta är medel som avser täcka kostnader för stimulansåtgärder i samband med
pandemin och tilläggsanslag.”
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 93 forts
RS 2020/602
AU § 81

Thomas Gustafson (V) yrkar att pengarna används för att stärka välfärden enligt
följande fördelning:
-

-

-

-

-

5 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder och VuxKomp, för att både säkra grundfinansiering och utöka
verksamheten.
5 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Vuxenutbildning och Folkhögskola för att utöver regeringens satsningar kunna erbjuda
fler utbildningsplatser i utbildningar av olika längd. En del bör vara riktade till de
behov som finns av utbildningsplatser för att slussa människor vidare från
VuxKomp.
2.0 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till fler
Offentliga skyddade arbeten – OSA, att erbjuda främst till unga vuxna med
funktionshinder som har eller kommer att förlora sin ersättning från Försäkringskassan. Vi har sett att detta drabbat tex tidigare elever i särskolan som haft
aktivitetsersättning.
0,9 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till avgiftsfria aktiviteter på sommar lovet. Ungdomsverksamheten har med hjälp av
statsbidrag tidigare arbetat framgångsrikt med det, och verksamheten bör
återkomma.
1,5 mkr. Tilläggsanslag till socialnämnden till arbetet mot våld i nära relationer.

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund (MP)
-

6 miljoner i tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
Vuxenutbildning, Folkhögskola och arbetsmarknadsåtgärder.

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande, Thomas Gustafsons yrkande
och Meit Fohlins yrkande om tilläggsanslag och finner att eget förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Thomas
Gustafsons yrkande och Meit Fohlins yrkande och finner att Meit Fohlins yrkande
bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på eget yrkande och Meit
Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 93 forts
RS 2020/602
AU § 81

Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Bibbi Olsson (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med ordförandes
förslag på tillägg.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/602
27 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

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

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

Sammanfattning

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

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 179

Regionstyrelseförvaltningen 2.0

RS 2020/800
AU § 161

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Det samlade ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning
försörjning flyttas från 2021-01-01 till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden
x 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.

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 miljoner kr
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.
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
forts
leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 179 forts
RS 2020/800
AU § 161

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.
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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-18
Skickas till
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RAPPORT

Faktaunderlag
RSF 2.0
Inför beslut kring förändrad
organisatorisk tillhörighet av
Region Gotlands
försörjningsverksamhet
Fastställd av regiondirektören
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-05-20
Ärendenr RS 2020/800
Version [1.0]
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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.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Faktaunderlag RSF 2.0

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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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Faktaunderlag RSF 2.0

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.

Page 184 of 340

3 (3)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 200

Uppdrag till nämnderna – Dataskyddsombudets årsrapport till regionstyrelsen
2019

RS 2020/683

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Samtliga nämnder ges i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnderna har ändamålsenliga rutiner för att
följa EU:s dataskyddsförordning och annan dataskyddslagstiftning. Åtgärderna ska
redovisas i nästföljande ordinarie rapport.

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans
General Data Protection Regulation, nedan kallad dataskyddsförordningen började
tillämpas den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Dataskyddsförordningen, som gäller inom hela EU, är till för att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en levande
person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på
personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter. Den som
behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter. Den som bestämmer vad som får göras med och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som
bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är
personuppgiftsbiträde. Inom en kommun innebär det att varje nämnd som kan anses
vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara personuppgiftsansvarig.
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden, patientnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden samt regionstyrelsen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 200 forts
RS 2020/683

I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde. De
som behandlar personuppgifter, det vill säga samtliga nämnder, måste se till att
behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Ett nytt krav i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen är kravet på
att myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud. En av
ombudets uppgifter är att övervaka att dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs av personuppgiftsansvarig. Som ett led i den här uppgiften
har ombudet skrivit rapporten Dataskyddsombudets årsrapport till regionstyrelsen –
2019, ärendenummer RS 2010/683.
Rapporten föredrogs som ett informationsärende vid regionstyrelsens sammanträde
den 28 maj 2020, RS § 41.
Vid sammanträdet beslutade regionstyrelsen att godkänna rapporten. Då det av
rapporten framgår vissa brister i efterlevnaden av förordningen och annan dataskyddslagstiftning beslutade regionstyrelsen även att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett konkret beslutsförslag med anledning av de brister som
påvisas i rapporten
Samtliga nämnder får i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnden har ändamålsenliga rutiner för att följa
den nya dataskyddsförordningen. Åtgärderna ska redovisas i nästföljande ordinarie
rapport.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-10
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för Patientnämnden, Valnämnden och
Överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/683
10 juni 2020

Johanna Mörnefält

Regionstyrelsen

Dataskyddsombudets årsrapport till Regionstyrelsen 2019 –
uppdrag till nämnderna
Förslag till beslut

•

Samtliga nämnder ges i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnderna har ändamålsenliga rutiner för
att följa EU:s dataskyddsförordning och annan dataskyddslagstiftning.
Åtgärderna ska redovisas i nästföljande ordinarie rapport.

Sammanfattning

Anvisning: En sammanfattning av ärendet ska alltid skrivas. Denna text används i
protokollet och kan vara drygt en A4-sida låEU:s dataskyddsförordning (EU)
2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation,
nedan kallad dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).
Dataskyddsförordningen , som gäller inom hela EU, är till för att skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter.
Med personuppgifter menas all slags information som kan knytas till en levande
person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på
personer och ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller
personuppgiftsbiträde.
Med behandling av personuppgifter menas allt man gör med personuppgifter.
Den som bestämmer vad som får göras med och på vilket sätt personuppgifter ska
hanteras eller som det utrycks i dataskyddsförordningen den som bestämmer
ändamålen och medlen med behandlingen är personuppgiftsansvarig.
Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är
personuppgiftsbiträde.
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Inom en kommun innebär det att varje nämnd som kan anses vara en självständig
förvaltningsmyndighet även anses vara personuppgiftsansvarig.
Inom Region Gotland har gjorts bedömningen att samtliga 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden,
Miljö- och byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden samt Regionstyrelsen.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde.
De som behandlar personuppgifter, det vill säga samtliga nämnder, måste se till att
behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.
Ett nytt krav i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen är kravet på
att myndigheter och offentliga organ ska utnämna ett dataskyddsombud.
En av ombudets uppgifter är att övervaka att dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning följs av personuppgiftsansvarig. Som ett led i den här
uppgiften har ombudet skrivit rapporten Dataskyddsombudets årsrapport till
Regionstyrelsen – 2019, ärendenummer RS 2010/683.
Rapporten föredrogs som ett informationsärende vid Regionstyrelsens sammanträde
den 28 maj 2020, RS § 41.
Vid sammanträdet beslutade Regionstyrelsen att godkänna rapporten. Då det av
rapporten framgår vissa brister i efterlevnaden av förordningen och annan
dataskyddslagstiftning beslutade Regionstyrelsen även att ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret beslutsförslag med anledning av de
brister som påvisas i rapporten

Ärendebeskrivning

Regelverk som påverkar ärendet:
- EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation
- Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
- Brottsdatalagen (2018:1177)
- Brottsdataförordningen (2018:1202)
Riktlinjer som påverkar ärendet:
- Riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS
2018/1333 den 10 december 2018.
Bedömning

Samtliga nämnder får i uppdrag att snarast åtgärda de brister som årsrapporten
beskriver samt i övrigt säkerställa att nämnden har ändamålsenliga rutiner för att följa
den nya dataskyddsförordningen. Åtgärderna ska redovisas i nästföljande ordinarie
rapport.
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Beslutsunderlag

Dataskyddsombudets årsrapport till Regionstyrelsen – 2019, RS 2020/683.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för Patientnämnden, Valnämnden och
Överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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Version [1.0]
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Inledning
Enligt EU:s dataskyddsförordning1 har personuppgiftsansvariga en skyldighet att se till att
lagstiftningen efterlevs. EU:s dataskyddsförordning kallas även GDPR som är
förkortningen av General Data Protection Regulation som förordnigne heter på engelska.
Personansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till.2 Det vill säga den som bestämmer vad som får
göras och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras. Inom en kommun innebär det att
varje nämnd som kan anses vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara
personuppgiftsansvarig.3
I Region Gotland har gjorts bedömningen att följande 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljöoch byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden samt Regionstyrelsen4.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning.5
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
personuppgiftsansvarig (nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.6 Dataskyddsombudet ska bland annat skriftligen rapportera om sina
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs.
Regionstyrelsen minst en gång per kalenderår.7

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den här rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som
personuppgiftsansvarig behöver känna till. I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets
iakttagelser. För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och
operativt hänvisas till respektive nämnd.

EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation
Artikel 4.7 EU:s dataskyddsförordning
3 Se s. 71 och 72 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
4 Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
5 Artikel 4.8 EU:s dataskyddsförordning
6 Artikel 39 EU:s dataskyddsförordning
7 De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
Dokument bygger på dataskyddsförordningen och på de riktlinjer om dataskyddsombud som EDPB, European Data Protection Board,
Europeiska dataskyddsstyrelsen, beslutat.
1
2
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Statistik
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Ja

1

Nej

-

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag från
någon nämnd?

Ja

85

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

11

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

13

Ja

12

Nej

-

Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Ja

1

Har någon konsekvensbedömning enligt
brottsdatalagen (2018:1177) genomförts (gäller SON)?

Nej

-

Nej

-

Ja*

-

Nej
Nej

-

För personuppgiftsansvariga ett register över behandlingar
av personuppgifter?
För personuppgiftsbiträden inom Region Gotland
(Regionstyrelsen) ett register över behandlingar av
personuppgifter?
För personuppgiftsansvariga inom Region Gotland, som
bedöms ha skyldighet (Socialnämnden, SON), ett register
över behandlingar av personuppgifter enligt Brottsdataförordningen (2018:1202)?

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon personuppgiftsincident enligt brottsdatalagen
(2018:1177) anmälts till Datainspektionen (gäller SON)?

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Har Datainspektionen utövat tillsyn över någon nämnd?
Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndernas arbete?
Har någon nämnd påförts administrativa sanktionsavgifter?
Har någon nämnd utdömts skadestånd?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden.
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I uppföljningarna kontrolleras följande områden:






kännedom om förordningen – artikel 24
register över behandling – artikel 30
laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
registerutdrag – artikel 15
personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Kommentarer
Alla siffror i statistiktabellen bygger på uppgifter som lämnats av respektive nämnds
utsedda kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling (kontaktperson.
Eftersom Krisledningsnämndens handlingar diarieförs i Regionstyrelsens serie i diariet,
W3D3, går det inte att särskilja den här nämndens handlingar i diariet. Uppgifter om
Krisledningsnämnden har därför inte särskiljts från uppgifter om Regionstyrelsen i denna
rapport.
LISa är det systemstöd, i vilket bland annat viss dokumentation sker och register eller en
förteckning över behandlingar av personuppgifter (registerförteckningen) lagras.
För statistiktabell för respektive nämnd se bilagorna 1-10.

Register över behandling - personuppgiftsansvariga
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över
behandlingar av personuppgifter, en så kallad registerförteckning.8 Samtliga nämnder har
en registerförteckning.
Registret eller en förteckningen över behandlingar av personuppgifter finns i systemstödet
LISa.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genom delegation från nämnderna har de utsedda kontaktpersonerna och
tjänstemannaorganisationen tillsynsansvaret över att respektive nämnds registerförteckning
är uppdaterad, det vill säga aktuell och relevant.9
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos de personuppgiftsansvariga
nämnderna inom Region Gotland kontrolleras bland annat om de register över
behandlingar som nämnderna för innehåller samtliga uppgifter som ett sådant register ska
innehålla enligt artikel 30 EU:s dataskyddsförordning.

Register över behandling - personuppgiftsbiträden
Personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register över alla kategorier av behandling
som utförs för den personuppgiftsansvariges räkning.10

Art. 30.1. EU:s dataskyddsförordning
De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
10 Art. 30.2. EU:s dataskyddsförordning
8
9

Page 191 of 340

4 (11)

Region Gotland
Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudets årsrapport till
Regionstyrelsen - 2019

Observera att kraven på vilka uppgifter som ska finnas i registret ser olika ut för det register
en personuppgiftsansvarig är skyldig att föra respektive det register ett
personuppgiftsbiträde är skyldig att föra.
Enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna är Regionstyrelsen personuppgiftsbiträde i
vart fall i två situationer.
Något register över de kategorier av behandling som Regionstyrelsen utför i egenskap av
personuppgiftsbiträde finns inte.

Register över behandlingar - Brottsdataförordningen (2018:1202)
Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202) gäller bland annat för
verksamhet som sker för att verkställa straffrättsliga påföljder.
Sådan verksamhet bedrivs av Socialnämnden eftersom nämnden handlägger ärenden som
handlar om ungdomar som dömts till vård inom socialtjänsten respektive ärenden som
handlar om ungdomar som har dömts till samhällstjänst.
Enligt uppgift från kontaktpersonen bedriver Hälso- och sjukvårdsnämnden inte sådan
verksamhet som omfattas av brottsdataförordningen.
Enligt 3 kap. 3 § brottsdataförordningen ska myndigheter som bedriver verksamhet som
omfattas av brottsdatalagen föra en förteckning över de kategorier av behandlingar av
personuppgifter som de ansvarar för enligt brottsdatalagen.
Något register eller förteckning över den personuppgiftsbehandling som Socialnämnden
utför enligt brottsdataförordningen finns inte.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information)
Registrerade har rätt att få veta om en personuppgiftsansvarig, det vill säga nämnderna,
behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall vilka personuppgifter
som behandlas.11

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs ett registerutdrag via en e-tjänst som
finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom det in totalt 85 ärenden om begäran om registerutdrag enligt
kontaktpersonerna.
Enigt dokumentet Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt
dataskyddsförordningen och i systemet LISa daterat den 28 augusti 2018 vilket finns i
regionens dokument- och processhanteringssystem Docpoint12 framgår att regsiterutdrag
lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda). Av dokumentet framgår vidare att

11
12

Art. 15 EU:s dataskyddsförordning
Dokumentet saknar diarienummer. Det framgår inte heller av dokumentet vem som beslutat det eller är ansvarig för det.
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utdraget skickas via vanlig post som rekommenderat brev för det fall att den som begärt
utdraget inte har någon digital brevlåda.
Det kan noteras att det inte går att göra utlämnandet digitalt. I avvaktan på att det ska gå att
göra utlämnandet digitalt sker utlämnandet genom att säkerhetschefen sammanställer
registerutdragen som samtliga nämnder lagt in i systemstödet LISa för att sedan manuellt
lägga in dessa på ett USB-minne. Säkerhetschefen lämnar sedan USB-minnet i receptionen
på Visborg för att den registrerade ska hämta USB-minnet. USB-minnena skickas inte till
de registrerade via post.
Den här rutinen gäller samtliga nämnder utom Hälso- och sjukvårdsnämnden som skickar
registerutdragen via rekommenderad post till den registrerade.
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos samtliga personuppgiftsansvariga
nämnder inom Region Gotland kontrolleras bland annat de registredes rätt till tillgång
enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information) - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen har registrerade har rätt att få veta om en
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall
vilka personuppgifter som behandlas.13
Som framgår av avsnittet ovan Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång
(tidigare Rätt till information) begär en registrerade ett regsiterutdrag enligt EU:s
dataförordning via en via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida,
www.gotland.se.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Någon möjlighet att begära ett registerutdrag enligt brottsdatalagen finns inte via den etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga personuppgifter
rättade?
Utan onödigt dröjsmål har de registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör
honom eller henne rättade.14
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs rättelse av felaktiga personuppgifter
via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 11 ärenden om begäran om att få felaktiga personuppgifter rättade
in till Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
13
14

4 kap 3 § Brottsdatalagen (2018:1177)
Art. 16 EU:s dataskyddsförordning
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Det kan noteras att 7 av ärendena om rätt till rättelse är ställda till Tekniska nämnden och
att de avser begäran om adressändring.

Har någon nyttjat rättigheten att få sina personuppgifter raderade?
Utan onödigt dröjsmål har den registrerade under vissa förutsättningar rätt att få sina
personuppgifter raderade.15
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs radering av personuppgifter via en etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 13 ärenden om begäran om att få personuppgifter raderade in till
Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
Det kan noteras att 7 av de här ärendena är ställda till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Alla organisationer som är personuppgiftsansvariga måste anmäla
vissa typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En
personuppgiftsincident måste anmälas senast inom 72 timmar efter det att överträdelsen
har upptäckts.16
Samtliga personuppgiftsincidenter utreds och dokumenteras av berörd verksamhet, berörd
personuppgiftsansvarig. Dokumentationen sker i systemstödet LISa. De incidenter som
nämnden har skyldighet att anmäla till Datainspektionen dokumenteras även i diariet,
W3D3.
I samråd med kontaktpersonen bedömer dataskyddsombudet om en incident även behöver
anmälas till tillsynsmyndigheten. Efter delegation från nämnden har tjänstemannaorganisationen ansvaret att anmäla incidenter till Datainspektionen.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt kontaktpersonerna har 12 personuppgiftsincidenter anmälts till Datainspektionen
under år 2019.

Personuppgiftsincidenter - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen ska personuppgiftsincidenter anmälas senast 72 timmar efter
att överträdelsen upptäckts.17
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har inte någon personuppgiftsincident enligt
brottsdatalagen anmälts till Datainspektionen under år 2019.

15
16
17

Art. 17 EU:s dataskyddsförordning
Art. 4.12, 33 och 34 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 9 – 11 §§ Brottsdatalagen (2018:1177)
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Konsekvensbedömningar avseende dataskydd
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras.18
Under år 2019 har det gjorts 1 konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
kontaktpersonerna. Den är gjord Barn- och utbildningsnämnden.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd enligt Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras enligt
brottsdatalagen.19
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har någon konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt brottsdatalagen inte gjorts under år 2019.

Tillsyn, granskning och kontroll av behandling
Datainspektionen har inte genomfört några eller annonserat kommande tillsynsärenden
mot någon nämnd inom regionen.
Dataskyddsombudet har, som beskrivits ovan under rubriken statistik inlett uppföljningar
av samtliga nämnders arbete med EU:s dataskyddsförordning. Eventuella brister som
upptäcks inom de områden som granskas som behöver åtgärdas kommer föras vidare i en
PM till respektive nämnds utsedda kontaktperson samt till förvaltningschef.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Ingen nämnd inom regionen har ålagts att betala några administrativa sanktionsavgifter till
Datainspektionen. Det har inte heller förekommit skadeståndskrav från registrerade.

Dataskyddsombudets verksamhet under år 2019
Under året har dataskyddsombudet fortsatt det arbete som inleddes under år 2018 med att
skapa rutiner och struktur för ombudets verksamhet. Fokus har legat på att etablera
kontakt och grund för samarbete med representanter för de personuppgiftsansvariga.

18
19

Art. 35 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 7 § Brottsdatalagen (2018:1177)
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Både av EU:s dataskyddsförordning och regionens riktlinjer20 framgår att
dataskyddsombudet så tidigt som möjligt ska göras delaktig i alla frågor som rör skyddet av
personuppgifter. Av riktlinjerna framgår att dataskyddsombudet bland annat ska rådfrågas
och eller informeras när det sker utveckling eller förändring av mer omfattande slag i ITtjänster, system och databaser där personuppgifter ska behandlas. Vidare ska
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen respektive Koncernledningsgruppen vid
behov rådfråga och informera dataskyddsombudet.
Förutom av Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna
(BUN och GVN), har dataskyddsombudet varken blivit rådfrågat eller informerat vid
utveckling eller förändring av IT-tjänster, system och databaser där personuppgifter ska
behandlas.
Dataskyddsombudet har inte heller vid något tillfälle rådfrågats eller informerats av
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen eller av Koncernledningsgruppen.

Stödjande arbete

Dataskyddsförordningen är en ny lagstiftning som ställer höga krav på att
personuppgiftsansvariga har kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs och har
rutiner avseende sina personuppgiftsbehandlingar.
Mot bakgrund av detta har dataskyddsombudet under år 2019 aktivt prioriterat att arbeta
förebyggande och stödjande gentemot de personuppgiftsansvariga för att förbättra deras
förutsättningar att bedriva ett systematiskt och kvalitativt dataskyddsarbete.
Dataskyddsombudet har gett råd och stöd avseende löpande frågor som kommit från
personuppgiftsansvariga samt genomfört rättsutredningar i samband med frågor av
kvalificerad karaktär.

Utbildningar

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Samtliga medarbetare ska enligt EU:s dataskyddsförordning erbjudas kontinuerlig
dataskyddsutbildning.
Då det kan konstateras att endast Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnderna (BUN och GVN) har låtit utbilda samtlig personal har
dataskyddsombudet, för att höja kunskapen om förordningen hos samtliga personalgrupper
inom samtliga nämnder inom Region Gotland, erbjudit en grundläggande utbildning om
förordningen.
Vid de fyra utbildningstillfällen som hölls under hösten 2019 i Hemse, Slite och i Visby, var
deltagandet högst varierat. Det kan noteras att deltagarantalet var noll personer vid första
utbildningstillfället.
Specifika utbildningar och presentationer har även hållits efter verksamheters respektive
önskemål.

20

De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.

Page 196 of 340

9 (11)

Region Gotland
Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudets årsrapport till
Regionstyrelsen - 2019

Vid regelbundna möten med det nätverket med kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor
som dataskyddsombudet bjuder in till utbildar och informerar dataskyddsombudet löpande
om förordningen och den praxis som växer fram nationellt, såväl som internationellt. Det
kan dock noteras att deltagandet vid nätverkets möten varierat kraftigt mellan de olika
nämnderna. Det kan här även noteras att kontaktpersonernas uppdrag och mandat är
otydligt och oklart.
Dataskyddsombudet har vidare under året informerat nämnderna om förordningen och det
ansvar det innebär att vara personuppgiftsansvarig. Vid utgången av året hade samtliga
nämnder utom Regionstyrelsen fått information.

