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Regionstyrelsen

Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland
Förslag till beslut
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till regional
utvecklingsstrategi för Gotland, Vårt Gotland 2040.
Förslag till beslut

2. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att under första
halvåretkvartal 1 2021 återkomma med en plan för uppföljning, utvärdering och
lärande kopplad till Vårt Gotland 2040.

Sammanfattning

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång mellan
varje val. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska upprättas utifrån en analys av
de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.
I mars 2019 beslutade Regionstyrelsen om direktiv för projektet att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
ska ersätta Vision Gotland 2025 som antogs 2008. Framtagandet har skett i en
process där statliga myndigheter, näringslivets organisationer, föreningsliv och
gotlänningar deltagit. En remissversion av Vårt Gotland 2040 var ute för synpunkter
mellan 3 mars 2020 till 31 maj 2020 och totalt inkom 131 remissvar. Dessa har
sammanställts och utgjort grunden för den omarbetning som skett under hösten
2020.
Förslaget till regional utvecklingsstrategi innehåller beskrivning av de gotländska
utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ ö med plats för hela livet och tre
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övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
med livskvalitet för alla, Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen och
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. Vidare finns tolv
effektmål, tio prioriteringar som ger vägledande inriktning för att nå målen och en
beskrivning av former för genomförande och samverkan. Tre genomförandeprogram
föreslås som ska ta arbetet vidare och konkretisera insatser för gemensam
kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Vidare finns en beskrivning av
hur uppföljning, utvärdering och lärande ska ske, vilket behöver fördjupas i en
särskild plan som tas fram efter beslut om den regionala utvecklingsstrategin.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet
av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete,
ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång mellan
varje val. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska upprättas utifrån en analys av
de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen. Region
Gotland ska i arbetet samverka med länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter
och samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet.
Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 301 att uppdra åt dåvarande
ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi
(RUS), för att ersätta Vision Gotland 2025. Under 2017/2018 följdes Vision Gotland
2025 upp och slutsatserna bidrog till att den politiska ledningen beslutade att inte
enbart revidera Vision Gotland 2025 utan istället avsätta resurser för framtagandet av
en helt ny regional utvecklingsstrategi. I uppdraget ingick även att se över den
regionala utvecklingsstrategins koppling till andra planer och program samt
koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering. I förslaget till ny
regional utvecklingsstrategi beskrivs genomförande och koppling till andra planer
och program. Kopplingen till koncernstyrningen är ett arbete som initierats och nu
pågår.
Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28, § 84 om projektdirektiv för projektet
Framtagande av regional utvecklingsstrategi för Gotland med tidplanen att ett förslag
till ny RUS skulle kunna läggas fram till regionfullmäktige i slutet av 2020. Den
regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, ersätter Vision Gotland 2025 som
antogs 2008.
Regionala utvecklingsutskottet har utgjort politisk styrgrupp i arbetet och RUS har
varit en punkt på dagordningen vid varje sammanträde. I projektets styrgrupp på
tjänstenivå har Länsstyrelsen och Uppsala universitet ingått. Region Gotlands
koncernledningsgrupp har varit intern referensgrupp och Regsam extern sådan.
Process inför remissversionen
Under 2019 togs en nulägesanalys fram (rapport Nuläge och utmaningar nulägesanalys och kunskapsunderlag för ny regional utvecklingsstrategi för Gotland).
I arbetet skedde dialog och avstämning kring styrkor och svagheter, hot och
möjligheter i olika befintliga nätverk och samverkanskonstellationer, som Trafikrådet,
Tillgänglighetsrådet, Tillväxtrådet, Forum för social hållbarhet och Statlig samverkan
(statliga myndigheter på Gotland). Ett antal statliga myndigheter svarade med
skriftliga inspel på frågor som skickades ut gemensamt av Region Gotland och