Övervakande verksamhet

Trots att dataskyddsombudet prioriterat att arbeta förebyggande och stödjande gentemot
de personuppgiftsansvariga har en första uppföljning av efterlevnaden av förordningen
inletts hos samtliga personuppgiftsansvariga.
I uppföljningen granskas följande områden: kännedom om förordningen, register över
behandling, laglig behandling av personuppgifter, registerutdrag och
personuppgiftsincidenter. Uppföljningen kommer att avslutas med en rapport ställd till
respektive personuppgiftsansvarig, det vill säga till respektive nämnd utom
Krisledningsnämnden, och totalt 10 rapporter.

Omvärldsbevakning

I syfte att omvärldsbevaka och dela erfarenheter deltar dataskyddsombudet regelbundet i
ett nätverk för dataskyddsombud som arbetar i Stockholms norrförortskommuner.
Vidare deltar dataskyddsombudet för Region Gotlands, Hälso- och sjukvårdsnämndens,
räkning i Ineras råd Informations- och säkerhetsrådet.

Johanna Mörnefält
Dataskyddsombud

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bilagor:
1. Statistik Barn- och utbildningsnämnden
2. Statistik Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
3. Statistik Hälso- och sjukvårdsnämnden
4. Statistik Miljö- och byggnämnden
5. Statistik Patientnämnden
6. Statistik Regionstyrelsen
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7. Statistik Socialnämnden
8. Statistik Tekniska nämnden
9. Valnämnden

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

10. Statistik Överförmyndarnämnden
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 169

Dataskyddsombudets årsrapport till
regionstyrelsen 2019

RS 2020/683
AU § 153

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder utifrån
rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020.
x

Enligt EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som är förkortningen av namnet på
engelska, General Data Protection Regulation, är den övergripande och viktigaste
uppgiften för dataskyddsombudet att övervaka att personuppgiftsansvarig
(nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Enligt de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med
ärendenummer RS 2018/1333 daterad den 10 december 2018 ska dataskyddsombudet bland annat skriftligen rapportera om sina iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs. regionstyrelsen minst en gång
per kalenderår.
Den här rapporten är Dataskyddsombudets första årsrapport.
Rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som personuppgiftsansvarig behöver känna till.
I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets iakttagelser.
Dataskyddsombudet har även inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden. De här uppföljningarna avslutas med en rapport för
respektive nämnd. I de rapporterna kommer dataskyddsombudet lämna
bedömningar och rekommendationer.
För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt
hänvisas till respektive nämnd.
Regionstyrelsen ska ta emot informationen i rapporten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johanna Mörnefelt, dataskyddsombud, regionstyrelseförvaltningen.
forts

75 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 169 forts
RS 2020/683
AU § 153

Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på åtgärder utifrån rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni
2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-05
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling

76 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 211

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2021

RS 2020/1134
AU § 191

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) läggs in i sammanträdesplanen med förslag till följande
sammanträdestider: 4 februari, 17 maj, 15 september, 4 november 2021.
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-12
Skickas till
Nämnderna

10 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1134
12 augusti 2020

Anna Malm

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan för 2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2021 för
regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Sammanfattning

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) läggs in i sammanträdesplanen med förslag till följande
sammanträdestider: 4 februari, 17 maj, 15 september, 4 november.
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och
ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2021
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Sammanträdesplan 2021
Deadline

Arbetsutskottet
Smtr
Tryckdag

Dag

Regionstyrelsen
Smtr
Tryckdag

Dag

Smtr

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Dag

21 dec

AU 1

8 jan

14 jan

RS 1

21 jan

27 jan

RF 1

10 feb

13 feb

22 feb

20 jan
21 jan
26 jan

REGU
KFB
AU 2

28 jan
29 jan
4 feb

3 feb
4 feb
10 feb

RS 2

18 feb

24 feb

RF 2

17 mar

20 mar

29 mar

24 feb

AU 3

4 mar

10 mar

RS 3

18 mar

24 mar

RF 3

14 arp

17 apr

26 apr

Årsredovisning

20 mar
2 apr

REGU
AU 4

2 apr
9 apr

31 mar
14 apr

RS 4

23 apr

28 apr

22 apr
28 apr
3 maj

AU 5A
AU 5B
KFB

28 apr
7 maj
12 maj

3-5, 7 maj
11 maj
17 maj

RF 4

9 jun

12 jun

21 jun

Budget

19 maj
20 maj

REGU
AU 6

27 maj
28 maj

2 jun
3 jun

6 aug

AU 7

12 aug

25 aug
31 aug
1 sep

REGU
AU 8
KFB

17 sep
27 sep

Budgetberedning

RS 5
20 maj

26 maj

RS 6

10 jun

16 jun

18 aug

RS 7

26 aug

1 sep

RF 5

8 sep

11 sep

20-sep

2 sep
8 sep
9 sep

8 sep
14 sep
15 sep

RS 8
24 sep

29 sep

RF 6

13 okt

16 okt

25 okt

AU 9A
AU 9B

27 sep
7 okt

4-5, 7 okt
13 okt

21 okt

27 okt

RF 7

10 nov

13 nov

22 nov

21 okt
27 okt
28 okt

KFB
Regu
AU 10

29 okt
3 nov
4 nov

4 nov
9 nov
10 nov

RS 10
18 nov

24 nov

RF 8

1 dec

4 dec

13 dec

17 nov

AU 11

26 nov

1 dec

RS 11

(budgetavstämning)

RS 9

9 dec

15 202
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2022

Budgetavstämning

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Joan Nilson Sundins (V) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.
b) Jakob Berglund Rogert (FI) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.

Page 203 of 340

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Som ny ersättare i socialnämnden, efter Britt Valleryd (Fi), bordlagt från
föregående sammanträde, föreslås
Gunnar Holten (Fi), Jungmansgatan 247, 621 52 Visby.
b) Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Lennart Modig Kihlberg (SD),
föreslås
Cecilia Lange Rosén (SD), Fröjel Göstavs 244, 623 55 Klintehamn.
c) Som ny nämndeman i Tingsrätten i Visby efter Lennart Modig Kihlberg (SD),
föreslås
Peter Oliveskog (SD), Lummelundsväg 130, 621 41 Visby.
d) Som ny ersättare i socialnämnden efter Niklas Yttergren (C),
föreslås
Rikard von Zweigbergk (C), Greta Arwidssons Gata 58 E, 621 38 Visby.
e) Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter Karin Stephansson (MP),
föreslås
Jenny Lundahl (MP)
f) Val av ny styrelserepresentant i Stiftelsen Norrlanda Fornstuga,
föreslås
Rolf Olsson (KD) Norrlanda Butrajvs 312, 62265 Romakloster.
g) Som ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm efter Niklas Yttergren (C),
föreslås
Ulf Hammarlund (C), Västerhejde Stenstugu 1:37, 621 99 Visby.
h) Som ny ersättare i valberedningen efter Marina Cederblad Segerheden (SD),
föreslås
Cecilia Lange Rosén (SD), Fröjel Göstavs 244, 623 55 Klintehamn.
i) Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Meishuan Wong (M),
föreslås
Håkan Onsjö (M, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut.
Dessa återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
 Isa Ewerts medborgarförslag om att stänga motorsportbanan Gotland Ring.
RS 2019/766

 Miljö- och byggnämnden 2020-06-24, § 134
 Medborgarförslag (inkom 2019-06-12)
 Kim Bannerståls medborgarförslag om ändring i bestämmelse om
förskoleavgift. RS 2019/986
 Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-09, § 73
 Medborgarförslag (inkom 2019-08-27)
 Björn Erikssons medborgarförslag om förbättrade elektroniska scheman vid
förskola och fritidshem. RS 2019/1013
 Regionstyrelsen 2020-06-09, § 73
 Medborgarförslag (inkom 2019-09-02)

Page 206 of 340

 Allan Lingströms medborgarförslag om Linbana runt Visbys innerstad.
RS 2019/1084

 Miljö- och byggnämnden 2020-08-26, § 181
 Medborgarförslag (inkom 2019-09-20)
 Bertil Söderströms medborgarförslag om tvättmöjligheter med WC på
återvinningen. RS 2020/22
 Tekniska nämnden 2020-06-18, § 176
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-04)
 Charlotte Lindbys medborgarförslag om parkeringsbristen på Visby lasarett.
RS 2020/95

 Tekniska nämnden 2020-06-18, § 177
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-08)
 Cajsa Henrikssons medborgarförslag om amningsrum på Östercentrum i
Visby. RS 2020/108
 Tekniska nämnden 2020-06-18, § 177
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-14)
 Frans Brozéns medborgarförslag om Gotland - pilotkommun för kommunalt
ansvarstagande för asylsökande med avslag. RS 2020/113
 Regionstyrelsen 2020-06-17, § 198
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-14)
 Christina Engmans medborgarförslag om gratis arbetsresor med buss från
och till Visby lasarett. RS 2020/135
 Tekniska nämnden 2020-06-18, § 178
 Medborgarförslag (inkom 2020-01-16)
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 Ingemar Zachrissons medborgarförslag om krav på infrastruktur vid
kalkbrytning. RS 2020/215
 Miljö- och byggnämnden 2020-08-26, § 182
 Medborgarförslag (inkom 2020-02-02)
 Pia Malmros medborgarförslag om ägardirektiv för AB Gotlandshem. RS
2018/192
 Regionstyrelsen 2020-09-02, § 236
 Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)
 Adam Jakobsson medborgarförslag om gör en ”SpeakApp” tillgänglig för
gotländska ungdomar. RS 2018/176
 Regionstyrelsen 2020-09-02, § 237
 Medborgarförslag (inkom 2018-02-08)

Page 208 of 340

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-24

MBN § 134

MBN § 134

Medborgarförslag - Motorsportbanan
Gotland ring borde stängas

MBN 2019/8165

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö- och byggnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
verksamheten följer de av Miljö- och hälsoskyddsnämndens meddelade
försiktighetsåtgärder.

Ett medborgarförslag inkom 2019.06.12 med förslag att Motorsportbanan Gotland
Ring bör stängas. Argumentet som framförs är att verksamheten förstör miljön över
Kappelshamnsviken. Det ständiga oväsendet gör trakten mindre attraktiv att bo på
och de avgaser som släpps ut borde klassas som miljöförstörelse. Vidare framförs
även att det pågår buskörning på de allmänna vägarna fram till och från motorbanan.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Bedömning

Gotland GPe Circuit AB/Gotland Ring redovisar årligen de bullermätningar som
utförts. Det kan inte konstateras att verksamheten på motorbanan har överskridit
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorbana.
Det har inte heller konstaterats att verksamheten har överträtt andra meddelade
försiktighetsmått.
Att ljud från motorbanor kan uppfattas som störande är fullt förståeligt. De
ljudnivåer som genereras från verksamheten kan dock inte bedömas som en
olägenhet för människors hälsa utifrån en hälsoskyddsbedömning.
Tillsynsmyndigheten utför återkommande inspektioner av verksamheten för att
kontrollera att verksamheten följer gällande beslut. Sammantaget är det få klagomål
som inkommer rörande verksamheten. De klagomål som kommer in till
tillsynsmyndigheten följs alltid upp i samband med inspektion.
Eventuell ”buskörning” på allmänna vägar är en polisfråga. Dessa allmänna vägar
ligger utanför aktuellt verksamhetsområde och faller under polismyndighetens
ansvarsområde. En dialog med verksamhetsutövaren om ökad information om
olämpligheten av ”buskörning till och från anläggningen kan dock hållas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att medborgarförslaget bör avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till förvaltningens bedömning.
1 (2)
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-24

MBN § 134

Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
verksamheten följer de av Miljö- och hälsoskyddsnämndens meddelade
försiktighetsåtgärder.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-12
Ljudrapport GR additional 2019
Ljudrapport GotlandRing 2019
Skickas till
Isa Evert, Kappelshamn, Oxelstigen 2, 624 55 LÄRBRO
Gotland GPe Circuit AB/GotlandRing Snäckgärdsvägen 415, 621 41 VISBY
Registrator-rs@gotland.se
Sökande
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Datum
2019-06-12 21:05

Ärendenummer
#12693

Sida
1(1)

Inskickat av: ISA EVERT

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gotland ring borde stängas
Beskrivning och motivering
Gotland ring förstör miljön över hela Kappelshamnsviken. Det ständiga oväsendet gör trakten mindre åtråvärd att bo på och alla avgaser
som släpps ut borde klassas som miljöförstöring. Att det ovanpå det t buskörs runt här på dom vanliga vägarna påväg till och från ringen är
både farligt och störande.

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

Postnummer och ort
624 55 Lärbro

E-postadress
isa.ewert@hotmail.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Urban Åslund

Miljö- och byggnämnden

Medborgarförslag - Motorsportbanan Gotland ring borde
stängas
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att
verksamheten följer de av Miljö- och hälsoskyddsnämndens meddelade
försiktighetsåtgärder

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2019.06.12 med förslag att Motorsportbanan Gotland
Ring bör stängas. Argumentet som framförs är att verksamheten förstör miljön över
Kappelshamnsviken. Det ständiga oväsendet gör trakten mindre attraktiv att bo på
och de avgaser som släpps ut borde klassas som miljöförstörelse. Vidare framförs
även att det pågår buskörning på de allmänna vägarna fram till och från motorbanan.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Ärendebeskrivning

I ett av kalkbrotten vid Storugns på norra Gotland ligger Gotland Ring, en
racingbana vars första del invigdes år 2003.
Verksamheten bedrivs av Gotland GPe Circuit AB/Gotland Ring. På motorbanan
arrangeras allt från stora publika tävlingar till företagsevents, tekniktester, kurser och
allmänhetens körning.
Anordnande av motorbana är enligt miljöbalken en anmälningspliktig åtgärd. 2003
inkom företaget med en anmälan enligt miljöbalken. Anmälan har resulterat i ett
beslut från miljö och hälsoskyddsnämnden, beslutet fattades 2003-09-29. I beslutet
föreläggs företaget att angivna ljudnivåer inte får överskridas. Företaget föreläggs
även att utföra bullerberäkningar och ljudmätningar på ett flertal platser kring
motorbanan.
Riktvärden för ljudnivåer från motorsportbanor har tagit fram av Naturvårdsverket.
Riktvärden gäller såväl vid nyanläggning som för befintliga verksamheter. Värdena
ska mätas i dBA. I områden för bostäder bör ljudnivån inte överstiga 60 dBA under
vardagar 07-18 och 55 dBA kvällar 18-22 samt söndagar och helger 07-18. I områden
för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv är riktvärdet 5 dB lägre. De lägre värdena
tillämpas i detta område, liksom föreslagits av företaget.
Företaget har meddelat att de inte mottagit några klagomål på buller från
verksamheten under 2019.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Urban Åslund

Bedömning

Gotland GPe Circuit AB/Gotland Ring redovisar årligen de bullermätningar som
utförts. Det kan inte konstateras att verksamheten på motorbanan har överskridit
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från motorbana.
Det har inte heller konstaterats att verksamheten har överträtt andra meddelade
försiktighetsmått.
Att ljud från motorbanor kan uppfattas som störande är fullt förståeligt. De
ljudnivåer som genereras från verksamheten kan dock inte bedömas som en
olägenhet för människors hälsa utifrån en hälsoskyddsbedömning.
Tillsynsmyndigheten utför återkommande inspektioner av verksamheten för att
kontrollera att verksamheten följer gällande beslut. Sammantaget är det få klagomål
som inkommer rörande verksamheten. De klagomål som kommer in till
tillsynsmyndigheten följs alltid upp i samband med inspektion.
Eventuell ”buskörning” på allmänna vägar är en polisfråga. Dessa allmänna vägar
ligger utanför aktuellt verksamhetsområde och faller under polismyndighetens
ansvarsområde. En dialog med verksamhetsutövaren om ökad information om
olämpligheten av ”buskörning till och från anläggningen kan dock hållas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att medborgarförslaget bör avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-12
Ljudrapport GR additional 2019
Ljudrapport GotlandRing 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Urban Åslund
Miljöskyddsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Isa Evert, Kappelshamn, Oxelstigen 2, 624 55 LÄRBRO
Gotland GPe Circuit AB/GotlandRing Snäckgärdsvägen 415, 621 41 VISBY
Registrator-rs@gotland.se
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-09

BUN § 74

BUN § 74

Medborgarförslag Ändring av bestämmelse
för förskoleavgift

BUN 2019/835
BUN AU § 66

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit med begäran om att ändra reglerna för maxtaxa
såtillvida att sammanboende, som inte är vårdnadshavare, inte ska räknas med i
hushållets inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgiften. Då Region Gotland
tillämpar maxtaxa så följer Region Gotland de bestämmelser som finns i
förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskolan och fritidshemmet.
Regler för maxtaxa är inte ett regionalt beslut utan gäller över hela landet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för förskolan, Lena Gustavsson
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #15268
Förordning 2001:160, om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Datum
2019-08-27 13:50

Ärendenummer
#15268

Sida
1(1)

Inskickat av: Kim Alexander Bennerstål

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Idag finns det bestämmelse om att sambo ska lämna sina inkomstuppgifter angående ändrad förskoleplatsavgift
Barnet är inte ett bioligist barn vilket inte borde göra mig till ekonomiskt ansvarig för barnet.
Vill ändra så att det är biologiska pappans ansvar.
Beskrivning och motivering
Just i dag bor jag tillsammans med min sambo. Hon har sedan tidigare förhållande ett barn.
Jag har min egen ekonomi men blir enligt bestämmelser tvingad att lämna mina inkomstuppgifter så att avgiften för förskoleplats höjs.
Jag vill ändra så att det inte gäller Sambo efter som att jag och min sambo inte delar barnet mer än att vi träffas så tycker inte jag att det är
min skyldighet att betala förskoleplatsen, utan borde ligga på den biologiska pappans ansvar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Kim Alexander Bennerstål
Adress
ALVA STORA KRUSE 614

Postnummer och ort
623 46 Hemse

E-postadress
alexander@bennerstal.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post Page 215 of 340
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-09

BUN § 73

BUN § 73

Medborgarförslag. Förbättrad funktion
angående elektroniskt schema vid förskola
och fritidshem

BUN 2019/836
BUN AU § 65

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Förvaltningen har tagit en mailkontakt med förslagsställaren kring förslaget. Det som
önskas i förslaget går redan idag att genomföra och kommer att bli än enklare när
förvaltningen går över till den nya programvaran Tieto Education. Tieto Education
kommer att erbjuda en app samt ett ”nuddis” system för in- och utcheckning vid
lämning och hämtning av barnen på förskolan.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för förskolan, Lena Gustavsson
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #15445
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-13
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Datum
2019-09-02 11:11

Ärendenummer
#15445

Sida
1(1)

Inskickat av: BJÖRN ERIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättrad funktion angående elektronisk schema vid förskola och fritidshem
Beskrivning och motivering
Jag har under flera år lämnat mutligen eller skriftligen förslag att förbättra funktionen då vi som föräldrar skall registrera schema vid
förskola och fritidshem. Tyvärr har jag inte fått svar (eller ändring) så jag skriver detta medborgarförslag där jag vet att jag får svar.
I Region Gotlands e-tjänst skall vi vårdnadshavare registrera barnens schema hos förskola/fritids. Jag ger som förlag att jag skall kunna
klicka i en box att exepelvis samma veckoschema skall gälla till ett visst datum alternativ till nästa sommar och så registrerar jag det
schemat. Som det är idag måste jag manuellt skriva in vecka för vecka med exakt samma schema alternativt skicka mail eller ge
papper att "vecka 1" skall gälla hela terminen eller båda terminerna.
Godkännt förslag borde underlätta administrationen för både Region Gotlands anställda samt avsevärt underlätta för vårdnadshavare
och därmed att förtroendet för Region Gotland stärks.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Bifogat till medborgarförslag 190902.docx (171 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
BJÖRN ERIKSSON
Adress
ROMA UPPENBYS 823

Postnummer och ort
622 54 Romakloster

E-postadress
bjorn.j.eriksson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 217 of
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-08-26

MBN § 181

MBN § 181

Medborgarförslag - Bygg en linbana runt
Visby innerstad

MBN 2019/9356

Miljö- och byggnämndens beslut

•

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

Ett medborgarförslag inkom 2019.09.20 med förslag om att en linbana ska byggas
med start i hamnen, runt ringmuren via Östercentrum och tillbaka till hamnen.
Förslagsställaren lyfter förslaget som en vision, och menar att en linbana både skulle
fungera för persontransport så väl som vara en upplevelse som ger nya utblickar över
världsarvet.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Bedömning

Under de sista decennierna, och internationellt sett, har linbanor som kollektivt
transportmedel blivit ett allt vanligare fenomen i täta stadsmiljöer. I Sverige finns det
dock ingen linbana i stadsmiljö än. I Göteborg har det tills alldeles nyligen pågått
planering för Sveriges första stadslinbana, som skulle anläggas över Göta älv.
Linbanan skulle finansieras via den så kallade Sverigeförhandlingen i ett samarbete
mellan kommun, region och staten. Efter ett politiskt beslut i år avbröts projektet,
framför allt på grund av en skenande kostnadsbild för anläggningen.
En stadslinbana kan vara ett spektakulärt och spännande inslag i en stadsmiljö, men
också ett storskaligt projekt som ställer höga krav på anpassning till omgivningen. Av
naturliga skäl har stadslinbanor framför allt varit aktuella i storstäder, där det under
hela året finns en stor genomströmning av människor. I en mindre stad, där en
linbana kanske primärt kommer att brukas av besökare under säsong, finns bland
andra svårigheter också utmaningen med ett transportmedel som kanske knappt
används under en stor del av året.
Tankar om en linbana som förbinder hamnen i Visby, via parkstråket runt muren,
upp mot Södercentrum och Östercentrum har diskuterats i olika sammanhang de
senaste åren. I ett uppmärksammat gestaltningsprogram från 2013, i samband med
framtagande av planprogram för inre hamnen, togs en idé med om en linbana som
kunde förbinda inre hamnen med Södertorg. Även i samband med etableringen av en
ny kryssningskaj kom idéer fram om att transportera besökare via en linbana in mot
staden. Ingen av dessa visioner har förverkligats så här långt, och har inte heller
utretts vidare. Det finns flera aspekter på etableringen av en linbana i området, varav
frågor kring ansvar, finansiering och drift behöver diskuteras vidare i andra
sammanhang.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-08-26

MBN § 181

Inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde är det framför allt stadsbildsfrågan
som är det avgörande perspektivet. Det råder ingen tvekan om att en stadslinbana i
nära anslutning till innerstad och ringmur skulle ställa synnerligen höga krav på
utformning, placering av pelare etc. Om det med hänsyn till stadsbild och riksintresse
för Visby innerstad ändå skulle anses möjligt med ett sådant påtagligt visuellt inslag,
återstår frågor att lösa om tillgängligt markutrymme under linbanan, insyn till privata
fastigheter och trädgårdar från linbanans gondoler, samt lokalisering av stationer och
eventuella mellanstationer längs sträckan. Enligt Plan- och byggförordningen (PBF)
krävs också bygglov för att uppföra en kabinbana, och då skulle även planenligheten
prövas mot gällande detaljplaner.
Med alla dessa förbehåll, samt säkerligen andra tillkommande sådana utanför
nämndens kunskapsområde, vill ändå miljö- och byggnämnden ta fasta på
förslagsställarens vision om ett nytt tillgängligt transportmedel som också skulle
skänka alldeles nya vyer över ringmur och innerstad. En färd med stadslinbana i
Visby skulle säkerligen vara en alldeles unik upplevelse och en besöksanledning i sig
själv. Stadslinbanor har på andra håll dessutom visat sig vara både fungerande
investeringar, och effektiva och miljövänliga transportmedel. Med pågående
teknikutveckling och med tydliga idéer om finansiering och drift kanske denna vision
kan förverkligas på sikt, i någon form, även i Visby.
Ärendets behandling under mötet

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

Inkommet medborgarförslag
Skickas till
Regionstyrelsen
Sökande
Allan Lingström, Mästerby Hage 205, 622 32 Gotlands Tofta

2 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 176

TN § 176

Medborgarförslag. Tvättmöjligheter med WC
på återvinningen

TN 2020/713
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår tvättmöjligheter på
Visby återvinningscentral.
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att medborgarförslaget är bra och tar det i beaktan i
utredning för framtida åtgärder.
Barn- och genusperspektiv – Tvättmöjligheter gynnar samtliga som besöker Visby
återvinningscentral.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast återvinningscentralen i Visby
Ekonomisk konsekvensanalys – Att bygga tvättmöjligheter för Visby
återvinningscentral skulle medföra kostnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-28
Medborgarförslag 2020-01-04
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Datum
2020-01-04 12:44

Ärendenummer
#18478

Sida
1(1)

Inskickat av: BERTIL SJÖBERG

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

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BERTIL SJÖBERG
Adress
FOLLINGBO SYLFASTE 740

Postnummer och ort
621 91 Visby

E-postadress
-

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 224 of
regiongotland@gotland.se
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+46 (0)498 26 90 00
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 177

TN § 177

Medborgarförslag. Parkeringsbristen på
Visby Lasarett

TN 2020/714
TN AU § 165

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att anställda på
Visby lasarett ska få åka gratis i kollektivtrafiken till och från jobbet. Anledningen är
att minska trycket på parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning

Gratis resor till och från arbetet är en förmån som ska beskattas. Periodkort
(månads- eller årskort) i lokal och regional kollektivtrafik brukar beskattas för hela
värdet. Ett årskort i kollektivtrafiken på Gotland kostar för närvarande 7500 kronor
för vuxen. Därmed är det inte säkert att det blir billigare för arbetstagaren att få gratis
resor från sin arbetsgivare än att betala dem själv. Den slutgiltiga kostnaden för
arbetstagaren beror på beskattningen.
Även resenärer som reser gratis måste registreras i biljettsystemet. Detta kan göras på
olika sätt. Oavsett hur man gör det ökar det administrativa arbetet för bussförare
och/eller Kollektivtrafikenheten. Exempelvis måste varje ansökan om Bussiga kort
behandlas manuellt.
Region Gotland är en offentlig verksamhet. Region Gotland ska därför beakta allas
likhet inför lagen samt agera sakligt och opartiskt (1:9 RF). Detta kallas
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Att införa en förmån för enbart en del av
de anställda torde inte vara förenligt med likhetsprincipen eller objektivitetsprincipen.
Region Gotland kan också välja att ge alla sina anställda gratis resor i
kollektivtrafiken. Ungefär var tionde gotlänning är anställd av Region Gotland. Det
är alltså en stor grupp som kan komma i fråga om gratis resor i kollektivtrafiken.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget innebär inte någon betydande förändring ur ett barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget kan innebära en kostnadsminskning för anställda som reser kollektivt från
landsbygden till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. I dagsläget reser cirka
hälften av alla resenärer i kollektivtrafiken gratis. Det är barn och ungdomar som
1 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 177

reser med Bussiga kortet och äldre över 80 år. Även patienter i vården reser gratis vid
uppvisande av kallelse respektive kvitto från vården.
Om man jämför biljettpriser i kollektivtrafiken med andra regioner så erbjuder
Region Gotland de billigaste periodkorten (månadskorten) för vuxen. Region
Gotland har också de billigaste tätortskorten. Priset för enkelbiljetter är det näst
lägsta i landet, utan att räkna med den prisreduktion man får genom förköp och
reskassa.
Med ett årskort i kollektivtrafiken (7 500 kr) blir den dagliga kostnaden cirka 20,5
kronor. Priset är för lågt för att kunna göra reseavdrag på (för reseavdrag krävs en
årskostnad på 11 000 kr eller högre). Även om man istället för årskort köper 12 st
länskort á 750 kr/st underskrids beloppet för reseavdrag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-08
Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Got a

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

202001090856

Anr

7020 -01- 08
REGION GOTLAND

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

Parkeringsbristen på Visby Lasarett.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte

utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

0

Förslagsställare m.m.

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

0 - 0 1 - 07 Nr

ec n g441

#,1

-.'

rhfo
andtete Lindby
Tullgränd 9a
Nal

A4
6 sstra

Postadress

Wisby
lotta.lindbyaoutlook.com

E-postadress

2011-03-01
Region Gotland — blankett för medborgarförslag
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 179

TN § 179

Medborgarförslag. Amningsrum

TN 2020/715
TN AU § 167

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska öppna ett amningsrum på Östercentrum i Visby. Amningsrummet ska erbjuda
möjligheter för blöjbyte, amning och värmning av mat.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att Region Gotland inte har några lämpliga lokaler för
amningsrum på Östercentrum. Teknikförvaltningen föreslår att förslaget överlämnas
till näringsidkare i området.
Barn- och genusperspektiv –Ett amningsrum skulle gynna barn och föräldrar som
besöker Östercentrum.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast Östercentrum i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen har ingen budget för att
genomföra förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-14
Tjänsteskrivelse 2020-05-05
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Datum
2020-01-14 10:47

Ärendenummer
#18713

Sida
1(1)

Inskickat av: CAJSA HENRICSSON

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

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
CAJSA HENRICSSON
Adress
VALLSTENA GUDINGS 501

Postnummer och ort
624 32 Slite

E-postadress
Cajsa1997@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 229 of
regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-17

RS § 198

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun
för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag

RS 2020/102
AU § 182

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat.

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 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.
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.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-14
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
Page 231 of
regiongotland@gotland.se
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Stånga 8 jan 2020

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

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

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

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 178

TN § 178

Medborgarförslag. Gratis bussresor till och
från arbetet på Visby lasarett

TN 2020/719
TN AU § 166

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställare föreslår att anställda på Visby
lasarett ska få åka gratis i kollektivtrafiken till och från jobbet. Anledningen är att
minska trycket på parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning

Gratis resor till och från arbetet är en förmån som ska beskattas. Periodkort
(månads- eller årskort) i lokal och regional kollektivtrafik brukar beskattas för hela
värdet. Ett årskort i kollektivtrafiken på Gotland kostar för närvarande 7500 kronor
för vuxen. Därmed är det inte säkert att det blir billigare för arbetstagaren att få gratis
resor från sin arbetsgivare än att betala dem själv. Den slutgiltiga kostnaden för
arbetstagaren beror på beskattningen.
Även resenärer som reser gratis måste registreras i biljettsystemet. Detta kan göras på
olika sätt. Oavsett hur man gör det ökar det administrativa arbetet för bussförare
och/eller Kollektivtrafikenheten. Exempelvis måste varje ansökan om Bussiga kort
behandlas manuellt.
Region Gotland är en offentlig verksamhet. Region Gotland ska därför beakta allas
likhet inför lagen samt agera sakligt och opartiskt (1:9 RF). Detta kallas
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Att införa en förmån för enbart en del av
de anställda torde inte vara förenligt med likhetsprincipen eller objektivitetsprincipen.
Region Gotland kan också välja att ge alla sina anställda gratis resor i
kollektivtrafiken. Ungefär var tionde gotlänning är anställd av Region Gotland. Det
är alltså en stor grupp som kan komma i fråga om gratis resor i kollektivtrafiken.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget innebär inte någon betydande förändring ur ett barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget kan innebära en kostnadsminskning för anställda som reser kollektivt från
landsbygden till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. I dagsläget reser cirka
hälften av alla resenärer i kollektivtrafiken gratis. Det är barn och ungdomar som
1 (2)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 178

reser med Bussiga kortet och äldre över 80 år. Även patienter i vården reser gratis vid
uppvisande av kallelse respektive kvitto från vården.
Om man jämför biljettpriser i kollektivtrafiken med andra regioner så erbjuder
Region Gotland de billigaste periodkorten (månadskorten) för vuxen. Region
Gotland har också de billigaste tätortskorten. Priset för enkelbiljetter är det näst
lägsta i landet, utan att räkna med den prisreduktion man får genom förköp och
reskassa.
Med ett årskort i kollektivtrafiken (7 500 kr) blir den dagliga kostnaden cirka 20,5
kronor. Priset är för lågt för att kunna göra reseavdrag på (för reseavdrag krävs en
årskostnad på 11 000 kr eller högre). Även om man istället för årskort köper 12 st
länskort á 750 kr/st underskrids beloppet för reseavdrag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-16
Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-08-26
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MBN § 182

Medborgarförslag - Krav på infrastruktur vid
kalkbrytning

MBN 2020/553

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Medborgarförslag anses med detta beslut besvarat.

Ingemar Zachrisson har inkommit med ett medborgarförslag till Region Gotland
gällande att företag som bryter kalk på Gotland själva ska stå för de åtgärder som
behöver vidtas för att deras verksamhet ska bli störningsfri gällande infrastruktur så
som bullerskydd, egna vägar, åtgärder vid hamnar (muddring och lagringsplats) etc.
SMA:s täktverksamhet i Klinte anges som exempel. Förslagsställaren anser att Region
Gotland ska ställa högre krav på bolagen som vill bryta kalk på ön.
Medborgarförslaget inkom 2020-02-02 (RS2020/15) och regionfullmäktige beslutade
2020-02-17 att ärendet överlämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden (RF§25).
Tillsynen av täktverksamhet sköts av Länsstyrelsen på Gotland. Täkttillstånd prövas
av Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. I exemplet Klinte avser bolaget att sköta
transporter via det statliga vägnätet, där Trafikverket är väghållare. Statens vägnät har
till uppgift att gynna trafik och transporter av detta slag och det är primärt där som
tunga transporter ska färdas. Väghållaren är den som ansvarar för att vägen tål den
belastning som transporterna kräver samt att övriga nivåer för buller och
trafiksäkerhet kan följas. En kommunal eller statlig väghållare har inte rätt att neka
transporter om vägen klarar av dessa utifrån vägens förutsättningar kring bärighet,
vikt, trafikrörelser m.m.
Rörande täktverksamheten i Klinte slog Nacka Tingsrätt (NACKA TINGSRÄTT
DOM M 7034-18 2019-12-12 Sid 3- 4) dock fast att bolaget ska delta i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie kring trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs transportvägar, bidra till
kostnader för genomförande av sådana åtgärder med högst 110 miljoner kr, samt att
tillståndet inte får tas i anspråk innan länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet
konstaterat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder som föranleds av den tillståndsgivna
verksamheten har genomförts. Domen är överklagad.
I och med att Trafikverket står som väghållare för det statliga vägnätet har Region
Gotland ingen möjlighet att ställa de krav på verksamhetsutövare som frågeställaren
anger rörande bullerskydd och vägar i medborgarförslaget.
För allmänna hamnar, ex Klintehamns hamn, gäller att i stort att alla skall kunna
nyttja hamnen inom ramarna för dess tillstånd och att staten ansvarar för farleden.
Om det blir ett tillstånd för utökad brytning av kalk så måste hamnen också söka
utökat tillstånd för att kunna hantera större volymer. Regionen har då möjlighet att
diskutera med en presumtiv kund hur eventuella investeringar skall göras och hur
1 (3)
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dessa skall hanteras rent ekonomiskt ex avskrivningstider. Det finns också möjlighet
att justera hamntaxan för att täcka eventuella nya kostnader.
Om det blir aktuellt med någon utbyggnad eller muddring kommer det noggrant
analyseras och kalkyler tas fram och risker hanteras. Skulle det innebära att farleden
behöver utvecklas är det ett statligt engagemang. Självklart kommer regionen göra ett
affärsmässigt upplägg som i slutänden politiken kommer att besluta om.
I ärendet har avstämning gjorts med Enhet Miljö- och hälsoskydd, SBF, samt med
Enhet Mark- och stadsmiljö och hamnchefen, TKF.
Bedömning

Ingemar Zachrisson har inkommit med ett medborgarförslag till Region Gotland
gällande att företag som bryter kalk på Gotland själva ska stå för de åtgärder som
behöver vidtas för att deras verksamhet ska bli störningsfri gällande infrastruktur så
som bullerskydd, egna vägar, åtgärder vid hamnar (muddring och lagringsplats) etc.
SMA:s täktverksamhet i Klinte anges som exempel. Förslagsställaren anser att Region
Gotland ska ställa högre krav på bolagen som vill bryta kalk på ön.
Medborgarförslaget inkom 2020-02-02 (RS2020/15) och regionfullmäktige beslutade
2020-02-17 att ärendet överlämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden (RF§25).
Tillsynen av täktverksamhet sköts av Länsstyrelsen på Gotland. Täkttillstånd prövas
av Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. I exemplet Klinte avser bolaget att sköta
transporter via det statliga vägnätet, där Trafikverket är väghållare. Statens vägnät har
till uppgift att gynna trafiken och transporter av detta slag och det är primärt där som
tunga transporter ska färdas. Väghållaren är den som ansvarar för att vägen tål den
belastning som transporterna kräver samt att övriga nivåer för buller och
trafiksäkerhet kan följas. En kommunal eller statliga väghållare har inte rätt att neka
transporter om vägen klarar av dessa utifrån vägens förutsättningar kring bärighet,
vikt, trafikrörelser m.m.
Rörande täktverksamheten i Klinte slog Nacka Tingsrätt (NACKA TINGSRÄTT
DOM M 7034-18 2019-12-12 Sid 3- 4) dock fast att:
”Trafik
6. Bolaget ska delta i en åtgärdsvalsstudie i syfte att bedöma vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder
som behövs på transportvägar från täktutfarten på väg 141 till Klintehamns hamn och från
täktutfarten på väg 562 till korsningen vid väg 141. Bolaget ska, med anledning av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägar som beslutats av Trafikverket, bidra till
kostnader för genomförande av sådana åtgärder med högst 110 miljoner kr.
7. Tillståndet får inte tas i anspråk innan länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet konstaterat
att trafiksäkerhetshöjande åtgärder som föranleds av den tillståndsgivna verksamheten har
genomförts.”
Domen är överklagad.
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I och med att det är Trafikverket som står som väghållare på det statliga vägnätet har
Region Gotland ingen möjlighet att ställa de krav på verksamhetsutövare som
frågeställaren anger rörande bullerskydd och vägar i medborgarförslaget.
För allmänna hamnar, ex Klintehamns hamn, gäller att i stort att alla skall kunna
nyttja hamnen inom ramarna för dess tillstånd och att staten ansvarar för farleden.
Om det blir ett tillstånd för utökad brytning av kalk så måste hamnen också söka
utökat tillstånd för att kunna hantera större volymer. Regionen har då möjlighet att
diskutera med en presumtiv kund hur eventuella investeringar skall göras och hur
dessa skall hanteras rent ekonomiskt ex avskrivningstider. Det finns också möjlighet
att justera hamntaxan för att täcka eventuella nya kostnader.
Om det blir aktuellt med någon utbyggnad eller muddring kommer det noggrant
analyseras och kalkyler tas fram och risker hanteras. Skulle det innebära att farleden
behöver utvecklas är det ett statligt engagemang. Självklart kommer regionen göra ett
affärsmässigt upplägg som i slutänden politiken kommer att besluta om.
I ärendet har avstämning gjorts med Enhet Miljö- och hälsoskydd, SBF, samt med
Enhet Mark- och stadsmiljö och hamnchefen, TKF.
Med samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning som grund anses
medborgarförslaget besvarat.
Ärendets behandling under mötet

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till arbetsutskottet bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Medborgarförslag anses med detta beslut besvarat.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-02-02
NACKA TINGSRÄTT DOM M 7034-18 2019-12-12 Sid 3- 4
Skickas till
Rolf Axel Ingemar Zachrisson (inkl förvaltningens tjänsteskrivelse)
Regionstyrelseförvaltningens registrator
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Datum
2020-02-02 13:12

Ärendenummer
#19208

Sida
1(1)

Inskickat av: ROLF AXEL INGEMAR ZACHRISSON

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

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ROLF AXEL INGEMAR ZACHRISSON
Adress
EKSTA LILLA MELLINGS 981

Postnummer och ort
623 54 Klintehamn

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 239 of
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Medborgarförslag. Ägardirektiv för AB
Gotlandshem

RS 2018/192
AU § 215

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit angående ägardirektiv till GotlandsHem AB.
Förslaget innebär att direktivet ska skrivas så att bolaget kan leva upp till direktivet.
Enligt förslagsställaren så går det inte på grund av de ekonomiska förutsättningarna.
Hen frågar sig också om man bygger nytt på bekostnad av befintliga fastigheter och
för vem GotlandsHem bygger. Med för många miljökrav på nybyggnation blir
kostnaden hög vilket leder till högre hyror.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det nya ägardirektivet svarar mot de farhågor
som förslagsställaren har. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-02-06
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
Skickas till
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

Postadress

E-postadress
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 237

Medborgarförslag. Gör ”SpeakApp”
tillgänglig för gotländska ungdomar

RS 2018/176
AU § 216

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat.

Inom Region Gotland pågår ett utvecklingsarbete för att bland annat stärka verksamheten utifrån att barnkonventionen blivit lag från 2020. Arbetet med att öka
engagemang och delaktighet för barn och unga är ett område som identifierats som
viktigt för regionens arbete framåt. Efter detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information om den föreslagna funktionen SpeakApp och ser
att den på flera sätt kan stödja i arbetet framåt. Dock räcker inte ett antagande av
verktyget för att nå de effekter som önskas utan ett mer gediget arbete kommer att
behövas för att implementera, utbilda och förändra arbetssätt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att verktyget SpeakApp är en metod som kan
skapa stort värde för regionen och föreslår att frågan hanteras inom regionstyrelseförvaltningens avdelning för kvalitet och kansli i relation till uppdraget att vara
sammanhållande för demokratifrågor.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
Skickas till
Stefaan de Maecker, enhetschef social hållbarhet, regionstyrelseförvaltningen
Torsten Flemming, förvaltningschef Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
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Änr

2018-02-08
REGION GOTLAND

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

Adress

Namnteckning

»W

pos d

° "" a/

E-postadress
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Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Dennis Söderströms medborgarförslag om bevattning av växtlighet.
(inkom 2020-06-16) RS 2020/1038
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Louise Stuxgrens medborgarförslag om farthinder på Vallérsgatan i Visby.
(inkom 2020-06-16) RS 2020/1053
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Jonas Perssons medborgarförslag om farthinder på Greta Arwidssons gata.
(inkom 2020-07-12) RS 2020/1154
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Amanda Stridhs medborgarförslag om lekplats i Slite.
(inkom 2020-07-14) RS 2020/1162
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Stefans Medboms medborgarförslag om utegym vid motionsspår i Hemse
med inhägnad rastplats för hundar samt vägbom.
(inkom 2020-07-31) RS 2020/1190
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Kicka Molins medborgarförslag om farthinder eller stopp för cyklister i
hörnet Norderväg–S:t Göransgatan. (inkom 2020-08-04) RS 2020/1200
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Henrik Rambergs medborgarförslag om att anlägga en discogolfbana
(frisbeegolfbana). (inkom 2020-08-10) RS 2020/1214
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
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Lovisa Hellebergs medborgarförslag om att ordna en vinterträdgård med
utsikt över havet för patienter på Visby lasarett. (inkom 2020-08-12) RS
2020/1225
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Rolf Engströms medborgarförslag om friköp av tomträtt.
(inkom 2020-08-14) RS 2020/1233
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Ann-Charlotte Petterssons medborgarförslag om avsteg från LOU pga
Covid 19. (inkom 2020-08-20) RS 2020/1252.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Robert Hjalmarssons medborgarförslag om att anlägga en discogolfbana
(frisbeegolfbana). (inkom 2020-08-27) RS 2020/1289
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Ylva Nilsarves medborgarförslag om avsedd parkering för motorcykel och
moped klass 1 på lasarettet för personal. (inkom 2020-08-29) RS 2020/1294
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Tobias Röös medborgarförslag om att anlägga en cykelpark vid A7området. (inkom 2020-09-05) RS 2020/1358
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Gun Augustssons medborgarförslag om flytt av mottagningar från
sjukhusområdet. (inkom 2020-09-13) RS 2020/1389
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.