Länsstyrelsen. Under oktober 2019 arrangerades tre framtidsdialoger, i Visby Hemse
och Slite, med 130 deltagare från myndigheter, näringsliv och föreningar. Dialogerna
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planerades och genomfördes i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och
det inledande arbetet med ny översiktsplan, för att ta tillvara möjligheterna med
dialog till nytta för båda processerna. Webbplatsen www.gotland.se/gotland2040 har
använts för kommunikation om arbetet och remissförslaget. Vid konferenserna
Företagardagen och 92 möjligheter har arbetet med Vårt Gotland 2040 presenterats i
plenum och projektmedarbetare funnits på plats i monter för att informera och
diskutera. I arbetet med RUS har SWEDESD vid Uppsala universitet bistått med
stöd kring lärande för hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen.
Remissversion av Vårt Gotland 2040.
Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 39 att sända Vårt Gotland 2040 - förslag till
regional utvecklingsstrategi för Gotland på remiss, med remisstiden 3 mars till och med 31
maj 2020. Tolv remissinstanser hörde av sig och fick förlängd remisstid till midsommar.
Remissförslaget innehöll en vision, tre övergripande mål samt effektmål till 2040, tio
insatsområden med strategiska inriktningar. Vidare innehöll förslaget också
samhällsutmaningar och utmaningar för Gotland, beskrivning av ö-lägets
förutsättningar, Gotland i världen med fokus på funktionella samband och
internationell samverkan samt kort om genomförande, uppföljning och utvärdering.
Region Gotland välkomnade synpunkter på alla delar i förslaget, men ställde några
särskilda remissfrågor;
 Hur ser ni på förslag till vision?
 Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
 Hur kan ni bidra till att målen nås?
 Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta
fem åren)?
 Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Förslaget skickades till 137 remissinstanser - partierna, nämnderna inom Region
Gotland, näringslivet genom näringslivsorganisationerna samt till de tio största
företagen på ön, utvecklingsbolagen, föreningsliv, statliga myndigheter inklusive
universitet samt till omgivande regioner och kommuner. Via Region Gotlands webb,
Facebook, annonser i lokalpressen samt medverkan i lokalradio gavs information om
att det var öppet för alla att lämna synpunkter på förslaget. En e-tjänst för att lämna
synpunkter togs fram, vilken användes av många svarande.
Totalt kom 131 remissvar in, 13 av svaren kom från statliga myndigheter som
avböjde att lämna synpunkter, dvs. 118 svar innehöll synpunkter. Några
remissinstanser valde att endast besvara remissfrågorna, medan andra gav synpunkter
på förslagets alla delar. I remissammanställningen (rapport biläggs) redovisas
inkomna synpunkter och samtliga svarande. 47 av svaren kom från privatpersoner
(48 personer då ett svar gavs gemensamt). Merparten av privatpersonerna har svarat
anonymt, vilket var huvudalternativet i e-tjänsten.
Tre öppna dialogmöten om förslaget kunde hållas i mars (i Vamlingbo, Rone och
Kräklingbo) innan Covid 19-pandemin medförde att de återstående fem planerade
mötena fick ställas in. Även planerade dialoger med ett par gymnasieklasser, årskurs
5-6 i en av skolorna samt på två fritidsgårdar ställdes in. En kort film togs fram till
webbsidan, med en genomgång av innehållet i förslaget och om processen, för att
underlätta att ta till sig förslaget och få information om processen.
Under september och oktober 2020, efter den formella remissperioden, användes
digitala kanaler för att få in tankar och synpunkter från unga och unga vuxna mellan
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13-25 år. Drygt 280 svar har kommit in. Bland annat har unga prioritera vilka frågor
de ser som viktigast för Gotlands utveckling. 170 svar kom in på den frågeställningen
och högst prioriterat var utbildning, bostäder, hälsa, miljö/natur, företagande/jobb
och nöje. Hela resultatet kommer att redovisas separat, men förvaltningen ser att det
i hög grad finns en överensstämmelse mellan ungas synpunkter och innehållet i
förslaget till RUS.
Formgivning, kortversion och översättning
Under remissomgången fanns en formgiven version av Vårt Gotland 2040 tillgänglig.
Formgivning och pedagogiska illustrationer underlättar att ta till sig innehållet. Några
få illustrationer finns med i nuvarande förslag, men efter beslut i regionfullmäktige
ska den regionala utvecklingsstrategin formges. Ambitionen är att den digitala
versionen av Vårt Gotland 2040 ska vara den huvudsakliga, men med tillgång till en
utskriftsversion. På webben kan relaterade planer och program länkas. En
kortversion tas fram som också översätts till engelska.
Bedömning

Regionala utvecklingsutskottet fick 2020-09-09, § 45 information om remissvaren
och vad förvaltningen skulle arbeta vidare med. Omarbetning har skett under
september och oktober.
Förvaltningen noterade i arbetet med remissammanställningen att det fanns ett
grundläggande stöd för den övergripande inriktningen och målsättningarna i förslaget
till ny regional utvecklingsstrategi. Samtidigt fanns en rad förändringsförslag att ta
fasta på och överväga i det fortsatta arbetet, avseende innehåll, begriplighet och
struktur. I arbetet med ett slutligt förslag har utgångspunkten varit att göra
förändringar i disposition och innehåll för att möta remissynpunkterna, men att det
ändå ska vara ett förslag som går att känna igen från remissversionen.
Utöver synpunkter från remissinstanserna har förvaltningen beaktat näringsdepartementets pågående arbetet med framtagande av en ny nationell strategi för
hållbar regional utveckling (som färdigställs under 2021) och pågående
programmeringsarbete för kommande strukturfondsperiod.
Förändringar av förslaget efter remissomgången.
Större förändringar som skett i förhållande till remissversionen är:


En mer innehållsmässigt sammanhängande strategi med en tydligare disposition.
Dispositionen har arbetats om i syfte att nå tydligare och mer sammanhållna
delar. Dispositionen utgår nu från nuläge (Gotländska utgångspunkter), önskat
läge (vision, mål, effektmål) och hur vi ska nå målen (prioriteringar,
genomförandeformer). Till varje prioritering knyts de effektmål som
prioriteringen i första hand bidrar till, vilket är ett sätt att förtydliga hur delarna
hänger samman. Till detta kommer uppföljning, utvärdering och lärande. En
illustration i förslaget visar de olika beståndsdelarna och hur de hänger samman.
Nuläge, utmaningar och förutsättningar fanns i flera olika delar av
remissförslaget. Dessa har nu satts samman till ett sammanhängande inledande
avsnitt med rubriken Gotländska utgångspunkter. Avsnittet innehåller
övergripande utmaningar för Gotland, ö-lägets förutsättningar samt Gotlands
samband med omvärlden. Här finns också de genomgående perspektiven
beskrivna. Hållbarhetsperspektiven är utvecklade jämfört med remissversionen,
där demokrati, mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet och ett geografiskt
perspektiv finns med som centrala delar av hållbarhet.
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Visionen densamma som i remissförslaget men visionstexten är kortad.
Visionen föreslås vara densamma som i remissförslaget. Visionstexten har kortats
ned betydligt jämfört med remissförslaget, för att bli mer kärnfull och för att inte
vara alltför lik måltexterna. Vision och visionstext föreslås vara:
o Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och
verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och
plats för alla delar av livet, i alla åldrar.
Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör, bygger på styrkor som Gotland har
och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Kärnvärdena i det
gotländska varumärket – närhet, livskraft, magiskt, kreativitet och omställning visar hur vi vill uppfattas. I samband med beslut om den regionala
utvecklingsstrategin ändras kärnvärdena på så sätt att ordet omställning tillkommer
och att ordet livslust tas bort.



Formulering av de tre övergripande målen har kortats ned och måltexter justerats något.
I remissomgången fanns ett tydligt stöd för inriktningen i de övergripande målen.
I förslaget finns nu tre övergripande mål, med kortare formuleringar, färre svåra
ord och med måltexter som justerats något utifrån remissynpunkter. Ordet
klimatpositiv har tagits bort från målformuleringen av det andra målet nedan, i
måltexten (samt effektmål) tydliggörs ambitionen om ett klimatneutralt Gotland
till 2040. Det innebär att gå fem år före det nationella klimatmålet. Målen som
föreslås är:
o Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
o Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
o Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft



Effektmålen har setts över avseende antal och relevans.
I remissförslaget fanns 17 effektmål, i förslag till slutlig version finns 12
effektmål. De har setts över för att samtliga ska vara formulerade för att beskriva
ett tillstånd vi vill uppnå 2040. Till effektmålen ska indikatorer för att följa
utvecklingen sättas, det föreslås ske i en särskild plan för uppföljning, utvärdering
och lärande. Vid varje prioritering visas vilka effektmål de bidrar till att nå. Flera
prioriteringar kan bidra till samma effektmål. Det är ett sätt att knyta samman de
olika prioriteringarna och visa på sambanden mellan olika sakområden.