Magnus Bergströms medborgarförslag att marknadsföra Gotland för att
lösa kompetensbristen. (inkom 2020-09-13) RS 2020/1390
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Gunilla Othbergs medborgarförslag om skolor i olika stadier spridda över
hela Gotland. (inkom 2020-09-14) RS 2020/1392
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden.
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Ann-Sofie Elmborgs medborgarförslag om ändrade regler vid besök på
återvinningscentralen. (inkom 2020-09-16) RS 2020/1398
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Datum
2020-06-16 11:07

Ärendenummer
#23387

Sida
1(1)

Inskickat av: Dennis Wilhelm Leonard Söderström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bevattning av växtlighet
Beskrivning och motivering
När regnet öser ned, växterna är gröna och växtligheten är riklig. Varför åker regionens anställda ut med stora bevattningsfordon och
vräker ned växterna med ännu mer vatten. Vart är det logiskt? Finns det ej besparingskrav? Och oavsett om det skulle finnas så är det
ändå helt ologiskt att när det regnat 2 dagar i rad konstant att regionens anställda åker ut med bevattningsfordon samtidigt som regnet
fortsätter ösa ned. Bevattning av fotbollsplaner etc har jag sett flertalet gånger. Regionen säger att det inte är dricksvatten som det
bevattnas med, men varför skall något som helt klart och tydligt bevattnats naturlig väg genom regn bevattnas av regionens anställda
oavsett vilket vatten det gäller.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Dennis Wilhelm Leonard Söderström
Adress
BOGEGATAN 33 LGH 0902

Postnummer och ort
621 42 Visby

E-postadress
feffe1988@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 248 of
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Anr

2020 -06-

16

REGION GOTLAND

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

Beslut att anlagga farthinder på Vallersgatan i Visby.

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

Ha Vallersgatan bor mänga barnfamiljer. Mänga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på 30 km/h som råder. För att området skall bli en
tryggare plats för våra barn skulle det behövas
farthinder.

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

fl

Förslagsställare m.m.

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

Nain
Namnförtydligande

Louise Stuxqren
Valle'rsqatan 9

Adress

Postadress

621 43 Visby
louise.stuxgrenagmail.com

E-postadress
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2020 -06- 15
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Beslut att anlagga farthinder pa Vallersgatan i Visby.

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

va vaiiersgatan tor manga iparrnamiiier. Många
barn gar och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på 30 km/h som räder. För att området skall bli en
tryggare plats för våra barn skulle det behövas
farthinder.

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

fl

Förslagsställare m.m.

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Louise Stuxgren
VaMrsgatan 9

Adress

Postadress

621 43 Visby
louise.stuxgren@gmail.com

E-postadress
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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Ånr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2020 -06- 16
REGION GOTLAND

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

beslut att anlagga tartrnnder på Vallérsgatan i Visby.

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

va vallersgatan bor manga barnfamiljer. Manga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på 30 km/hsom råder. För att området skall bli en
tryggare plats för våra barn skurt1~1~vas
farthinder.

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Louise Stuxqren
Vallrsqatan 9
Postadress
621 43 Visby
E-postadress
louise.stuxgren@gmail.com
Vi v-\\I ocic.å 1/,4ondey eck.,k/vci cittn 45K5 i Q
Adress

'9A-46-cik
Lcics

Per""‘
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.
Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktigt] i
Region Gotland
621 81 VISBY

2020 -06- 16
REGION GOTLANn

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

Beslut att anlagga tarthinder pa Vallersgatan i Visby.
,.

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

Ha Vallersgatan bor manga barntamiljer. Mänga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
råder. För att onirådet skall-Ni en
på 30 km/som
-11
tryggare plats för våra barn skulle det behövas
farthinder.

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

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
'1 52 P 1)6°

Namnteckning
2---

Namnförtydligande

Louise Stuxgren
Vallersgatan 9

Adress

Postadress

621 43 Visby

E-postadress

louise.stuxgren@gmail.com
tnivg--r-1-1/10/1-

Region Gotland — blankett för medborgarförslag 2011-03-01
Page 252 of 340

Sidan 1 av 2

Mf Gattand
Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktig
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2020 -06- 16
REGION GOTLAND

Förslaget

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

Beslut att anlagga tarthinder pa Vallersgatan i Visby.

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

Ha vaiiersgatan por manga barnramlfer. ivianga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på3OkmIh som råder. För att området skall bli-en
-barn
-far
tryggare platsvåraskulle
det behövas
farthinder.
e

eg.

•

I.

•••

•

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

P«), 1

111

Valtersir .7.6tt„ 12
1

Förslagsställare m.m.

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Louise Stum:yen
VaMrsgatan 9

Adress

Postadress

621 43 Visby
louise.stuxgren@gmail.com

E-postadress
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2020 -06- 117)
_

REGION GOTLAND
-—

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

beslut att anlagga tarthin
—det l' Da- Vri
a lersgatan i Visby.

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

Ha Vallersgatan ror manga barnfamiljer. Mänga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
p-å-301km/h som råder. För att onTåte-t-s-kall bli en

tryggare plats för våra barn skulle det behövas

farthinder.

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

x

Förslagsställare m.m.

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

Datum
02 0

0 SOl e

„
Namnrögligande

""

'

1 )

pc kant, (x_ t

Louise Stuxqren
VaMrsgatan 9

Adress

..

Viiiiga.c.r

I,

Postadress

621 43 Visby
louise.stuxgrenagmail.com

E-postadress
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 VISBY

Ärd

2020 -06- 16
REGION GOTLAND

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

beslut att anlagga 'farthinder pa Vallersgatan i Visby.

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

Ha vailersgatan Dor manga barnfamiljer. Manga
barn går och cyklar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred vilket medför att
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på 30 km/h som råder. För att området skall bli en
tryggare plats för våra barn skulle det be-hävas
farthinder.

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

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

i

Ntemnle

0

0

ortydli.gande

Louise Stuxgren
Adress
ValI&sgatan 9

"v

Postadress

621 43 Visby
louise.stux ren. email.com

E-postadress
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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

702U -h- 16
REGION GOTLAND

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

Beslut

att anlagga tarthinder pa Vallersgatan i Visby.

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

Ha Vaiiersgatan bor manga Darntamiiier. manga
barn ga—~
ar till förskola, skola och
fritidsaktiviteter. Vägen är bred
----\titk-e-t- 1i -le~
trafiken går fortare än den hastighetsbegränsning
på 30 km/h som råder. För att området skall bli en
tryggare plats för våra
n s ulle det behövas
farthinder.

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Louise Stuxgren
Valre'rsgatan 9
Postadress
621 43 Visby
E-postadress
louise.stuxgren@gmail.com
Adress

t„.•
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Datum
2020-07-12 13:57

Ärendenummer
#24187

Sida
1(1)

Inskickat av: Jonas Per Eric Persson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Farthinder behöver uppföras på Greta Arwidssons gata. Hastigheten är satt till 30 km/h men det är tyvärr inte många som håller den
begränsningen. Som boende i direkt anslutning till vägen känns gatan väldigt otrygg och osäker. Många barn och husdjur befinner sig i
området, dessutom ligger en förskola längs gatan.
Beskrivning och motivering
Säkerhetsaspekten i frågan bör poängteras.

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
Jonas Per Eric Persson
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 25 B

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
jonas.pe.persson@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 258 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-07-14 23:46

Ärendenummer
#24274

Sida
1(1)

Inskickat av: AMANDA STRIDH

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Lekplats i slite
Beskrivning och motivering
Jag anser att man bör göra en större lekplats i slite i samma stuk som tallunden/Almedalen. Varför inte försöka samarbeta med
företagen i slite och anlägga en större lekplats vid parken eller vid stranden.

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
AMANDA STRIDH
Adress
STORGATAN 63 LGH 1201

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
Amandastridh@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 259 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-07-31 18:52

Ärendenummer
#24669

Sida
1(1)

Inskickat av: Stefan Karl Åke Medbom

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
1.Utegym i anslutning till terräng banan vid Hemse motionsspår !
2. Inhägnad rastplats för hundar så dom kan gå löst!
3. Vägbom vid motionsspår Hemse, går ett ex antal bilar på ej allmän väg!
Beskrivning och motivering
Utegym ligger i tiden!
Rast gård för hundar, många hundägare går till terängbanan med hunde kopplad och sedan släpper dom hunde lös i banan fast det är
skyltar att hundar måste vara kopplade!
Trafik fara när man korsar väg!

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
Stefan Karl Åke Medbom
Adress
NORRGATAN 4

Postnummer och ort
623 50 Hemse

E-postadress
smedbom@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 260 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-08-04 23:43

Ärendenummer
#24773

Sida
1(1)

Inskickat av: KICKA MOLIN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Något slags farthinder/stopp för cyklister i hörnet Norderväg- S:t Göransgatan
Beskrivning och motivering
Mycket farlig kurva för både gående och cyklister som kommer nerifrån på cykel/gångstigen på S:t Göransgatan.
Cyklister kommer väldigt fort uppifrån och det är stor risk för olyckor.

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
KICKA MOLIN
Adress
BACKGATAN 5

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
kickamolin@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 261 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-08-10 15:56

Ärendenummer
#24908

Sida
1(1)

Inskickat av: Poul Henrik Svante Ramberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Anläggande av discgolfbana.
Discgolf även kallat frisbeegolf är en av Sveriges snabbast växande sporter. Idag finns över 240 banor. Att anlägga en discgolfbana
behöver inte påverka naturen nämnvärt. Discgolf är en sport i ekologins tecken, både anläggandet av banor och utövandet av sporten.
Sporten ställer inga höga krav på fysisk kapacitet och kan spelas av nästan alla.
Beskrivning och motivering
I Visbys närområde finns flera lämpliga platser för anläggande av en discgolfbana. En discgolfbana skulle exempelvis kunna anläggas
i området kring Maxi Arena och ytterligare förstärka platsen som idrott och rekreationsområde. Discgolfen har sin stora fördel i att den
kan utövas av många. Oavsett ålder, förkunskap, ekonomi och fysisk kapacitet. Discgolfen har även sin stora fördel i att den erbjuder
rekreation i naturen. Discgolfen går även att utöva i princip året runt under dygnets ljusa timmar. Banorna kräver ingen övervakning
och förhållandevis lite skötsel. En bana som anläggs i skogsområde kräver endast röjning ett antal tillfällen per år.
En discgolfbana går snabbt och enkelt att anlägga. En discgolfbana på 18 hål kostar oftast mindre än hälften av en tennis eller
basketplan. En discgolfbana av denna storlek kan inhysa upp till 90 spelare samtidigt, vilket medför en väldigt låg kostnad per utövare.
För att ytterligare förstärka Region Gotlands arbete med folkhälsa för alla och för att förstärka medborgarnas möjligheter till en
meningsfull fritid bör regionfullmäktige närmare undersöka möjligheterna att anlägga en discgolfbana.

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
Poul Henrik Svante Ramberg
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 32 C LGH 1002

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
henrik.ramberg@gotlandsmuseum.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 262 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-08-12 23:39

Ärendenummer
#25081

Sida
1(1)

Inskickat av: LOVISA HELLEBERG

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Att ordna en vinterträdgård med utsikt över havet för patienter på Visby lasarett.
Beskrivning och motivering
En vacker plats som patienter kan besöka och där de kan få vila från sjukhusmiljön.

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
LOVISA HELLEBERG
Adress
SIGNALGATAN 8 I LGH 1103

Postnummer och ort
621 47 Visby

E-postadress
lovisa-kristina@mail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 263 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

gf Gotland
Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Region Gotland
Reception Visborg

2020

Förslaget

202008141451

Sign.

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

Region Gotland bör, utan onödig tidsutdräkt, fatta ett
nytt beslut i frågan om friköp av tomträtt.

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

Vi har i tidningarna kunnat läsa om det märkliga
beslut som fattats ifråga om friköp av tomträtt och
vilka konsekvenser det fått för det dryga 100-talet
Gotländska tomträttsinnehavarna.
Jag hävdar bestämt att beslutsfattarna inte är/var
kunniga i fråga om detaljer som styr tomträtter. Om
de hade varit detta hade beslutet aldria fattats.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på intemet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

IX]

0

Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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rta.engstromagmail.com
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Att man tar ut marknadsvärde när man säljer tomtmark är i och för sig inte något märkligt
beslut men att försöka tillämpa detta på tomträtter så att taxeringsvärdet skall vara 100 %
styrande är inte marknadsmässiga villkor.
För det omskrivna kvarteret Jasminen i Visby är taxeringsvärdena uträknade enligt följande
premisser:
Normaltomten för ett radhus skall vara 200 kvm och ha ett taxeringsvärde av 800.000.- d.v.s.
4.000.- kronor per kvadratmeter. Om tomtstorleken avviker från normaltomten reduceras
taxeringsvärdet med 800.-??? per kvadratmeter. (Varför 800.- när det nyss var 4.000.-????)
I Jasminens fall ligger tomtstorleken på omkring 150 kvm vilket resulterar i ett tax. värde av
ca 760.000.-. (50 kvm å 800.-? = ./. 40.000.-)
För dessa 150 kvadratmetrar betalar tomträttsinnehavarna ca 2.000.- kronor per månad i
tomträttsavgäld (hyra) till Regionen. (24.000.- per år)
Under en lång följd av år har friköpspriset varit satt till 60 % av tomträtternas
taxeringsvärde vilket har inneburit ett friköpspris på i medeltal kronor 465.000.- på de
senaste årens genomförda försäljningar - ett pris på 3.100 kronor per kvadratmeter.
Av de boende i kvarteret har många uppnått pensionsålder, och en avgäld/tomthyra på i dag
2.000.- i månaden är en tung post i boendekostnaden. I flera fall har avgift erlagts månadsvis
under 46 års tid.
När man nu önskar köpa loss markbiten har helt plötsligt reglerna ändrats utan någon som
helst förvarning.
Det hade inte varit för mycket begärt att ett besked hade gått ut till det 100 talet
tomträttsirmehavare som finns på Gotland om att man hade för avsikt att ändra reglerna.
Om detta håller t.o.m. Tekniska nämndens ordförande med men minns inte alla detaljer kring
det fattade beslutet
Som förslagsställare ställer jag mig frågande till om någon av våra beslutsfattare har satt sig
in i detaljerna för beslutet eller om det beror på ren okunskap om vad tomträtt innebär — att
man fortsättningsvis skall ta ut marknadspris, för försäljning av nyetablerad tomtmark, är i sig
självklart men att bara säga ja till ett (tjänstemanna)förslag utan att kontrollera utfallet är inte
tillfyllest. Tomträtt är ingen vanlig markförsäljning enär där bara finns en enda tänkbar
köpare, nämligen tomträttsinnehavaren.
Av den vällovliga tanken bakom tomträtter återstår här på Gotland nu ingenting — tomträtt har
i stället blivit en belastning för den enskilde medborgaren.
Att man måste bli rådd till att avyttra fastigheten innan nästa nya taxeringsperiod, och
efterföljande nya belopp blir gällande för tomträtt, ligger långt ifrån hur man skall behandla
sina tomträttsinnehavare.
Jag hemställer om att dagens beslut omgående ändras tillbaka till vad som var gällande
för friköp fram till år 2019 d.v.s. att friköp sättes till 60 % av det taxeringsvärde som
gällde året före friköpstillfället.
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Det vore dessutom klädsamt om våra politiker sätter sig in i detaljer för de frågor där de är
satta att fatta beslut, och utreder konsekvenserna av besluten för den enskilde medborgaren,
innan de tar ställning.
Beträffande tomträtter hade det varit lätt att via nätet kontrollerat hur friköpsfrågan behandlas
i andra kommuner/regioner, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad m. fl. m. fl. hade räckt
Region Gotland är sämst i klassen.
listan kan göras lång
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Datum
2020-08-20 08:35

Ärendenummer
#25833

Sida
1(1)

Inskickat av: ANN-CHARLOTT PETTERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avsteg från LOU pga Covid 19
Beskrivning och motivering
Jag föreslår att regionfullmäktige ger teknikförvaltningen utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken. Det är viktigt att både kunna följa riktlinjer för att minska spridning av Covid 19 och kunna ta
sig till skola och jobb som inte kan ske på distans. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån och nu har beslut om fysisk närvaro i
skolan fattats och då måste lösningar till. De anpassningar man gjort är uppenbarligen inte tillräckligt. Bussåkerier har erbjudit hjälp,
det går att göra avsteg från LOU i krissituationer så ge teknikförvaltningen möjlighet samt uppdraget att lösa situationen med
kollektivtrafik och skolbussar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANN-CHARLOTT PETTERSSON
Adress
LÄRBRO ANGELBOS 1936

Postnummer och ort
624 53 Lärbro

E-postadress
lotta-p@live.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 267 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00
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Organisationsnr
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Datum
2020-08-27 21:17

Ärendenummer
#26554

Sida
1(1)

Inskickat av: Robert Gunnar Hjalmarsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Anläggning en frisbeegolfbana.
Beskrivning och motivering
Anlägg en 18-hålsbana för frisbeegolfare.
En utomhusaktivitet som jag tycker regionen ska stödja.
En hälsofrämjande utomhusaktivitet som nästan alla kan delta i.
Kostnad för regionen skulle inte bli stor.
Kan t.ex. anläggas I strövområdet runt Wisborg.

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
Robert Gunnar Hjalmarsson
Adress
VIBBLE SKÄRVGATAN 5

Postnummer och ort
622 59 Visby

E-postadress
hjalle.10@outlook.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 268 of
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Datum
2020-08-29 12:54

Ärendenummer
#26666

Sida
1(1)

Inskickat av: YLVA NILSARVE

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avsedd Parkering för motorcykel/moped klass 1 på lasarettet för personal
Beskrivning och motivering
Nyanställd på lasarettet. Fullt på personalparkering. Tar därmed moped klass 1 till jobbet. Finns ej avsedd parkering. Finns plats vid
cykelparkering brevid personalparkering söder om akuten. Bara att sätta upp skylt brevid cykelbås där det idag finns cykel parkering
under tak. Finns rejäl asfalterad yta brevid att använda för ändamålet.

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
YLVA NILSARVE
Adress
VÄSTERHEJDE GÅSHAGEN 518

Postnummer och ort
621 99 Visby

E-postadress
ylvanilsarve@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 269 of
regiongotland@gotland.se
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+46 (0)498 26 90 00
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Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-05 20:46

Ärendenummer
#27258

Sida
1(1)

Inskickat av: TOBIAS RÖÖS

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Kommunfullmäktige bör snarast besluta om att anlägga en cykelpark vid A7-området. Detta ska vara ett område i asfalt/betong med
stora ytor och massor med mindre gupp. Parken kan nyttjas av ALLA barn mellan ca 3-15 år som vill cykla eller åka kickbike.
Förslaget på park har tidigare fått nej, men meningen med detta förslag är att beslutsfattare ska förstå innebörden och hur hög
nyttjandegraden kommer att bli!
Beskrivning och motivering
För att göra A7-området mer attraktivt och utvecklande för barn Behöver en cykelbark att byggas. Till exempel bredvid
fotbollsplanen. Jag tror inte tjänstemän och politiker förstår hur många barn som nyttjar en sådan park, allt från 3-åringar till upp mot
tonåren. Exempel på sådana parker finns i Trollhättan och Sandviken, men även i många fler städer. Jag tror bilden från politiker är
uråldrad, man tror att det kommer vara fåtal och samma skateboard-åkande ungdomar som hänger där, att man ska vara duktig för att
åka.
Men det är ingen skateboard-park, som endast ett fåtal ungdomar kan utnyttja. Det är en CYKEL-park för CYKLAR och
SPARKCYKLAR. Det ska vara tydligt skyltat att alla barn i alla åldrar är välkomna, nybörjare som erfarna, unga som gamla, ingen
får ha banan för sig själva. Detta är inte en ramp i trä som står där nu.
Parken består av ett stort område av betong (alt asfalt) med mycket ytor och massor med mindre gupp i olika storlekar där man med
cykel eller sparkcykel åker över. Detta ÄLSKAR så gott som alla barn, nästan alla kan cykla och åka sparkcykel vid 3-5 år och även
upp mot 12-14 älskar barn detta. Det finns många exempel på vad andra städer gjort. Och ett av regionens viktigaste mål måste ju vara
att barn ska aktivera sig!?

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
TOBIAS RÖÖS
Adress
FÄLTGATAN 6

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
Tobias.roos8@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 270 of
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Datum
2020-09-13 15:26

Ärendenummer
#27896

Sida
1(1)

Inskickat av: Gun Ulrika Mari Augustsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Flytta ut mottagningar från sjukhusområdet istället för att ha dem i baracker på sjukhusområdet under 10 år.
Beskrivning och motivering
Jag läser info att mottagningar på sjukhuset ska härbärgeras i baracker, eller liknande, under minst 10 års tid, för att ge plats åt akuten.
Förutsatt, och det tror jag kan ske i vissa fall, att mottagningarna INTE behöver tjänster på sjukhuset, så skulle de kunna flyttas någon
helt annan stans där det finns parkeringar som räcker till och allfarvägar passerar. Till exempel (läs exempel!) i anslutning till Maxi
Arena. Området utnyttjas säkert dagtid, men huvudsakligen kvällar och helger. Ett annat exempel är vid Bingers kvarn. Parkering
finns på båda ställena!
I grund har jag svårt att förstå att man lät sjukhuset placeras där det nu ligger när man byggde om. Som alla kommuner/regioner
planerar man för en utökning av innevånarantalet och med det följer att även service måste byggas ut. Tag chansen och tänk om!
Istället för att bygga om intensiven, som tydligen också är planerat, bygg ett nytt sjukhus på ett mer praktiskt placerat område: platt,
med ytor för expansion och parkering, med vettigare transportmöjlighet, mer lättillgängligt, längs allfarväg, närmre brandstation.
Hur enkelt är det egentligen att bygga om när det redan är trångt utanför, inga ytor finns för expansion, tung trafik ska leverera gods
och verksamheten ska vara igång till hundra under tiden. Alla anställda och boende ska dessutom samsas om det lilla
parkeringsutbudet.
Ett av de vackrast belägna sjukhusen i Sverige borde få kunna fortsätta vara det, men med annat innehåll: rehab, habilitering m.m
Som blåögd ungdomsförbundare protesterade jag själv mot ett större sjukhusbygge mitt i skogen mellan två städer och nedläggning av
de två befintliga sjukhusen i dessa städer. Kort efter planerades för Sunderbyns sjukhus. Man såg snart vinsten eftersom det
oundvikligen leder till utbyggnader som kräver yta runtom. Kollektivtrafiken måste så klart vara en del i planen. Parkering är så gott
som alltid ett problem vid sjukhus.
Det här är väl kanske mer en bön om att ni ska tänka om istället för ett förslag. Jag tar risken och skriver i alla fall.