Insatsområden föreslås heta Prioriteringar och får en disposition med tydlig riktning framåt.
I remissförslaget fanns tio insatsområden med strategiska inriktningar (totalt 52
stycken) I remissomgången gavs stöd för att insatsområdena alla var relevanta
men att de föreslagna strategiska inriktningarna i varje insatsområde hade en
skiftande strategisk nivå. Vidare fanns synpunkter på ett för starkt fokus på
nuläge även i detta avsnitt, som ska visa en riktning framåt. Alla tio områden har
behållits och kallas nu prioriteringar. Prioriteringarna har fått en uppmanande
rubrik och inriktningarna för arbetet framåt tydliggörs i punktform inledningsvis i
varje avsnitt. Varje inriktning utvecklas i en text där motiv beskrivs. Den
strategiska nivån på inriktningarna har sett över, liksom antal (nu 38 stycken). Till
varje prioritering visas vilka effektmål och Agenda 2030-mål de har bäring på.



Styrkeområden för smart specialisering
För att möta remissynpunkter om att befintliga styrkeområden för smart
specialisering borde tydliggöras (besöksnäring samt mat- och livsmedel) samt att
eventuellt ytterligare styrkeområde borde lyftas, så finns det nu utvecklat i
prioriteringen Stimulera innovation och förnyelse. Eftersom processen kopplat
till EU:s budget och regionala strukturfondsprogram för perioden 2021-2027
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pågår intensivt hösten 2020, så finns ett tredje styrkeområde med i förslaget till
ny RUS. Det är näringslivets energiomställning.


Genomförande och uppföljning har förtydligats, liksom Region Gotlands olika roller.
Tre områden för samhandling fanns med i remissförslaget, men mycket kort
beskrivet. Nu har avsnittet kring genomförande, tre genomförandeprogram
definieras inklusive syftet med dessa. Hur Region Gotland avser att samordna
insatser för genomförande och följa upp resultat är också förtydligat, men en
särskild plan för uppföljning, utvärdering och lärande behöver tas fram kopplat
till Vårt Gotland 2040.
Vårt Gotland 2040 är inte enbart Region Gotlands strategi, det är Gotlands
strategi, där syftet är att många ska bidra i genomförandet. I remissomgången
fanns synpunkter på att Region Gotlands roll i genomförande skulle beskrivas
mer, liksom förhållandet mellan RUS och översiktsplanen, ÖP. Det har därför
lagts till.



Kris, sårbarhet och beredskap mer aktuellt och lyfts i flera delar av förslaget.
Mot bakgrund av den pågående pandemin kom flera remissynpunkter rörande
kris, sårbarhet och beredskap. Bland annat fanns förslag på att det borde utgöra
ett eget avsnitt. De utmaningar som cCovid 19-pandemin satt ljuset på och de
effekter som i nuläget kan bedömas, har vävts in samtidigt som det ännu finns
stora osäkerheter vad gäller långsiktiga effekter. Att ha en god förmåga att kunna
hantera samhällsstörningar är nödvändigt inte enbart för att kunna hantera den
nu pågående pandemin. Frågor om kris, sårbarhet och beredskap är
tvärsektoriella och har förtydligats i flera olika delar av förslaget istället för att
utgöra ett eget avsnitt. Det finns tydligare beskrivet i avsnittet Gotländska
utgångspunkter. I prioriteringen Främja hälsa, delaktighet och trygghet finns
inriktningen Öka motståndskraften och säkerheten i samhället. Flera
prioriteringar bidrar sammantaget till att nå effektmålet God förmåga och god
beredskap att hantera samhällsstörningar, vilket framgår i förslaget.