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
Gun Ulrika Mari Augustsson
Adress
ENDREKVARN, ENDRE BJÄRS 167

Postnummer och ort
621 77 Visby

E-postadress
gum62@tele2.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 271 of
regiongotland@gotland.se
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Organisationsnr
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Datum
2020-09-13 16:12

Ärendenummer
#27905

Sida
1(1)

Inskickat av: MAGNUS BERGSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Marknadsföra Gotland för att lösa kompetensbristen.
Beskrivning och motivering
Region Gotland behöver marknadsföra Gotland som en plats att bo och leva på året runt och inte bara en plats för turism tre månader
om året. Gotland har mycket att erbjuda när det gäller livskvalitet, nära till naturen och lugn och ro som kan attrahera allt fler
människor i storstäderna även om lönerna är lägre.
Vi behöver göra något för att förebygga kompetensbristen inom framför allt vård- och läraryrken, som redan idag är bristyrken över
hela Sverige.
Det finns nära band mellan Gotland och Stockholmsregionen och sannolikt därför mest effektivt att inleda en kampanj i tunnelbanan,
på bussar och på tågstationer i Stockholm för att marknadsföra Gotland som en plats med livskvalitet och utveckling för människor i
alla åldrar.
Gotland är mer än bara turistort.
Jag föreslår:
Att en marknadsföringskampanj finansieras och inleds i Stockholmsregionen för att lösa kompetensbrist och få fler människor i
yrkesverksam ålder att flytta för att bo och jobba på Gotland.
Att marknadsföringskampanjen fokuserar på yrkesområden inom välfärdssektorn - vård, skola och omsorg.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
MAGNUS BERGSTRÖM
Adress
ÖSTRA TULLGRÄND 1 C LGH 1001

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
p-m.bergstrom@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 272 of
regiongotland@gotland.se
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Datum
2020-09-14 09:44

Ärendenummer
#27952

Sida
1(1)

Inskickat av: Gunilla Birgitta Susann Othberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skolor i olika stadier spridda över HELA Gotland. Ett minimumutbud av skolor på landsbygden, som täcker hela ön, som alltid finns
och inte riskerar nedläggning, men som vid behov och efterfrågan kan kompletteras med fler skolor.
Beskrivning och motivering
Det ska vara möjligt att bo i närheten av en skola på landsbygden och Gotland bör ha geografiskt utspridda skolor. Används en
gotlandskarta och målet att de flesta eleverna ska ha ca 15 km till skolan, bör det finnas skolor upp till årskurs 9 i Hemse, Roma, Slite
och Fårösund. För ungdomar som bor på södra och östra Gotland blir det tyvärr längre resor än 15 km. Bild 1.
Används kartan gällande de lägre årskurserna, så täcks ön med skolor upp till åk 6 i Öja, Stånga, Kräklingbo, Eskelhem, Fole och
Lärbro. Bild 2. Utöver det finns möjlighet att ha lägre årskurser vid de skolor som har verksamhet till årskurs 9 om behov finnes.
Ligger skolorna spridda över ön möjliggörs landsbygdsboende och korta resor för eleverna. De uppräknade skolorna utgör ett nära
skolutbud och ett minimum av landsbygdsskolor, så finns pengar och underlag till fler skolor än dessa, t ex i Klinte som hamnar lite
utanför på kartan, är det positivt.
Satsa hållbart på både spridnings- och närhetsprincipen, så HELA Gotland kan leva!
Ta ett beslut om att ha en grundutbud av skolor på landet. Dessa finns alltid och riskerar ej nedläggning. Är efterfrågan större än
grundutbudet, som det är nu 2020, behövs fler skolor och dessa bör täcka de delar som inte täcks av föreslagna grundutbud.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Bild1_9.jpeg (2,29 MB)
Bild2_6.jpeg (2,48 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Gunilla Birgitta Susann Othberg
Adress
HASSELGATAN 5

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
gunilla.othberg@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 273 of
regiongotland@gotland.se
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Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-16 09:42

Ärendenummer
#28139

Sida
1(1)

Inskickat av: Ann-Sofie Margareta Elmborg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Till Tekniska nämnden: Ändrade regler vid besök på återvinningscentralerna
Beskrivning och motivering
Som vi alla vet går debatten hög kring priser, regler, bemötande och godtycklig bedömning av avfall vid våra återvinningsstationer.
Många gotlänningar är frustrerade och återvinningspersonalen får oförtjänta kommentarer som bidrar till en undermålig psykosocial
arbetsmiljö. Den personal jag mött upplever jag är oerhört reserverade och rädda för kommentarer och påhopp, näst intill obehagligt
att se. Allt detta bidrar till minskad motivation hos gotlänningarna och dessutom är det många som istället eldar upp både det ena och
andra hemma med onödiga utsläpp som följd.
För en tid sedan tecknade jag ett nytt sophämtningsavtal och den hög med papper, broschyrer och buntvis med regler som skickades ut
var helt omöjlig att förstå och ta till sig. För att vara uppriktig gick det mesta i papperskorgen. Som tidigare Södertäljebo häpnar man
över detta förfarande, särskilt när det går att göra så mycket enklare.
Nu är det dags för Region Gotland att göra om och göra rätt och lära av andra kommuner. Vid Telge återvinning har du som
privatperson 25 fria besök på en återvinningsstation per år, därefter kostar det. Du får slänga max 3 kbm vid varje tillfälle och du
blippar ditt körkort vid en bom vid infarten. Du kan även lämna saker och möbler för återbruk. Företag har lite andra regler.
Fördelar med denna modell:
1. Rättvisa - inga godtyckliga bedömningar av avfallet.
2. Enkel modell ger ökad motivation till återvinning.
3. Miljövinst med ökade återvinningsvolymer, mindre skräp i skog och minskad hemmaeldning.
4. Förbättrad psykosocial arbetsmiljö för personalen.
Såklart har allt ett pris och jag överlåter till Tekniska nämnden att utreda hur Telge återvinning har lagt upp sin prismodell, men min
utgångspunkt är att kan de så kan vi här på ön.
Min uppmaning till Region Gotland är att lägga undan piskan och ta fram morötterna.
Se hemsidan: https://www.telge.se/atervinning/atervinningscentraler/
MVH Ann-Sofie Elmborg
Västergarn

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras
och registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och
därför kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser
och handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Ann-Sofie Margareta Elmborg
Adress
VÄSTERGARN SNAUVALDS 907

Postnummer och ort
622 30 Gotlands tofta

E-postadress
annsofie.elmborg@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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Telefon
+46 (0)498 26 90 00
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Organisationsnr
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2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)
Konsekvensbeskrivningar av sparbetingen på regionens särskilda boenden.
Alliansen fick med stöd av SD majoritet för sin budget i fullmäktige. Det innebär att
socialnämnden måste skära bort 13 miljon kronor under 2020 ur sin budget. I nämnden har
denna besparing beslutats utan konsekvensbeskrivning och klargörande hur dessa 13 miljoner
ska skäras bort ur nämndens kostnader. Någorlunda klart är att 2-3 miljoner skärs på stödet till
de sociala företagen. Och mycket summariskt och utan konsekvensbeskrivningar anges att 10
miljoner kronor ska skäras på de av regionen drivna särskilda boendena.
Trots många frågor i nämnden har varken alliansen eller förvaltningen kunnat ange hur dessa
10 miljoner kronor ska skäras bort från de särskilda boende, som till största delen bebos av
gotlänningar över 80 år.
Jag vill därför ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) om
konsekvenserna av nedskärningarna på 10 miljoner kronor på regionens särskilda boenden.
1. Varför har varken alliansen eller förvaltningen lämnat tydliga
konsekvensbeskrivningar av hur en minskning av 10 miljoner slår mot de äldre och
personalen på de regiondrivna särskilda boendena? Gäller inte beredningstvånget i
Socialnämnden längre?
2. Kan socialnämndens ordförande idag redogöra för hur nedskärningarna kommer att
påverka de äldres vardag på de regiondrivna särskilda boendena? Kommer det att
skäras ner på matkostnaderna? Dras fritidsaktiviteter in? Blir det mindre tid för social
samvaro som motverkar ensamheten hos de äldre?
3. Hur kommer besparingarna att slå mot personalen? Innebär 10 miljoner kronor minus
att minst 20 stycken i personalen kommer att successivt tas bort under året? Är det
permanent vikariestopp under 2020?
Håkan Ericsson (S)
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Interpellationssvar
2020-03-30

Interpellationssvar angående ” konsekvensbeskrivningar av sparbeting på Regionens
särskilda boenden”
Socialnämnden har efter en, vad jag själv deltog i, helt igenom demokratisk handläggning i
Regionfullmäktige i Region Gotland, fattat beslut om budgeten för år 2020. I detta beslut
framgår att Socialnämnden får ett budgettillskott om ca 45 miljoner kronor inklusive en besparing
på 13 miljoner kronor. Denna besparing gjordes för att bland annat framtida pensioner i Region
Gotland skall säkras. Det handlar alltså om att ta ansvar för framtiden och framtida generationer.
Svar på ställda frågor:
1. Den konsekvensbeskrivning som efterfrågas anser jag ingå i den beredning som skett i
ärendet. Jag anser att jag utifrån min ordföranderoll tillsammans med övriga i den
politiska majoriteten har handlagt ärendet på ett administrativt riktigt sätt. Interpellanten
som också är andre vice ordföranden i Socialnämnden torde vid flera tillfällen ha blivit
informerad om att de ca 10 miljoner som är aktuella som kostnadsminskningar utgör
avgifter/ kostnader som inte kommer att aktualiseras under året. Det sker alltså en
självklar kostnadsminskning i relation till budget.

2. Utifrån svaret på fråga ett så ser jag att någon påverkan som interpellanten hänvisar till
inte kommer att ske under år 2020.

3. Medarbetarna i Region Gotland är en viktig resurs. Hela tiden sker arbeten för att
medarbetarna bland annat skall känna uppskattning för det viktiga arbete de utför. Svaret
är precis som för ovan svar att de angivna 10 miljonerna inte skall påverka vare sig
medarbetarnas vardag eller på annat sätt.

Rolf Öström ( M )
Ordförande Socialnämnden

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Nämndernas ansvar att samråda med Pensionärsrådet.
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan, som enligt regionstyrelsen reglemente ska användas för
att samråda om väsentliga frågor för de äldre på Gotland. Rådet består av företrädare för de
stora rikstäckande pensionärsorganisationerna och har av regionstyrelsen antagna riktlinjer för
sitt arbete. Tidigare har pensionärsorganisationerna riktat stark kritik mot rådets verksamhet
då det bara handlat om information om redan fattade beslut. Inte mycket till samråd. Detta
skulle förhoppningsvis ändras genom de nya riktlinjerna. Dessa visar tydligt att det inte bara
handlar om information, utan även samråd om förändringar som berör pensionärerna. Se
valda delar av riktlinjerna:
”Pensionärsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Region
Gotland och företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, med
verksamhet på Gotland.
Rådet syftar till att skapa bättre förutsättningar för pensionärsorganisationerna och deras
medlemmar att medverka och ha inflytande genom dialog mellan organisationerna och
Region Gotland.
Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer för förändringar av regionens
verksamheter som berör pensionärerna.
Pensionärernas representanter kan i rådet informera om utvecklingsbehov och ge förslag till
lämpliga förändringar av Region Gotlands verksamheter som berör äldres möjligheter till en
god livskvalitet.
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär.”
Då alla pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet uttryckt starkt missnöje med samrådet
om den planerade konkurrensutsättningen av 6 av öns 10 särskilda boendena vill jag ställa
följande frågor till regionstyrelsens ordförande.
1. Har du som regionstyrelsen ordförande klargjort för alla nämndordförande att de
måste samråda med Pensionärsrådet före beslut om stora förändringar som berör de
äldre på Gotland? Tycker inte du att konkurrensutsättning av 6 av öns 10 särskilda
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boende är en fråga av principiell och övergripande karaktär för äldre på Gotland, som
kräver samråd i pensionärsrådet före beslut?
2. Borde inte Pensionärsrådet vara ett remissorgan i denna principiella och övergripande
fråga då det berör 75 procent av öns äldre, som idag bor på offentligt drivna säbon,
men kan hamna på privat drivna säbon, av besparingsskäl?
3. Tycker du det är viktigare att fatta snabba beslut av ekonomisk och praktisk art, som
drabbar vård, omsorg och livsmöjligheter än att först samråda med Pensionärsrådet
och Tillgänglighetsrådet. Är samråd, bara information om redan fattade beslut, den
policy som det nya ledarskapet i region Gotland står för?
Håkan Ericsson (S)
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Interpellationssvar
2020-09-22

Håkan Ericsson (S) har ställt följande frågor till mig ang Pensionärsrådet.

1. Har du som regionstyrelsen ordförande klargjort för alla nämndordförande att de måste
samråda med Pensionärsrådet före beslut om stora förändringar som berör de äldre på
Gotland? Tycker inte du att konkurrensutsättning av 6 av öns 10 särskilda boende är en
fråga av principiell och övergripande karaktär för äldre på Gotland, som kräver samråd i
pensionärsrådet före beslut?
Svar:
Regionstyrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom bland annat pensionärsfrågor
vilket sker via Pensionärsrådet. Detta är ordförandena medvetna om.
Ja, jag tycker att konkurrensutsättning av särskilda boenden liksom andra större frågor
som berör SONs verksamhet bör diskuteras på Pensionärsrådet vilket också skett och
där även du, Håkan Ericsson, deltagit. I det ärende du lyfter har ordförande informerat
Pensionärsrådet vilket kan läsas i Pensionärsrådets protokoll som finns tillgängliga på
regionens hemsida enligt följande;

2019-10-03 Protokoll §5 Pensionärsrådet;
Informerades om att det var ”på gång” att titta på eventuell konkurrensutsättning av
särskilda boenden.
4/12 2019 §147 i SON beslutades att inleda processen om konkurrensutsättningen.
Påföljande dag dvs 5/12 informerades Pensionärsrådet om beslutet från SON.
Information skedde också om att en måltidsutredning skulle inledas.
I Pensionärsrådets protokoll från den 5/12 2019 §18 står följande under rapport från
Socialnämnden:
”I september begärdes utredning om att konkurrensutsätta hela eller delar av
äldreboenden, särskilda boenden. Det ska också tittas på igångsättning av upphandling av
äldreboenden i Hemse, Roma, Visby Pjäsen och Fältgatan, som är de boenden som man
tittar på främst. Rolf hänvisar till utredningen som finns i socialnämndens kallelse 201912-04. https://www.gotland.se/105300”
Vid samma möte informerades också om ”Plan för särskilt boende för äldre inom Region
Gotland 2019-2028”

Vid möte den 11 mars med Pensionärsrådet var frågan uppe igen.
Pensionärsorganisationerna har fått det underlag som SON haft i ärendet. Respektive
organisation har också uppmanats att tillställa SON sina ev åsikter utifrån sin syn på
frågan. Vid detta möte informerades också om Region Gotlands Corona-planering.

2. Borde inte Pensionärsrådet vara ett remissorgan i denna principiella och övergripande
fråga då det berör 75 procent av öns äldre, som idag bor på offentligt drivna säbon, men
kan hamna på privat drivna säbon, av besparingsskäl?
Svar;
Pensionärsrådet är ett råd för samråd inte ett formellt remissorgan.

Jag tolkar din fråga som att det handlar om upphandling av SÄBO. I det ärendet hade
vad jag vet samtliga ledamöter i SON tillgång till den skrivelse där olika
pensionärsorganisationer framfört sina synpunkter och ”yrkanden”, skrivelsen var
daterad 2020-01-30.
Pensionärsorganisationer, föreningar, enskilda har alltid möjlighet att tillskriva olika
nämnder med sina åsikter, för detta behövs inte ett formellt remissförfarande.

Utifrån din frågeställning är det också viktigt att peka på att oavsett om det är ett
SÄBO i offentlig regi eller upphandlat i privat drift ställs samma kvalitetskrav.
3. Tycker du det är viktigare att fatta snabba beslut av ekonomisk och praktisk art, som
drabbar vård, omsorg och livsmöjligheter än att först samråda med Pensionärsrådet och
Tillgänglighetsrådet. Är samråd, bara information om redan fattade beslut, den policy
som det nya ledarskapet i region Gotland står för?
Pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har en viktig roll som samrådsorgan, och det är
också viktigt att de som deltar i mötena bidrar till goda samtal och det erfarenhetsutbyte
som ligger till grund för ökad insikt om varandras förutsättningar.
Vid pensionärsrådets möte i juli hade vi en bra diskussion om syfte och gick igenom den
instruktion som finns. Det var för övrigt ett positivt och bra möte.
Att ha en aktiv och konstruktiv dialog är angeläget för att få olika perspektiv och för att
fatta beslut som gör att vi kan ge bästa möjliga samhällsservice till gotlänningarna både
vad gäller kvalitet och kostnad i ett långsiktigt perspektiv.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Riktlinjer för de ekonomiska nedskärningar regionen.
Den borgerliga alliansen har med stöd av SD beslutat att minska regionens kostnader med
cirka 60 miljoner kronor varje år de kommande 3 åren. Nedskärningsarbetet är i full gång i
nämnderna och bilden visar en kortsiktig spretighet och brister i både demokratisk hantering
och beredning av konsekvenser.
Jag vill därför ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande, som har det yttersta
tillsynsansvaret för nämndernas agerande särskilt i ekonomiska frågor.
1. Finns några riktlinjer för hur nedskärningarna ska genomföras vad gäller
beredningstvång och konsekvensanalyser? Liksom den demokratiska hanteringen och
möjlighet för alla politiskt valda i nämnderna att få underlag som visar på
konsekvenser och andra möjligheter till nedskärningar ekonomiskt?
2. Får en nämnd besluta om besparingar, som ger ökade kostnader i en annan nämnd?
Får en nämnd besluta om nedskärningar som innebär ökade kostnader för övriga delar
av regionens verksamhet. Exempelvis saknas analys av vilka ökade kostnader
regionens måltidskostnader kan få av en konkurrensutsättning av öns särskilda
boenden. Och hur kommer höjda kostnader för färdtjänsten för individerna, att slå på
ökade kostnader för försörjningsstöd.
3. Ska de ekonomiska nedskärningarna prövas mot regionens riktlinjer om
barnperspektiv, landsbygdssäkring och skydd för funktionsnedsatta? Ska de
ekonomiska nedskärningarna prövas mot det regionala utvecklingsansvaret, som
regionen har? Får nedskärningar på Folkhögskolan i Fårösund och Hemse äventyra
den regionala utvecklingen på hela ön och på sikt öka regionens kostnader totalt?

Håkan Ericsson (S)
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Interpellationssvar
2020-09-22

Svar på Håkan Ericssons interpellation om riktlinjer för ekonomiska nedskärningar
1.

Finns några riktlinjer för hur nedskärningarna ska genomföras vad gäller beredningstvång och
konsekvensanalyser? Liksom den demokratiska hanteringen och möjlighet för alla politiskt valda i nämnderna att
få underlag som visar på konsekvenser och andra möjligheter till nedskärningar ekonomiskt?

Mitt svar:
Nämnderna bör hela tiden jobba med verksamhetsutveckling och effektivisering av sin
verksamhet för att bidra till styrkortets mål. Inför budget 2021 har nämnderna uppdrag från
fullmäktige att jobba med 1% besparing. En förändring av en verksamhets uppdrag sker på
olika sätt men förändringar skall alltid samverkas med berörda och facket. Ett ärende till
nämnd ska alltid beredas så att relevant fakta finns på bordet innan beslut tas. Det finns
också tydliga regler för styrning och uppföljning som antagits av regionfullmäktige. Där anges
att nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde och att
nämnd/förvaltningschef ofördröjligen ska vidta åtgärder för att förhindra
budgetöverskridanden.
2.

Får en nämnd besluta om besparingar, som ger ökade kostnader i en annan nämnd? Får en nämnd besluta om
nedskärningar som innebär ökade kostnader för övriga delar av regionens verksamhet. Exempelvis saknas analys
av vilka ökade kostnader regionens måltidskostnader kan få av en konkurrensutsättning av öns särskilda boenden.
Och hur kommer höjda kostnader för färdtjänsten för individerna, att slå på ökade kostnader för försörjningsstöd.

Mitt svar:
En nämnd bör inte besluta om besparingar som ger högre kostnader i annan nämnd. Men
det är inte förbjudet, det bör dock framgå av beslutsunderlaget och stämmas av med
berörda. Det kan vara så att ett beslut leder till ökade kostnader i annan nämnd men att det
totalt blir lägre kostnader för regionen, då är det ändå lämpligt att genomföra besparingen.
Helheten går före del.
3.

Ska de ekonomiska nedskärningarna prövas mot regionens riktlinjer om barnperspektiv, landsbygdssäkring och
skydd för funktionsnedsatta? Ska de ekonomiska nedskärningarna prövas mot det regionala utvecklingsansvaret,
som regionen har? Får nedskärningar på Folkhögskolan i Fårösund och Hemse äventyra den regionala
utvecklingen på hela ön och på sikt öka regionens kostnader totalt?

Mitt svar:
Det finns beslut i fullmäktige om att alla ärenden i beredningen skall ha med en
konsekvensbeskrivning för barnperspektivet, landsbygdssäkring och jämställdhet. Enligt
kommunallagen skall ekonomiperspektivet finnas med i beredningsunderlag.
Just nu ses detta över att få en tydlighet och enhetlighet i beredningen av ärenden inför
beslut.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
om Gotlandshems huvudkontor

Visby 2020-02-05
I ägardirektivet till Gotlandshem står det att större investeringar ska tas upp i
regionfullmäktige så att fullmäktige får tillfälle att ta ställning till dem. I samma
direktiv ger fullmäktige Gotlandshem i uppdrag att bygga 500 lägenheter som
kommer att kosta ca 1 miljard enligt uppgifter från bolaget. Eftersom den
investeringen görs på direktiv från fullmäktige får man väl anse att fullmäktige
haft tillfälle att ta ställning i frågan. Däremot blir jag lite fundersam när jag läser i
tidningen om en annan investering som planeras, ett nytt huvudkontor för 180
miljoner. 180 miljoner, motsvarande nästan en femtedel av de lägenheter vi
förväntar oss att de ska bygga, måste väl anses vara en större investering så min
fråga är:

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

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se
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Interpellationssvar
2020-04-27 / 2020-09-10

Interpellationssvar angående Gotlandshems nya huvudkontor
Peter Barnard (V) har ställt följande fråga till mig ang Gotlandshems huvudkontor.
-

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

Mitt svar:
I bolagsordningen för AB Gotlandshem står bland annat följande:
”§ 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland
förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall
lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är
kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande
av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar
tillfalla Region Gotland.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt fattas.”
I den av fullmäktige nyligen antagna aktieägarpolicyn står följande:
”3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta
beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med
Region Gotlands aktieägarpolicy. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
-Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
-Köp och försäljning av större fastighetsbestånd ”

När det gäller mark för det tänkta kontoret togs beslut i Regionstyrelsen den 23 oktober 2019
efter förfrågan från Gotlandshem om att förvärva fastigheten Korpralen 1 i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda en direktförsäljning av Visby
Korpralen 1 till AB Gotlandshem. Överlåtelseavtalet ska godkännas av regionstyrelsen.
AB Gotlandshems projekt på Korpralen 1 handlar om lokaler för kontor men också så mycket
mer genom att samla verksamhet som idag finns på 10 olika platser. Tidsplanen för projektet
om nya lokaler ser ut så här;
För närvarande pågår arkitekttävlingen som kommer att vara avslutad senast 30 juni
2020. Styrelsen har godkänt utgifter för projektet omfattandes 2,5 mkr inkl. moms.
Nästa s.k. grindbeslut är satt till 25 augusti, då ärendet ska upp till styrelsen för att
bolaget ska kunna besluta om eventuell fortsättning av projektet. Till detta grindbeslut
ska hela projektet redovisas med risker, tidplan, ekonomiskt utfall, behov av
finansiering och tydliggöra affärsmässigheten i projektet.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall lyftas till fullmäktige
innan slutligt styrelsebeslut. De frågor som tidigare har behandlats i fullmäktige är t ex.
bildande av dotterbolag samt större försäljningar, senast försäljningen under förra
mandatperioden.
Styrelsen i Gotlandshem har att bedriva verksamheten i bolaget på ett ansvarsfullt och
långsiktigt hållbart sätt. Styrelsen har också att göra bedömning om affärsmässighet med mera
i projektet, om det faller in under punkt 3 i verksamhetsmålen samt om det är en fråga med
principiell beskaffenhet som i så fall bör lyftas till Regionfullmäktige. Bolaget har behov av nya
lokaler och då är den ekonomiska bedömningen av detta projekt viktigt för bolagets
långsiktiga ekonomi.
Vid de ägarmöten som hålls så stämmer vi löpande av de projekt som är på gång.
Tillägg till tidigare svar:
Vid Gotlandshems senaste styrelsemöte togs följande beslut;

”Styrelsen konstaterar att deras tolkning av gällande ägardirektiv innebär att styrelsen inte ska
besluta om investeringar som inte avser bostäder med annat än att Regionfullmäktige har tagit
ställning i frågan. Därför bör ett beslut om investering i nya verksamhetslokaler beredas för beslut i
Regionfullmäktige 14 december. ”
Till Gotlandshems styrelsemöte den 20 oktober skall nu tas fram fördjupat material. De erbjuder
också partigrupperna att få fördjupad information om projektet efter den 20 oktober.
Det enkla svaret är att regionfullmäktige behandlar ärendet den 14 december 2020 utifrån förslag
från Gotlandshems styrelse.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

2020-06-15

INTERPELLATION
Interpellation ställd till kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius (C)
Konstmuseet i Visby har spelat en central roll i bildkonstens status och ställning på Gotland allt sedan
öppningen. Gotland har länge attraherat bildkonstnärer och är en plats där konsten haft en given
plats under lång tid. Vid en jämförelse med andra regioner syns tydligt att antalet bildkonstnärer på
Gotland är betydligt fler än i riket i övrigt. Många av dessa har haft konstmuseet som nav, som plats
för diskussion om konsten och som plats för inspiration.
Museet har också gett gotlänningarna en centralt belägen plats för bildkonsten med många publika
visningar och som utställningsplats för såväl fria professionella konstnärer som unga och
amatörkonstnärer.
Konstmuseet har sedan november 2019 på grund av inomhusklimat och renoveringsbehov hållit
stängt. Det har under detta halvår från museets sida arbetats fram tre scenarier för bildkonstens
framtid inom ramen för Gotlands museums huvudmannaskap.
I en intervju med kultur- och fritidsberedningens ordförande den 12 maj 2020 uttalar sig Fredrik
Gradelius i frågan och säger att ”tjänstemännen jobbar på en lösning för bildkonsten. Vi blandar oss
inte i den processen.”
Kort efter konstmuseets stängning hölls en kulturpolitisk debatt där representanter från samtliga
partier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna deltog. Samtliga deltagande representanter
ställde sig partier positiva till att Region Gotland skulle helt eller delvis finansiera renovering av
konstmuseet eller investera i nya lokaler.
Konstmuseets stängning är inte den enda faktorn som bidrar till att bildkonstens status och
förutsättningar är i gungning. Det finns också frågetecken kring fler viktiga arenor för bildkonsten
som en konsekvens av corona-pandemin.
Med anledning av ovan önskar jag ställa följande frågor till kultur- och fritidsberedningens
ordförande Fredrik Gradelius (C):
1.
Vad arbetar kultur- och fritidsavdelningen med avseende frågan om konstmuseet och
när beräknas arbetet redovisas för beredningen för vidare beslut?
2.
Står Fredrik Gradelius fast vid sitt löfte från den kulturpolitiska debatten?
3.
Vilka behov för bildkonsten ser kultur- och fritidsberedningens ordförande framåt och
hur avser beredningen arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Gotland att bibehålla sin
position som en stark region för bildkonsten?
Filip Reinhag (S)

Interpellationssvar
2020-09-28
Filip Reinhag (S) har ställt följande frågor till mig angående Konstmuseet.
1. Vad arbetar kultur- och fritidsavdelningen med avseende frågan om konstmuseet och när beräknas arbetet
redovisas för beredningen för vidare beslut?
Svar:
Viktigt att lyfta upp är att det är tjänstepersoner vid Gotlands museum som arbetar med olika alternativ på hur
man kan gå vidare i frågan om konstmuseet.
I huvudsak är det 3 alternativ som man jobbar med:
1.

Att renovera de befintliga lokalerna för konstmuseet
Temperaturen och fuktigheten i lokalen är det främsta som man behöver uppdatera för att kunna
bedriva professionell bildkonstutställning i dessa lokaler. Det är också ett eftersatt renoveringsbehov
rent byggnadsmässigt, man skulle behöva se över ytskikt både inne i lokalerna och utvändigt.
Det är en relativt liten entré och trapphus som fungerar som en knutpunkt för samtliga utställningsrum.

2.

Att inrymma konstmuseet i Gotlands museums lokaler.
För att kunna bedriva verksamhet för bildkonsten så har man använt vindsplanet på Gotlands museum.
Dessa lokaler med viss utökning till angränsande plan skulle kunna fungera som utställningsyta för
bildkonsten. Även här finns behov av att kontrollera temperatur och fuktighet för att det ska bli bra
lokaler. Ett frågetecken är problem med takhöjden eftersom det är vindsvåning med sneda väggar, så
utökning till våningen under är en förutsättning för att få alla önskade funktioner.

3.

Att hitta ny lokal för bildkonsten.
Här är det lite mer öppet, vad behövs det för lokal? Behöver det vara en fast lokal eller kan det vara en
flexibel flyttbar verksamhet?

I samtliga alternativ så behöver det investeras och frågan är hur man får den bästa situationen för bildkonsten i
stort. Tjänstepersonerna vid Gotlands Museum arbetar för bästa möjliga lösning, de har levererat en delrapport i
juni som beskriver de olika alternativen. Exakt tidpunkt för redovisning är i nuläget svårt att lämna besked om.

2. Står Fredrik Gradelius fast vid sitt löfte från den kulturpolitiska debatten?
Svar:
Mitt löfte var att vi ska vara behjälpliga i detta arbete - och det ska vi absolut vara.
Vi diskuterar i nuläget om vi ska hjälpa till med att ta in extern kompetens för att uppskatta kostnader och
förutsättningar för de olika alternativen. Det behövs kompetens med bakgrund i museiverksamhet för att dessa
förutsättningar skiljer sig ifrån andra utrymmen.

3. Vilka behov för bildkonsten ser kultur- och fritidsberedningens ordförande framåt och hur avser beredningen
arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Gotland att bibehålla sin position som en stark region för
bildkonsten?
Svar:
Vi har i grunden väldigt bra förutsättningar för bildkonsten på Gotland. Men visst känner vi till att det är en tuff
situation för flera gallerier också och att konstmuseet saknas.
Men jag tycker det är olyckligt att stängningen av lokalen för konstmuseet överskuggar allt annat som är bra.
Gotlands Museum har fortsatt verksamhet för bildkonsten, exempelvis uppmärksammas Naemi Eriksson som
skulle ha fyllt 100 år i år, https://www.gotlandsmuseum.se/naemi-eriksson/.
Jag är mån om att vi ska komma till en bra lösning för detta, men det måste också få ta den tid som behövs,
särskilt i det pressade läge vi befinner oss i förnärvarande.

Fredrik Gradelius, Kultur och fritidsberedningens ordförande

Wir Region

nr" Gotland

Regioi Gotland
Reception Visborg

Redovisning av föregående års arjtistöd från Region
Parti
Gotlands Distrikt av Centerpartiet

Se anvisningar på baksidan
Org nr
834000-1356

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

föregående år.

Mottaget partistöd
1164 107 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet

Datum
2020-06-29

Överfört partistöd
280 000 kr

använts till.

Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

705 122 kr

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb,

it4 379 kr
övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje
kostnadstyp)
Distriktsstämma 27 516 kr
Riksstämma 37 681 kr
Utbildning 70 684 kr

74 965 kr
169 495 kr

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt
för varje kostnadstyp)
Kontorsmaterial 8 457 kr
Telefon, IT 22 687 kr
Porto 11940 kr
Försäkring 3 919 kr
Övriga kostnader 72 503 kr
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Ekonomitjänst

24000 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen,
ange vilka
motprestationer som erhållits
Till kretsar och avdelningar för offentliga möten
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående,
specificeras
Externa informationsaktiviteter 12 713 kr
Interna informationsaktiviteter 17 269 kr
Övriga möten lo 116 kr
Ersättning förtroendevalda 13 993 kr
Skatt 2 846 kr

Britt Wolter Kassor

-1'4^
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56 937 kr

Region Gotland
Reception Visborg

30

2020-06-29

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för år 2019, samt partiets redovisning av 2019
års partistöd från Region Gotland.

Bengt Hallgren

1
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Anr

LA - D1202006251131

Region

Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti
Socialdemokraterna Gotland

Se anvisnin ar på baksidan

Org.nr
834000-1414

Datum
2020-04-16

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

Mottaget partistöd
1 414 062 kr

Överfört partistöd
0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter

1 242 584 kr

Löner och ersättningar till anställd personal
Lokalkostnader

150 851 kr

Marknadsföring

20 627 kr

o kr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

Material

o kr

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

o kr

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

o kr

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

o kr

A

y

jt

Mikael Bogsjö
Ekonomiansvarig

----,

Ulla Pettersson
Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.
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Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 2019.
Intygas av

ii
Christer Engelhardt
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland
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Datum
2020-05-28 11:13

Ärendenummer
#22636

Sida
1(3)

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Moderaterna
Organisationsnummer
834000-1596

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
941927

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

78125

Lokalkostnader

154871

Marknadsföring

91406

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

63146

Material

13721

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

66250

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

56516

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

417892

Summering

941927

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 284 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-05-28 11:13

Ärendenummer
#22636

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
0

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
ROGER WÄRN
E-postadress
croger.warn@gmail.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Förbundsstyrelseledamot samt kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Jesper

Efternamn
Skalberg Karlsson

E-postadress
jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Mobiltelefon
072-5476028

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
img-200522120150-0001.pdf (157 KB)
img-200527163826-0001.pdf (302 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Mariette

Efternamn
Nicander

E-postadress
mariette.nicander@moderaterna.se

Mobiltelefon
073-8091388

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 285 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-05-28 11:13

Ärendenummer
#22636

Inskickat av: ROGER WÄRN
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: ROGER WÄRN
Person ID: 195404106675
Datum: 2020-05-27 17:30
Signerad checksumma: FCCF065F526CBED9EEAFCD9DA1FEEC2756FF4B52
Namn: Jesper Jens J Skalberg Karlsson
Person ID: 199306180853
Datum: 2020-05-28 09:56
Signerad checksumma: FCCF065F526CBED9EEAFCD9DA1FEEC2756FF4B52
Namn: Mariette Kathrin Nicander
Person ID: 196002044821
Datum: 2020-05-28 11:13
Signerad checksumma: FCCF065F526CBED9EEAFCD9DA1FEEC2756FF4B52

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 286 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-04-29 13:14

Ärendenummer
#21173

Sida
1(3)

Inskickat av: Lars Johan Engelbrektsson
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Sverigedemokraterna
Organisationsnummer
802462-0448

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
59493

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
604687

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

0

Lokalkostnader

0

Marknadsföring

174522

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

114744

Material

18780

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

135972

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

56094
500112

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 287 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-04-29 13:14

Ärendenummer
#21173

Inskickat av: Lars Johan
Engelbrektsson (Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
164068

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Lars Johan Engelbrektsson
E-postadress
lasse@wisby.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Ordförande

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Kent

Efternamn
Andersson

E-postadress
kassor.gotland@sd.se

Mobiltelefon
0705215133

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
skanna0803.pdf (835 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Cecilia

Efternamn
Lange Rosen

E-postadress
cflange@gmail.com

Mobiltelefon
0724545734

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 288 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-04-29 13:14

Ärendenummer
#21173

Inskickat av: Lars Johan
Engelbrektsson (Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Lars Johan Engelbrektsson
Person ID: 195904223210
Datum: 2020-04-21 15:50
Signerad checksumma: 5FE5E336F02CCB83CD36A203BA51EB62B86A2A8E
Namn: KENT ANDERSSON
Person ID: 196205263210
Datum: 2020-04-21 16:03
Signerad checksumma: 5FE5E336F02CCB83CD36A203BA51EB62B86A2A8E
Namn: CECILIA LANGE ROSÉN
Person ID: 198407246225
Datum: 2020-04-29 13:14
Signerad checksumma: 5FE5E336F02CCB83CD36A203BA51EB62B86A2A8E

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 289 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-09 07:50

Ärendenummer
#20172

Sida
1(3)

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Vänsterpartiet
Organisationsnummer
8340010050

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
672135

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

217598

Lokalkostnader

122769

Marknadsföring

120912

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

25715

Material

17338

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

0

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

89181
593513

Summering

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 290 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-09 07:50

Ärendenummer
#20172

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
78622

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Jörgen Peter Benzler
E-postadress
jorgen.benzler01@gotland.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Firmatecknare_2020.pdf (73 KB)
Intyg_rapport_regionen_2020.pdf (72 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Lars

Efternamn
Åkerlund

E-postadress
halmstad1955@gmail.com

Mobiltelefon
073-6559427

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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Telefon
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340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-03-09 07:50

Ärendenummer
#20172

Inskickat av: Jörgen Peter Benzler
(Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Jörgen Peter Benzler
Person ID: 196409172019
Datum: 2020-03-06 10:14
Signerad checksumma: 0D357B8578E585105376995739A3889CE96FDFE2
Namn: Lars Folke Åkerlund
Person ID: 195511194655
Datum: 2020-03-09 07:50
Signerad checksumma: 0D357B8578E585105376995739A3889CE96FDFE2

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
Page 292 of
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

340

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-06-16 09:21

Ärendenummer
#23271

Sida
1(3)

Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Miljöpartiet
Organisationsnummer
834001-2916

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
469792

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

44000

Lokalkostnader

102485

Marknadsföring

13077

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

58026

Material

1132

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

13047

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

26451

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

51672
309890

Summering
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Datum
2020-06-16 09:21

Ärendenummer
#23271

Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Sida
2(3)

Partistöd som överförs till nästa års redovisning
159902

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Bo Jörgen Renström
E-postadress
jorgen.renstrom@gmail.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
MP styrelsemo&#776;te 2 oktober 2019 sid 1.pdf (723 KB)
MP Styrelsemo&#776;te 2 oktober 2019 sid 2.pdf (753 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Anita

Efternamn
Jonsson

E-postadress
anita.jonsson@mp.se

Mobiltelefon
0703739946

Postadress
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Ärendenummer
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Inskickat av: Bo Jörgen Renström
(Signerad)

Sida
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Bo Jörgen Renström
Person ID: 195504128215
Datum: 2020-06-16 09:16
Signerad checksumma: D5A7B2523BEFF8E09D4C25D314BC199E06C82967
Namn: ANITA JONSSON
Person ID: 194604132128
Datum: 2020-06-16 09:21
Signerad checksumma: D5A7B2523BEFF8E09D4C25D314BC199E06C82967
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Datum
2020-02-27 12:17

Ärendenummer
#19588

Sida
1(3)

Inskickat av: Gerd Elisabeth Holmgren
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Feministiskt Initiativ
Organisationsnummer
802452-3873

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
334896

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

124837

Lokalkostnader

115422

Marknadsföring

16841

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

60775

Material

8184

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

2000

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

6837
334896

Summering
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Ärendenummer
#19588

Inskickat av: Gerd Elisabeth
Holmgren (Signerad)

Sida
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Partistöd som överförs till nästa års redovisning
0

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Gerd Elisabeth Holmgren
E-postadress
gerdholmgren@me.com
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
kassör

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag har rätt att själv teckna firma
Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Protokoll 2019.pdf (3,26 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Anne-Charlotte

Efternamn
Persson

E-postadress
anne-charlotte.persson@gotland.se

Mobiltelefon
0708289941

Postadress
Region Gotland
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2020-02-27 12:17

Ärendenummer
#19588

Inskickat av: Gerd Elisabeth
Holmgren (Signerad)

Sida
3(3)

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Gerd Elisabeth Holmgren
Person ID: 195304153223
Datum: 2020-02-27 11:46
Signerad checksumma: 2DBEF492B254E6942A425071E55543B861E31276
Namn: Anne-Charlotte Persson
Person ID: 196102241061
Datum: 2020-02-27 12:17
Signerad checksumma: 2DBEF492B254E6942A425071E55543B861E31276

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
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212000-0803

Datum
2020-03-12 21:55

Ärendenummer
#20234

Sida
1(3)

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth Lidqvist
(Signerad)

Partistöd - redovisning för 2019
1. Partistöd
Information om redovisning av partistöd
Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers
ställning i den kommunala demokratin.
Nedan redovisas hur föregående års partistöd har använts. Redovisningen görs i följande steg, där varje signering innebär att personen
intygar att redovisningen är med verkligheten överensstämmande:
1. Behörig firmatecknare initierar ärendet för att lämna redovisning och signerar redovisningen med e-legitimation.
2. Eventuell ytterligare firmatecknare uppmanas via e-post och/eller sms att kontrollera och signera redovisningen med
e-legitimation.
3. Angiven granskare får ärendet via e-post och/eller sms. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att
redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in
den till Region Gotland.
4. Redovisningen skickas till Region Gotland genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.
Om någon part inte kan godkänna redovisningen väljer den personen att avbryta signering och ärendet återgår för korrigering till den
som initierat ärendet. Uppgifterna kan inte ändras av någon annan än den som initierat ärendet. Den som avbrutit signeringen måste
själv meddela den som initierat ärendet vad som ska korrigeras.
Vilket parti gäller redovisningen?
Kristdemokraterna
Organisationsnummer
834001-1785

Partistöd kvar från tidigare år (kr)
0

Mottaget partistöd för det år som redovisningen avser
(kr)
334896

Redovisning
Redovisningen avser föregående års partistöd
Summa (kr)
Löner och ersättningar till anställd personal

0

Lokalkostnader

52975

Marknadsföring

1947

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

49666

Material

3720

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

0

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen

43451

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående

23969
175728

Summering
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2020-03-12 21:55

Ärendenummer
#20234

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth
Lidqvist (Signerad)

Sida
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Partistöd som överförs till nästa års redovisning
159168

Namn och e-postadress till den som lämnar redovisningen för partiet
För- och efternamn
Sara Maria Elisabeth Lidqvist
E-postadress
sara.lidqvist@kristdemokraterna.se
Notifieringar
E-post
Roll och befogenheter
Ange din roll i partiet och bekräfta att du har befogenhet att teckna organisationens firma. Vid signering kommer bekräftelse av ditt
namn och personnummer att läggas till i ärendet.
Min roll i partiet
Distriktsordförande

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag har behörighet att i egenskap av firmatecknare lämna redovisning av
partistöd.
Firmatecknare
Har du rätt att själv teckna firma eller ska det ske i förening med någon annan?
Jag tecknar firma i förening med någon annan
Ytterligare firmatecknare
Förnamn
Anna

Efternamn
Haack

E-postadress
haackanna@hotmail.com

Bifogade protokoll
Bifoga protokoll eller protokollsutdrag som bekräftar att:
personen/personerna som namnges ovan innevarande år har utsetts av partiet till firmatecknare.
personen som namnges nedan innevarande år har utsetts av partiet till granskare av partistödsredovisning.
Konstituerande styrelsemöte 2020 - protokollsutdrag firmatecknare.pdf (27 KB)
KD Gotland årsmöte 2020 - protokollsutdrag.pdf (53 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Granskare av redovisning
Förnamn
Inge

Efternamn
Bäckström

E-postadress
inge.backstrom@telia.com

Postadress
Region Gotland
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2020-03-12 21:55

Ärendenummer
#20234

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth
Lidqvist (Signerad)

Sida
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Sara Maria Elisabeth Lidqvist
Person ID: 197709153220
Datum: 2020-03-12 21:09
Signerad checksumma: E9515DA42C0503FD32B5655D6E45B9470F021418
Namn: ANNA HAACK
Person ID: 196510193227
Datum: 2020-03-12 21:13
Signerad checksumma: E9515DA42C0503FD32B5655D6E45B9470F021418
Namn: INGE BECKSTRÖM
Person ID: 194804203216
Datum: 2020-03-12 21:55
Signerad checksumma: E9515DA42C0503FD32B5655D6E45B9470F021418

Postadress
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

202006291608

Anr

Datum 2020-06-24

7020 -H- 2
REGION GOTLAND

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen

Granskning av intäktsrutiner - patientavgifter
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av patientavgifter.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna
kontrollen avseende rutinerna för fakturering av patientavgifter i allt väsentligt
är tillräcklig. Vidare bedömer vi att uppgifterna i redovisningen i allt väsentligt
är aktuella, fullständiga och rättvisande.
Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:
• Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar för hantering och fakturering av patientavgifter. Dessa bedöms vara heltäckande, kända av verksamheten och i allt väsentligt aktuella.
• Samtliga patientbesök (förutom för vissa privata vårdgivare) registreras i
journalsystemet TakeCare, vilket genererar underlag för fakturering.
• Det genomförs manuella avstämningar i form av kassaavstämningar i syfte
att säkerställa att data/uppgifter överförts korrekt från verksamhetssystemet till ekonomisystemet. Någon sådan kontroll görs däremot inte för patientavgifter som regionen erhåller från privata vårdgivare.
• Det görs ingen efterhandskontroll som säkerställer att inga uppgifter tagits
bort/ändrats (makulerats) i verksamhetssystemet innan fakturering.
• Avgiftsuttaget grundar sig på gällande lagstiftning och de avgifter som regionfullmäktige beslutat.
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Regionens revisorer

• Av 33 stycken granskade fakturor bedöms 29 stycken fakturor vara korrekta med avseende på fakturerad avgift. För fyra fakturor har en fullständig bedömning inte kunnat göras. Tre av dessa fakturor avser privata
vårdgivare för vilka fakturering sker genom avräkning av intäkt på samlingsfaktura. En faktura var felkonterad.
Utförda tjänster bedöms faktureras i rätt tidpunkt och har även bokförts i
rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. Samtliga 33 stickprov har
granskats utan anmärkning.