Plan för uppföljning, utvärdering och lärande tas fram
Förvaltningen ser behov av att ta fram en särskild plan för uppföljning, utvärdering
och lärande, inklusive indikatorbilaga för att mäta effektmålen och följa utvecklingen.
I remissförslaget fanns skrivningar om att detta skulle tas fram till den slutliga
versionen av RUS. Det ska dock göras skyndsamt efter att beslut tagits i
regionfullmäktige och kunna beslutas av regionstyrelsen efter att fullmäktige beslutat
om RUS, men under det första halvåretkvartalet 2021.
Konsekvensanalys
Sammantaget är bedömningen att Vårt Gotland 2040 ger goda förutsättningar för en
långsiktig regional utveckling för Gotland.
Sociala och miljömässiga konsekvenser: Agenda 2030 är en utgångspunkt och de tre
hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med synsättet att social hållbarhet
är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.
Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i genomförandet för att nå målen i
Vårt Gotland 2040. Jämställdhets- och barnrättsperspektiv samt ett geografiskt
perspektiv (hela Gotland) ingår som en del av hållbarhet.
Ekonomiska konsekvenser: syftet med en regional utvecklingsstrategi är att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling för Gotland med fler företag, fler jobb, ökad
tillväxt och kunskapsintensitet i företagen. Det ger hållbara företag, ökad skattekraft
och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands samlade medel används
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utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt. Grundtanken och syftet med en
stark samsyn kring Gotlands utveckling är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer. Det inkluderar även aktörer på
nationell och internationell nivå.
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En kreativ ö med plats för hela livet
Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika
natur- och kulturvärden, stark företagsamhet, ett välrenommerat universitet och människor
med ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen. Att leva och verka på
en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en
stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna
för influenser från omvärlden, något som fortfarande är levande, inte minst genom
internationellt samarbete. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning.
Omställning är nyckeln till att klara de utmaningar som ligger framför oss, som till exempel
en ökad konkurrens från omvärlden, att klara välfärden och kompetensförsörjningen med
en ökande andel äldre i befolkningen och framför allt klimatutmaningen. Vi behöver
omställning och nytänkande för att accelerera utvecklingen inom en rad områden. Vi
behöver planera för att förändring är det normala tillståndet, det har inte minst det senaste
året visat. Förmågan att kunna hantera förändringar, vara anpassningsbara, flexibla och
fortsätta att utvecklas är avgörande. Det gör vi bäst tillsammans, i ett gott samarbetsklimat.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa förutsättningar för bästa möjliga
framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö. På så sätt
kan vi också bidra till Sveriges och världens utveckling. Samsyn och samordnad handling
ger större utvecklingskraft. Strategin är en plattform för Gotlands aktörer att utgå ifrån i
det gemensamma arbetet för en hållbar regional utveckling.
Visionen är en kreativ ö med plats för hela livet. Kreativitet, närhet och livskraft är precis
vad som behövs för omställning. Nu använder vi Gotlands styrkor, tar nya
utvecklingssprång samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom ramen för
jordens resurser.
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Vårt Gotland 2040 – vår regionala utvecklingsstrategi
Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Mål och
inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål
på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss
som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.
I strategin används ordet Vi. Det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att
utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla och att alla därmed kan bidra. Vi
betyder alla organisationer som bidrar till att genomföra strategin, som bidrar till en hållbar
utveckling och till att Gotland blir den bästa möjliga platsen att leva på. Vi betyder också
alla gotlänningar, alla potentiella gotlänningar, deltidsgotlänningar, alla som vill Gotland väl.
Med orden vi och Vårt Gotland sätts det gemensamma bästa i fokus och det faktum att det
är tillsammans som förändring kan åstadkommas.
Vårt Gotland 2040, vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) innehåller mål och
prioriteringar för en långsiktigt hållbar regional utveckling på Gotland. De sätts utifrån
Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera. En stark samsyn kring de
långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra
till. Att vi drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland och även större
möjlighet att nå framgång i påverkan gentemot nationell- och EU-nivå. Vårt Gotland 2040
ersätter Vision Gotland 2025 som antogs 2008
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Vad innehåller Vårt Gotland 2040?
En vision och tre övergripande mål med effektmål visar vad vi vill uppnå. Våra
utgångspunkter sammanfattar samhällsutmaningar för Gotland, utmaningar som också ger
möjligheter. Här finns också våra geografiska förutsättningar beskrivna, liksom de
perspektiv som genomsyrar strategin. Tio prioriteringar ger vägledande inriktning för hur vi
ska nå målen på lång sikt. En långsiktig strategi måste konkretiseras i efterföljande steg.
Genomförandet av strategin finns kort beskrivet vad gäller form och process. Mål på kort
sikt och insatser som behövs för att gå i önskad riktning tas vidare i nästa steg. I slutet av
strategin finns formerna för uppföljning, utvärdering och lärande kort beskrivna, något
som fördjupas i en särskild plan för genomförande, uppföljning och lärande. Hållbarhet är
både ett mål och ett medel.
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Det formella uppdraget
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den
regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland – i samverkan med myndigheter,
näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional
utveckling för Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys
av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen. I uppdraget som
regionalt utvecklingsansvarig ingår också att leda och samordna insatser för att genomföra
strategin och att följa upp resultaten. Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till
samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå och även
mellan olika regioner.
Det regionala utvecklingsansvaret kan sägas bestå av två delar. Dels det lagstadgade som
sätter ramarna och ger ansvar till regionerna, som att utarbeta en strategi för regionens
utveckling och att fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. Dels det innehållsmässiga
som varje region med utgångspunkt i regionala förutsättningar står för.
För att nå en hållbar regional utveckling är mål inom många olika politikområden och
insatser inom en rad olika samhällsområden av betydelse. Våra mål och prioriteringar
samspelar med mål på nationell nivå, EU-nivå och med internationella mål som FN:s
globala mål för hållbar utveckling. Vårt regionala utvecklingsarbete ska bidra till att uppfylla
det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken, Utvecklingskraft med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet och det nationella målet
för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, En livskraftig landsbygd med likvärdiga
möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet.