•

• Betalningsbevakning sker inom förvaltningen och inkassohantering sker
centralt inom RSF. Kravrutinen är densamma som för samtliga verksamheter inom regionen. Genomförd betalningsuppföljning visar att betalningsbevakningen är tillräcklig. Av 33 granskade fakturor noteras tre
stycken vara obetalda. För dessa har påminnelse/inkassokrav korrekt
skickats ut.
Mot bakgrund av granskningsresultatet och i syfte att säkerställa att regionen
erhåller alla intäkter som de är berättigade till rekommenderar vi Hälso- och
sjukvårdsnämnden att:
•

Redovisade intäkter från privata vårdgivare stäms av mot underliggande
rapporter från verksamhetssystem.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till Hälso- och sjukvårdsnämnden
för yttrande och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på
vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat.
Svar önskas senast den 30 september 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Re 'on Gotlands revisorer,
Mats gren
Ordförande
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Sammanfattande bedömning och rekommendation
Sammanfattande bedömning

För fyra fakturor har en fullständig bedömning inte kunnat göras. Tre av dessa
fakturor avser privata vårdgivare för vilka fakturering sker genom avräkning av
intäkt på samlingsfaktura. En faktura avser sjukvård till en person bosatt
utomlands och omfattar all utförd sjukvård och är därmed felkonterad.

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att den
interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av patientavgifter i allt väsentligt
är tillräcklig. Vidare bedömer vi att uppgifterna i redovisningen i allt väsentligt är
aktuella, fullständiga och rättvisande.

Utförda tjänster bedöms faktureras i rätt tidpunkt. Vidare bedöms bokföring ske i
rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. Fakturering av patientavgifter som ej
betalas vid vårdtillfället sker i efterskott och vissa intäkter periodiseras vid
bokslut. Bokföring sker i samband med att betalning sker, alternativt när faktura
skapas. Samtliga 33 stickprov har granskats utan anmärkning.

Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser utifrån uppställda kontrollfrågor:
•

•

Granskade nämnder bedöms ha dokumenterade riktlinjer/anvisningar för
hantering och fakturering av patientavgifter. Erhållna riktlinjer/anvisningar
bedöms vara heltäckande, kända av verksamheterna och i allt väsentligt
aktuella.
Samtliga patientbesök (förutom för vissa privata vårdgivare) registreras i
journalsystemet TakeCare, vilket genererar underlag för fakturering. Det
genomförs manuella avstämningar i form av kassaavstämningar i syfte att
säkerställa att all data/uppgifter överförs från verksamhetssystemet till
ekonomisystemet. Motsvarande kontroll görs däremot inte för patientavgifter
som regionen erhåller från privata vårdgivare.

Betalningsbevakning sker inom förvaltningen och inkassohantering sker centralt
inom RSF. Kravrutinen ser likadan ut för samtliga verksamheter inom regionen.
Genomförd betalningsuppföljning visar att betalningsbevakningen är tillräcklig. Av
33 granskade fakturor noteras tre stycken vara obetalda. För dessa har
påminnelse/inkassokrav skickats ut.

Rekommendation
•

•

Det görs ingen efterhandskontroll som säkerställer att inga uppgifter tagits
bort/ändrats (makulerats) i verksamhetssystemet innan fakturering.

•

Avgiftsuttaget baseras på gällande lagstiftning och de avgifter som
regionfullmäktige beslutat. Verifiering har gjorts genom stickprovsmässig
granskning av 33 fakturor (se bilaga 1 och 2), varav 29 stycken fakturor
bedöms korrekta med avseende på fakturerad avgift.

Vi rekommenderar att en kontroll införs som säkerställer att redovisade intäkter
från privata vårdgivare stäms av mot underliggande rapporter från
verksamhetssystem. Detta i syftet att säkerställa att regionen erhåller alla intäkter
som de är berättigade till.
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Inledning

Bakgrund
Region Gotland tillhandahåller tjänster och produkter för vilka man fakturerar betydande belopp årligen. Det handlar om vårdtjänster, hyror, sjukvårdsmaterial,
transporter mm. Välfungerande system och rutiner är således viktigt för att säkerställa en tillförlitlig hantering av regionens fakturering. Det finns risker
förknippade med faktureringsadministrationen, vilka kan leda till att fakturering inte sker eller att den sker på felaktigt sätt.
En annan väsentlig fråga i samband med fakturering av exempelvis vårdtjänster är hanteringen av eventuella sekretessuppgifter. En felaktig hantering av
känsliga uppgifter kan orsaka integritetsskada hos patienter och förtroendeskada för regionen.
Regionstyrelsen bär ansvaret för den interna kontrollen och har till uppgift att utforma ändamålsenliga regler och rutiner på området och säkerställa att dessa
efterlevs.
Revisorerna i Region Gotland har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska den interna kontrollen avseende patientavgifter, samt
försäljning av verksamhet till andra regioner. Intäkter från patientavgifter uppgick 2019 till 69 mnkr, inklusive patientavgifter för tandvård. Intäkterna från
försäljning av verksamhet till andra regioner uppgick 2019 till 63 mnkr. Granskningen utgörs av två separata rapporter, varav denna rapport avser
patientavgifter.
Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen avseende fakturering för patientavgifter är tillräcklig. Den revisionsfråga som granskningen
syftar till att besvara är enligt följande:
•

Är den interna kontrollen avseende fakturering av patientavgifter tillräcklig?
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Inledning

Revisionskriterier
Kommunallagen
Lag om kommunal bokföring och redovisning
Region Gotlands interna styrande och stödjande dokument inom granskningsområdet
Kontrollfrågor
Följande kontrollfrågor används för att svara mot granskningens syfte:
Det finns dokumenterade regler, rutiner och ansvarsfördelning för fakturering och kravhantering?
Alla tjänster faktureras?
Utförda tjänster faktureras vid rätt tidpunkt?
Fakturerad avgift stämmer med beslutade villkor?
Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod?
Det finns en tillräcklig betalningsbevakning?
Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas utifrån revisionsfråga och kontrollfrågor, samt till att avse intäktsflöden för patientavgifter inom öppen vård och sluten vård. Granskningen
omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Granskningsmetoden som tillämpats bygger på intervjuer med ansvariga tjänstemän, genomgång och
bedömning av rutiner och system för fakturering samt av vitala kontroller, s.k. nyckelkontroller. Verifiering av kontroller har skett samt av ett urval fakturor mot
underliggande avtal.
Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.
PwC
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Redovisade intäkter över tid
Vi har inhämtat transaktionsfiler för de intäktskonton som vi bedömer faller inom ramen för granskningen, l nedanstående tabell redovisas intäkter för
patientavgifter för öppen vård och sluten vård.
Av tabellen framgår att intäkterna ökat något under de senaste tre åren. Sedan 2018 har intäkterna totalt sett ökat med ca 1,7 mnkr. Intäktsökningen
avser i sin helhet intäkter från öppen vård, medan intäkter från sluten vård visar en, om än liten, nedåtgående trend.

Intäktskonto

jan - dec 2017 (kr)

jan - dec 2018 (kr)

jan - dec 2019 (kr)

315100, Patientavgift, öppen vård

29 655 927

29 962 183

31 741 440

315200, Patientavgift, sluten vård

4 360 940

4 309 22O

4 264 500

34 016 867

34 271 403

36 005 940

TOTALT
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Bokförda transaktioner
Vi har inhämtat transaktionsfiler för de intäktskonton som vi bedömer faller inom ramen för granskningen, l nedanstående tabell redovisas antalet
bokförda transaktioner avseende patientavgifter för öppen vård och sluten vård.
Av tabellen framgår att antalet bokförda poster totalt sett har ökat med 10 417 stycken sedan 2018. Det är framförallt antalet bokförda transaktioner
avseende patientavgift för öppen vård som ökat, medan antalet bokförda transaktioner avseende sluten vård är i linje med tidigare år.

jan - dec 201 7 (st)

jan - dec 2018 (st)

jan - dec 201 9 (st)

315100, Patientavgift, öppen vård

124 355

123 636

133 976

315200, Patientavgift, sluten vård

10422

10406

10483

134777

134 042

144459

Intaktskonto

TOTALT
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Kontrollfråga i: Det finns dokumenterade regler, rutiner och ansvarsfördelning för
fakturering och kravhantering?
Iakttagelser

Inom öppen vård och sluten vård används journalsystemet TakeCare där patienten registreras. Samma system används vid de
större privata vårdcentralerna. Genom registrering i systemet sker en kontroll av om patienten är folkbokförd på Gotland eller tillhör
en annan region.
Kassaredovisningen hanteras centralt av administrativ service inom regionstyrelseförvaltningen (RSF) som bokför, kontrollerar och
sköter inkassoverksamheten som omfattar hela kravprocessen. Kassaavstämning sker dagligen och rapporter skrivs ut från
TakeCare och skickas till administrativ service tillsammans med redovisningsrapport. Rapporterna ska skrivas under av den som
gör avstämningen. Vi har tagit del av omfattande dokumenterade rutinbeskrivningar för Kassaregistrering Take Care, både inom
inom primärvården samt specialistvården, Rutin slutenvårdsdebitering patientavgiftersami Rutin för redovisning av dagskassor för
enheter kopplade till TakeCare. Vidare så har vi tagit del av dokument som bildligt beskriver faktureringsprocessen, samt
processen för kravhantering och inkasso inom regionstyrelseförvaltningen (RSF).
Det finns även regionövergripande Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso vars syfte är att skapa enhetlighet i arbetet
med fakturering och kravhantering, samt vara en lathund/stöd i det dagliga arbetet. Regionens riktlinjer är framtagna 2011, nya
riktlinjer togs fram under 2019, men blev återremitterade. Nya uppdaterade riktlinjer planeras att tas fram under 2020. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens Avgiftshandbok - Vårdavgifter och andra avgifter inom Hälso- och sjukvården på Gotland revideras årligen.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan gör vi bedömningen att det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och fakturering av
patientavgifter samt kravhantering och inkasso, både förvaltningsspecifika samt regionövergripande. Framtagna styrdokument
bedöms vara heltäckande, tydliga och i allt väsentligt aktuella. Regionens riktlinjer är framtagna 2011, och dessa förväntas
revideras under år 2020. HSF:s avgiftshandbok revideras årligen.
Kontrollfrågan bedöms uppfylld.
10
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Kontrollfråga 2: Alla tjänster faktureras?
Iakttagelser

Alla patienter registreras i journalsystemet TakeCare. Patientavgifter inom öppen vård betalas direkt på plats av patienten,
alternativt skapas en faktura som patienten får med sig när hen lämnar vårdtillfället. För sluten vård faktureras patientavgifter i
efterskott. En gång per vecka överförs de samlade vårdtillfällena i en fil från journalsystemet TakeCare till ekonomisystemet.
Fakturering görs veckovis.
Kassaregistrering ska göras så snart som möjligt, senast nästkommande vardag. Enligt uppgift går det inte att ändra fast data i
systemet, utan det som en gång registrerats i systemet kan aldrig tas bort. Vid eventuella fel görs istället en makulering. Av Rutin
för kassaregistrering framgår att makuleringskvitto ska signeras och anledningen till makulering ska noteras på kvittot. Av rutinen
framgår även hur makulering ska hanteras beroende på vilken typ av kassa som avses, l nämndens delegationsordning finns
däremot ingen skrivning kring vem som har behörighet att göra makulering. Under 2019 uppgick antalet makulerade
registreringar/fakturor till 2165 stycken, totalt 1,7 mnkr. Vi har granskat 5 stycken makulerade fakturor och utfallet av granskningen
visar att 4 av 5 stycken makulerade fakturor har blivit omfakturerade. För en faktura saknas en ordentlig anteckning till orsaken till
makuleringen, den har istället blivit avskriven.
Administrativ service gör kontroll av kassarapporter från TakeCare mot redovisningsrapporter, betalkortsavstämningar samt
eventuella andra underlag dagligen. Eventuella differenser kontrolleras och hanteras enligt uppgift direkt då de upptäcks. Vi har
verifierat avstämningar för två månader som visar på att kassarapport och rapport för kortinlösen stämmer med
redovisningsrapport över intäkter och att avstämning sker dagligen. Däremot saknas en efterhandskontroll som säkerställer att
inga uppgifter tas bort/ändras i verksamhetssystemet innan fakturering.
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Kontrollfråga 2: Alla tjänster faktureras?
Kontrollfräga 2 forts.
Iakttagelser forts.

Regionen erhåller månatligen patientavgifter från de privata vårdgivarna. Intäkterna genereras främst via Take Care och sker
genom nettoutbetalning (se kontrollfråga 3). Det görs dock ingen kontroll av att de intäkter som regionen är berättigad stämmer
överens med kassarapport över registreringar i systemet. Praktikertjänst AB skickar med rapport över patientavgifter som ska
avräknas fakturan, medan Unicare Vård Gotland AB endast anger en summa utan att bilägga motsvarande rapport. Det uppges
inte finnas behov av att genomföra en kontroll eftersom det inte går att manipulera TakeCare. Vidare uppges att eventuella
avvikelser mellan bokförda och nettoavräknade patientavgifter skulle framgå vid revision av respektive vårdgivares bokslut.
Rutinen för de privata vårdgivare som ej använder Take Care varierar beroende på leverantör. Vissa bilägger kvittokopior där
mottagen avgift framgår och andra skickar med underlag i form av Excel med uppgift om besöksdatum, patient-id, mottagen avgift
alternativt frikortsnummer. Patientavgifter från de privata vårdgivarna utgör ca 9 % av de totala patientavgifterna.
Vid intervju anges att förvaltningens ekonomichef månatligen analyserar och gör en rimlighetsbedömning av utfallet jämfört med
tidigare period respektive tidigare år.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan samt vår test av kontroll gör vi bedömningen att det finns en kontroll som säkerställer att all data
överförs från verksamhetssystemet till ekonomisystemet. Vi noterar däremot att det inte finns motsvarande kassaavstämning för
de patientavgifter som regionen erhåller från privata vårdgivare. Vidare noteras att det saknas en efterhandskontroll som
säkerställer att inga uppgifter tagits bort/ändrats (makulerats) i verksamhetssystemet innan fakturering.
Kontrollfrågan bedöms delvis uppfylld.
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Kontrollfråga 3: Utförda tjänster faktureras vid rätt tidpunkt?
Iakttagelser

Patientavgifter inom öppen vård betalas direkt på plats av patienten, alternativt skapas en faktura som patienten får med sig när
hen lämnar vårdtillfället. För sluten vård faktureras patientavgifter i efterskott. En gång per vecka överförs de samlade
vårdtillfällena i en fil från journalsystemet TakeCare till ekonomisystemet. Fakturering görs veckovis.
De privata vårdgivarna gör en körning av samtliga vårdtillfällen månatligen, senast den 13e efterföljande månad. Av körningen som
skapar fakturaunderlag framgår både hur stor ersättning som de ska erhålla och den ersättning som de ska betala ut, dvs.
regionens intäkter för patientavgifter. På fakturan redovisas detta som en nettoutbetalning, l bokföringen särredovisas dock
beloppen.
l samband med bokslut kontrollerar en ekonom föregående månads intäkter och bokar upp motsvarande belopp för innevarande
månad. Enligt uppgift är intäkterna från patientavgifter ungefär detsamma varje månad.
Vi har gjort en verifiering genom kontroll av 33 fakturor. Genomförda stickprov visar att fakturering skett vid rätt tidpunkt för samtliga
granskade fakturor. Se bilaga 1 och 2.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan bedömer vi att utförda tjänster faktureras vid rätt tidpunkt.
Kontrollfrågan bedöms uppfylld.
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Kontrollfråga 4: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod?
Iakttagelser

Fakturering inom öppen vård sker samma dag som vårdtillfället i och med att patienten betalar avgiften i samband med vårdtillfället,
alternativt skapas en faktura som patienten får med sig när hen lämnar vårdtillfället. Intäkten bokförs samtidigt.
För sluten vård sker faktureringen löpande veckovis med en sammanställning över patientavgifterna för hela veckan. Patientavgifter
inom sluten vård periodiseras då det kan föreligga en fördröjning på en vecka. Intäkten bokförs i samband med att faktura skapas.
Ersättning av patientavgifter från privata vårdgivare erhålls i efterskott genom nettoutbetalning. Intäkten bokförs i samband med att
fakturan erhålls.
Vi har gjort en verifiering genom kontroll av 33 fakturor. Genomförda stickprov visar att bokföring skett vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod för samtliga granskade fakturor. Se bilaga 1 och 2.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan bedömer vi att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
Kontrollfrågan bedöms uppfylld.
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Kontrollfråga 5: Fakturerad avgift stämmer med överenskomna villkor?
Kontrollfrågan 5
Iakttagelser

Patientavgift är en avgift som grundar sig på lagstiftning och regionfullmäktiges avgiftsbeslut. Vi har tagit del av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens Avgiftshandbok - Vårdavgifter och andra avgifter inom Hälso- och sjukvården på Gotland antagen per
2019-01-01.
Vissa patientbesök är av avgiftsbefriade, bland annat för barn under 18 år och pensionärer över 85 år. Ålderskontrollen är inbyggd i
systemet och kan automatiskt bedöma patientens ålder, l vissa fall förekommer även reducerade patientavgifter där kontrollen inte
är inlagd automatiskt i systemet, utan sker manuellt. Exempel på när reducerad patientavgift kan förekomma är om en patient
besöker en vårdcentral och sedan hänvisas till röntgen, då ska endast vårdcentralens besök debiteras. Ett annat exempel är om en
patient har åkt in akut (betalar patientavgift) och behöver komma tillbaka nästa dag för t.ex. röntgen. Patienten hamnar då inom
"24-timmarsregeln" och betalar inte patientavgiften på nytt. En sekreterare registrerar avgiftsfria besök manuellt i systemet genom
att kryssa i en ruta "avgiftsfritt". Enligt uppgift genomförs kontroller för att säkerställa att det föreligger skäl för sekreteraren att
registrera avgiftsfria besök. Denna kontroll var även med som kontrollpunkt i internkontrollplanen för 2018. Vidare så uppges att det
emellanåt genomförs stickprov som inte dokumenteras.
Vi har gjort en verifiering genom kontroll av 33 fakturor. Genomförda stickprov visar att fakturering har skett i enlighet med
överenskomna villkor för 29 stycken granskade fakturor. Se bilaga 1 och 2. För fyra fakturor har vi inte kunnat stämma av fakturerad
avgift mot erhållna underlag. Tre av dessa fakturor avser privata vårdgivare för vilka fakturering sker genom avräkning från
samlingsfaktura och en faktura avser sjukvård till person som är bosatt utomlands. Denna faktura omfattar all utförd sjukvård och
har felaktigt konterats på konto 3151.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan bedöms underlag för fakturering i allt väsentligt baseras på aktuella och överenskomna villkor. Ett antal
fakturor har inte kunnat bedömas med avseende på fakturerad avgift. Förklaringar till dessa fakturor har erhållits.
Kontrollfrågan bedöms i huvudsak uppfylld.
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Kontrollfråga 6: Det finns en tillräcklig betalningsbevakning?
Iakttagelser

Det är RSF som ansvarar för regionens inkassohantering som omfattar hela kravprocessen. Betalningsbevakningen sker på
respektive förvaltning. Vi har tagit del av del av regionens övergripande riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso. Vidare
så har vi tagit del av dokument som beskriver processen för kravhantering och inkasso inom (RSF).
Alla fakturor har ett förfallodatum och huvudregeln är att om en faktura är obetald sju dagar efter förfallodatum så skickas en
påminnelse ut. Om fakturan är obetald 21 dagar efter förfallodag skickas ett inkassokrav (förutsatt fakturan uppgår till
minimibelopp). Vid intervju anges att regionen valt att lägga till ytterligare en veckas betaltid, dvs. obetald faktura skickas till
inkasso om betalning inte gjorts inom 28 dagar efter förfallodatum.
Utveckling av utestående fordringar ska redovisas kvartalsvis. Förfallna fordringar som överstiger 15 tkr ska rapporteras
månadsvis till ekonomidirektör och redovisningschef, l och med att andra länder inte arbetar med inkassoverksamhet som i
Sverige uppges att det kan vara problematiskt att erhålla betalning från medborgare utanför EU.
Nedskrivning av faktura görs när en faktura legat obetald i två år. Av regionens riktlinjer framgår att respektive nämnd själva
beslutar om nedskrivning av en fordran. Dessa beslut ska meddelas RS i samband med bokslut.
För att bekräfta rutinerna ovan har en betalningsuppföljning genomförts. Av 33 granskade fakturor har 30 stycken fakturor blivit
betalda. Tre fakturor noteras vara obetalda. För samtliga har påminnelse/inkassokrav skickats ut. Se bilaga 1 och 2.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan bedömer vi att det finns en tillräcklig betalningsbevakning. Regionens riktlinjer med tillhörande
avgiftsbilaga är dock framtagna 2011. Nya riktlinjer togs fram under 2019, men blev återremitterade. Nya uppdaterade riktlinjer
planeras att tas fram under 2020.
Kontrollfrågan bedöms i allt väsenligt uppfylld.
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Svar på revisionsfrågan

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

•

Är den interna kontrollen avseende fakturering för patientavgifter tillräcklig?

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av patientavgifter i allt
väsentligt är tillräcklig. Bedömningen baseras på iakttagelser av de i granskningen uppställda kontrollfrågorna (se avsnitt 3). Fem av sex kontrollfrågor bedöms
uppfyllda och en kontrollfråga bedöms som delvis uppfylld.
Utifrån genomförd granskning lämnas regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden med följande rekommendation:
•

Införa en kontroll säkerställer att redovisade intäkter från privata vårdgivare stäms av mot underliggande rapporter från verksamhetssystem. Detta i syftet att
säkerställa att regionen erhåller alla intäkter som de är berättigade till.

>.

PwC

Page 336 of 340

2020-06-02

Carin Hultgren
Uppdragsledare

Jenny Nyholm
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) pä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig pä hela eller delar av denna rapport.
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Inhämtade styrande och
stödjande dokument
Avgiftshandbok - Vårdavgifter och andra avgifter inom Hälsooch sjukvården på Gotland (2019-01-01)
Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso (2011)
Rutinbeskrivning kravhantering och i n kassoprocessen
Rutin kassaregistreringar TakeCare
Rutin slutenvårdsdebitering patientavgifter
Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till
TakeCare (HSF)
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Bilaga i - Verifiering patientavgifter, öppen vård
Verifiering har gjorts avseende intäkter från patientavgifter inom öppen vård. Totalt har 19 stycken stickprov granskats.
Av verifieringen framgår att samtliga fakturor i stickprovet har fakturerats vid rätt tidpunkt och att bokföringen skett vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod. Betalningsuppföljningen visar att samtliga fakturor förutom en har blivit betalda. För 15 av 19 stickprov kan vi bedöma att fakturerad
avgift stämmer överens med beslutade villkor. För resterande fyra fakturor har vi inte kunnat göra en fullständig bedömning av fakturerad avgift mot
erhållna underlag. Förklaringen är att tre av dessa fakturor avser privata vårdgivare för vilka fakturering sker genom avräkning via samlingsfaktura. En
faktura avser sjukvård till person som är bosatt utomlands och denna faktura omfattar all utförd sjukvård och är därmed felkonterad.

Kontrollparametrar

U

PPfy|11

E

* u PP f y ||d

Har fakturering skett vid rätt tidpunkt?

19

0

Stämmer fakturerad avgift med beslutade villkor?

15

o

Har bokföringen skett vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod?

19

0

Är fakturan betald?

18

1
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Gar e att bedöma

J

4

Bilaga 2 - Verifiering patientavgifter, sluten vård
Verifiering har gjorts avseende intäkter från patientavgifter inom sluten vård. Totalt har 14 stycken stickprov granskats.
Av verifieringen framgår att samtliga fakturor i stickprovet har fakturerats vid rätt tidpunkt, att bokföringen skett vid rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod samt att levererad tjänst stämmer överens med avtalade villkor. Betalningsuppföljningen visar att samtliga fakturor
förutom två stycken har blivit betalda.

Kontrollparametrar

U
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Har fakturering skett vid rätt tidpunkt?

14

o

Stämmer fakturerad avgift med beslutade villkor?

14

0

Har bokföringen skett vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod?

14

o

Är fakturan betald?

12

2
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående fristadsförfattare
Situationen för det fria ordet blir alltmer ansträngd runtom i världen. Med auktoritära regimer
på frammarsch begränsas författare, journalister, konstnärer och andra i sin yttrandefrihet i
syfte att begränsa kritik mot regimer.
Bilden har varit tydlig under de senare åren med allt mer repressiva åtgärder mot
yttrandefriheten. Detta omvittnar fackliga organisationer, människorättsorganisationer i årliga
uppföljningar där mord, misshandel, hot, kidnappningar m.m dokumenteras. 2018 var det
dödligaste året för journalister runtom i världen. 80 journalister mördades under det året.
Nästan 400 fängslades eller kidnappades. De farligaste länderna att verka i som journalist är
Kina, Egypten, Iran, Turkiet och Saudiarabien.
Yttrandefriheten, konst och kultur och oberoende journalistik är grundpelare i det
demokratiska samhället. Att värna journalisters, författare och konstnärers yttrandefrihet är en
grunduppgift för alla som vill värna demokratin. Ovan nämnda områden är också de första
som angrips av auktoritära regimer.
Många är de författare och journalister som tvingats i exil på grund av den rådande situationen
i det landet de verkar i. Här finns en uppgift för oss alla som vill värna yttrandefriheten och
demokratin.
Sedan många år tillbaka finns ett uppbyggt system för kommuner att motta hotade konstnärer
och författare. Detta kallas för fristadsprogrammet ICORN. Det innebär att en kommun tar
emot en journalist som lever under hot för att erbjuda en fristad där arbetet kan fortsätta i exil.
I Sverige finns idag 24 kommuner som verkar inom ramen för ICORN och som genom sitt
arbete stärker yttrandefriheten och demokratin runtom i världen.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att:
Region Gotland utreder förutsättningar och möjlighet för att ingå i fristadsprogrammet
ICORN.
Meit Fohlin
Filip Reinhag

Motion:
Förbättrad vård vid
självskadebeteende

2020-09-28

Vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver
förbättras. Idag finns exempel där kvinnor och män under flera års tid
åker in och ut från psykiatrin på Gotland och många anhöriga lever i
ständig beredskap.
Ofta är det polis och ambulans som larmas för att köra den
hjälpbehövande till psykiatriska kliniken eller lasarettets
akutmottagning. Polisen vittnar om att samma person kan återkomma
flera gånger på en dag om den inte stannar i vården och sedan gör nya
suicidförsök eller självskadar. Berättelser finns om att polisen kör in till
psykiatrin varpå psykiatrin skriver ut patienten. Det blir ett evigt
snurrande och mycket resurser tas i anspråk. Detta väcker frustration
hos många, både den drabbade personen och dennes omgivning, men
även hos yrkespersoner.
Ofta handlar det om unga människor vars liv kan ta slut om polis,
ambulans, anhöriga, vänner med flera inte hinner hitta personen i tid.
Erling Åby Hedenius, chefsöverläkare på slutenpsykiatrin säger i en
tidningsartikel publicerad i augusti att patienter med
självskadebeteende är en grupp som slutenpsykiatrin har svårt att hjälpa
och känner igen frustrationen gällande behandlingen i slutenpsykiatrin.
” Det är en frustration som finns generellt. Det är en sjukdom som det
tar lång tid att bli frisk ifrån, det kan ta fem–tio år att ta sig igenom.”
Psykiatrin undviker i regel att tvångsinlägga patienter med
självskadebeteende.
”Det vi kan säga vetenskapligt är att tvångsvård ska undvikas för det är
skadligt för den här gruppen. Terapeutiska metoder är det enda vi vet
har evidens”, säger Erling Åby Hedenius.
Han menar att det är viktigt att vissa patienter med självskadebeteende
inte skadar sig själva när de är frivilligt inlagda för vård.
”Det är viktigt att vi inte främjar ett destruktivt beteende. Man kan bli
utskriven från just det vårdtillfället men då är vi noga med att bekräfta
för patienten att det inte är ett misslyckande.”
Vänsterpartiet anser att självskadebeteende måste betraktas som vilken
annan sjukdom som helst. När det gäller många andra diagnoser och
beroendetillstånd har Region Gotland avtal med behandlingshem på
fastlandet och remitterar patienter dit. För personer med
självskadebeteende saknas sådana överenskommelser.

Vi yrkar därför:
•

Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem,
specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det.

•

Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och
socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller
samordning eller rutiner, som behöver göras gällande personer
med självskadebeteende.

•

Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad
erfarenhet ser över öppen- och slutenvården för personer med
självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt
redovisar arbetet för fullmäktige.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Motion:
Möjliggör anställning för
ensamkommande med rätt
kompetens som riskerar
utvisning.
2020-09-28

De senaste åren har Gotland tagit emot ett antal unga ensamkommande
eller på annat sätt asylsökande unga. Många i gruppen har nu en stark
anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan,
på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser
i vår gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.
Vi är många som fått nya vänner och till och med familjemedlemmar i
den här gruppen. Vi är också många som fått se nya vänner och
familjemedlemmar tvingas på flykt igen eller utvisas till krig och konflikt i
ibland annat Afghanistan. Långa handläggningstider, en kraftigt
åtstramad asylpolitik och rättsosäkerhet i handläggning av asylärenden
har gjort att många i den här gruppen har levt i stor stress och osäkerhet
om huruvida de kan stanna i Sverige, i många år vid det här laget.
2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för
asylsökande att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter
fullgjorda studier har den unge sex månader på sig att söka arbete för
på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige. Anställningen behöver
uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast anställning
eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga
ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under
pågående pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det
är en nästan omöjlig ekvation om inte också arbetsgivare är medvetna
om detta och bidrar till en lösning. Det krävs ett medvetet arbetssätt för
arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella
medarbetare som finns i den här gruppen. En kommun som tagit sig an
detta problem är Halmstads kommun. Där har man nyligen antagit en ny
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som
möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande som
omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten
och att rätt kompetens finns.
Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet i
Halmstad kommun citeras i Hallandsposten 16 september 2020:
”Vi står I ett läge där vi har tre personer som snart är färdiga undersköterskor,
som har lärt sig svenska men som omfattas av den här lagen. Det räcker inte
med en provanställning för att de ska få stanna, utan det krävs en varaktig
anställning.
Det hade varit slöseri att inte ta till vara de här personerna som redan jobbar
som timvikarier inom äldreomsorgen. Vi har en stor brist på personal inom vård
och omsorg. Men det här handlar också om att bidra I integrationsarbetet.”

Även Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande citeras I
Hallandsposten (16/9 2020):
”Vi är verkligen I behov av personal så vi tycker att den här rutinen är jättebra.
Men det ska inte vara så att Las ska frångås, det ska inte vara någon gräddfil,
säger hon.”

Kommunen framhåller att den nya rutinen inte ska ses som ett försök
att kringgå turordningsreglerna och dialog med fackförbundet
Kommunal och kommunen om den nya rutinen har skett.
Carin Söderberg, vice ordförande i Kommunal vård och omsorg citeras i
Hallandsposten (16/9 2020):
”Eventuella försök att frångå las kommer att motas i grind. Just i det här fallet
är detta dock inget problem eftersom det inte finns några undersköterskor med
företrädesrätt, uppger hon. Och vi vet att det kommer att vara brist på
undersköterskor även i framtiden. Så min reaktion på detta är att vi inte ska
sätta stopp för att en person som varit i landet i flera år och som utbildat sig
och som vi behöver ska få ett jobb.”

Vi yrkar därför:
•

Att Region Gotland i dialog med berörda fackförbund ser över
rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som
omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta
områden att få en fast anställning eller avtal om anställning för
minst två år utan provanställning förutsatt att behov finns i
verksamheten och ingen annan har förtur till tjänsten.

•

Att dessa rutiner ska gälla såväl kommunala bolag som
förvaltningar.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Motion till Gotlands regionfullmäktige 28:e september 2020:

Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud
Vi yrkar att:
●

Region Gotland ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FNs konvention om
kärnvapenförbud

Bakgrund:

Den 7 juli 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland
Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. Idag
har 84 stater skrivit under och 45 ratificerat avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50
stater ratificerar det. Sveriges regering har valt att i dagsläget inte lägga fram avtalet för
ratificering av riksdagen, men anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra
till dess utveckling.
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som samlar
organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att avtalet skulle
bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017.
ICAN har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt
dessa städer anser att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är en självklarhet för Gotland att gå i täten för
frågor som gäller fred och mänskliga rättigheter genom att ansluta oss till denna.

Uppmaningen från ICAN lyder:
"Our city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear weapons pose to
communities throughout the world. We firmly believe that our residents have the right to live in a
world free from this threat. Any use of nuclear weapons, whether deliberate or accidental, would
have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for people and the environment.
Therefore, we warmly welcome the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons by the United Nations in 2017, and we call on our national government to join it
without delay."
Idag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark.
Även om Sverige uttryckt sin vilja att utländsk trupp inte skall medföra sådan, saknas både ett
generellt förbud och inspektionsmöjligheter, både i freds- och krigstid.
Detta är skrämmande i en tid då risken för användning av kärnvapen ökat. I början av 2019
meddelade först USA och sedan Ryssland att de dragit sig ur INF-avtalet (Intermediate-Range
Nuclear Forces) som de slutit 1987 (då som USA och Sovjetunionen), vilket innebar att
markbaserade kort- och medeldistansrobotar skulle avskaffas. Sedan ett par år har Sverige även
ett värdlandsavtal med NATO som i praktiken innebär att kärnvapen i händelse av konflikt/krig
kan komma att finnas på svensk mark.
Det finns en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FNs kärnvapenförbud. I en
SIFO-undersökning från 2018 sade sig hela 85% av alla tillfrågade vara för en ratificering.
Starkast var stödet i gruppen kvinnor 15-29 år gamla där 94% var för. Inom väljarkåren är
majoriteten av väljare från samtliga riksdagspartier är för, med det allra starkaste stödet hos
Centerpartiet, med 93% för.
Under ICANs paraply ryms ett stort antal svenska organisationer, däribland Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Olof Palme International Center.
Regionen råder inte över säkerhetspolitik eller utrikespolitik - men en regional uppmaning till
regering att skriva under TPNW-konventionen är vad regionen bör göra för att stärka
gotlänningars säkerhet i denna fråga.
När Gotland ansluter till uppropet är vi inte först. Hundratals städer har redan skrivit på, från
Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima i Japan till Washington DC i
USA. I Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på. I vårt
grannland Norge är de i skrivande stund uppe i 29 städer. Nu senast tog Göteborgs kommun,
drivet av rödgrönrosa partier i kommunfullmäktige, beslut om att ansluta sig till uppropet.

Låt oss uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över det hot som
kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta övertygelsen att våra
invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av kärnvapen, oavsett om
den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och långsiktiga konsekvenser för
människor och miljö.
För gotlänningars säkerhet så önskar vi att regionen tar ett steg framåt mot en kärnvapenfritt
Gotland, och att uttala stöd för ICAN:s uppmaning är ett bra steg på den vägen.

Torun Ström (FI)
Lisbeth Bokelund (Mp)
Saga Carlgren (V)
Meit Fohlin (S)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
om elavbrott på Gotland
Visby 2020-09-28
Gotland och elavbrotten.
Alltför ofta försvinner strömmen på Gotland. Trots en investering i ny teknisk
utrustning vid mottagande av kabeln från fastlandet fortsätter strömavbrotten.
Det är naturligtvis ett otyg för oss privatpersoner när strömmen försvinner och
det vi höll på med inte längre kan utföras. Vi vet sedan länge att kostnaderna för
flera gotländska arbetsgivare blir högre vid elavbrott. Mest känt är Cementas
kostnader, men även andra företag drabbas. Vetskap om en osäker
leveranssäkerheten av el riskerar att påverka företagens investeringsbeslut. I
nästa led kan det bli dyrt för Gotland.
Nu under pandemin har användandet av digitalteknik i samband med arbete
ökat. På många vis en bra utveckling. Dels kan fler arbeta hemifrån och dels ökar
möjligheten för oss att delta i fastlandsbaserad kompetensutveckling. Men, när
strömmen försvinner försvåras allt detta.
Ska Gotland hänga med i utvecklingen är det nödvändigt med en säker leverans
av el till och på Gotland.
Enligt diskussioner inom svenskt kraftnät tycks det dröja minst 10 år innan vi får
en ny kabel. Jag tycker att det är oacceptabelt med ytterligare 10 år av osäkra
elleveranser. Tyvärr kan jag konstatera att S-Mp regeringen inte tar detta på
tillräckligt allvar, Gotland tycks inte vara viktigt. Jag ser heller inte att
Centerpartiet eller Liberalerna i sitt samarbete med regeringen driver denna
fråga till resultat. Som vanligt blir det mest ord och lite verkstad.
Är det verkligen rimligt att Gotland i dessa tider har en så pass dålig
leveranssäkerhet av el?
Mina frågor är:
Anser regionstyrelsens ordförande att det är acceptabelt att vi i tio år till ska leva
med dessa ständigt återkommande strömavbrott?
Om du inte anser det vad har du i så fall för plan för att se till så att dessa
upphör? Hur jobbar du idag för att resultat ska nås?

Jörgen Benzler
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se
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Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius
Angående Romaskolans behov av idrottshall
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte 2019-03-20 §40 Strategisk plan och budget lyfter
förvaltningen i underlagen fram behovet av idrottshall vid Romaskolan. Vid mötet
presenterades också av tjänstepersoner en tänkt investeringsvolym på 3 miljoner 2020 och 4
miljoner 2021 (totalt 7 miljoner) för att ställa om fd Badhuset till idrottshall för skolan.
Nämndens ordförande, Stefan Nypelius, valde att lyfta bort både skrivningen om behovet och
själva resursen för idrottshall hur skrivelsen. Detta reserverade sig samtliga i den röd-grönrosa oppositionen emot. Borttagandet av behovet av idrottshall ledde därmed till att kunskap
om behovet inte gavs Regionstyrelse eller Regionfullmäktige.
Utifrån ovan är mina frågor till Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Stefan
Nypelius:
-

Vad hade och har nämndens ordförande för egen tanke om behovet av idrottshall i
Roma?
Varför drogs beskrivningen av behovet bort från underlag inför budgetberedning?
Vad ser nämndens ordförande för lösning och tidsplan med nu givet läge i Roma
samtidigt som vi har en halverad investeringsbudget?

Meit Fohlin, Socialdemokraterna

2020-09-28

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg
Stoppade investeringar 2019 och 2020
Tekniska nämndens delårsrapport visar att flera investeringskonton är orörda för år 2020.
•
•
•

Kontot Enkelt avhjälpta hinder finns nästan 2 miljoner
Kontot Säkra skolvägar finns drygt 3 miljoner varav upp till 50% kan sökas i statsbidrag
Kontot Cykelplan Visby och tätorter finns 4,3 miljoner varav upp till 50 % kan sökas i
statsbidrag

Enkelt avhjälpa hinder. Det innebär att enkla åtgärder skall göras för att underlätta för
funktionsnedsatta. Det handlar tex om avfasning av trottoarkanter, målning av
övergångsställen, sätta upp räcken och ramper, märka upp trappor mm alltså små enkla
åtgärder. Vid varje möte regionen har med organisationer som företräder funktionsnedsatta tas
detta upp och listan kan ibland vara lång på åtgärder som behöver göras.
Säkra skolvägar. Regionen arbetar för en nollvision när det gäller att ingen skall dödas eller
skadas allvarligt i trafiken. Speciellt utsatta är barn och ungdomar som måste skyddas.
Barnens skolväg är en farlig plats och pengar har därför avsatts för att den miljön skall göras
så säker som möjligt. Önskemål finns från flera skolor om åtgärder.
Cykelplan Visby och tätorter. Regionen har en vision att cyklandet skall öka med 30 %
under de närmaste 15 åren. Åtgärder skall göras för att öka trafiksäkerheten på våra gång- och
cykelbanor och även bygga nya cykelvägar i Visby och i våra tätorter.
På min fråga vid tekniska nämndens möte den 16 september får jag svar att inga medel
kommer att användas från dessa konton under 2020 utan dem flyttas över till 2021 och inga
nya pengar äskas.
Kan även se att inga pengar använts under 2019.
Mina frågor
•
•
•

Varför har Alliansen stoppat dessa viktiga investeringar för åren 2019 och 2020?
Innebär detta att regionen gått miste om statsbidrag för åren 2019 och 2020?
Kommer dessa viktiga åtgärder att stoppas även kommande år ?

Tommy Gardell
Socialdemokraterna