Gotländska utgångspunkter
Den regionala utvecklingsstrategin bygger på en analys av Gotlands förutsättningar att uppnå en hållbar
regional utveckling.1 Det finns övergripande samhällsutmaningar som behöver mötas, men som också
innebär betydande möjligheter. I detta har ö-läget en tydlig påverkan. Hållbarhet ur alla dimensioner –
ekonomisk, social och miljömässig – är utgångspunkter som behöver finnas med och ömsesidigt stödja
varandra.
Övergripande samhällsutmaningar
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De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som behöver mötas, med flera
målkonflikter men också med betydande möjligheter. Dessa är:






demografisk utveckling
klimat, miljö och energi
social sammanhållning
globalisering
digitalisering

Demografisk utveckling

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet
invånare. Det är en växande landsbygdsregion. Gotlands befolkning ökar och under 2020
1 Nuläge och utmaningar - nulägesanalys och kunskapsunderlag för ny regional utvecklingsstrategi för Gotland (Region Gotland, 2019)
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passerades för första gången 60 000 invånare. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till
än från Gotland, men antalet födslar är färre än antalet som avlider. Enligt SCB:s senaste
befolkningsframskrivning (maj 2020) beräknas Gotland att år 2030 ha nära 65 000 invånare
och år 2040 cirka 67 500 invånare. Det är en större procentuell folkökning än i riket.
Andelen av befolkningen i yrkesaktiv ålder väntas minska. Gotland är en av de regioner i
landet där andelen över 80 år förväntas vara högst år 2030. De äldre är aktiva i samhälls-,
närings- och föreningslivet allt längre upp i åldrarna och en viktig resurs i samhället. När
andelen i yrkesaktiv ålder minskar förstärks bristen på arbetskraft. En fjärdedel av
arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det redan idag svårt att hitta arbetskraft
med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större.
Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster, då ökningen av antalet
unga och äldre höjer behoven av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola.
En viktig förutsättning för att befolkningen ska växa är inflyttning från andra delar av
Sverige och från andra länder. Även om invandringen till Sverige minskat sedan 2016, utgör
den en övervägande del av hela landets befolkningsökning. En väl fungerande integration
är av största vikt för att ta tillvara den resurs som människor från andra länder utgör.
Gotlands befolkningsutveckling stärks därtill om Gotland uppfattas som en attraktiv plats
att bo, verka och leva på året om. Att få fler unga vuxna att stanna kvar och bilda familj på
Gotland stärker också den långsiktiga befolkningsutvecklingen och knyter an till de
karriärmöjligheter och livsvillkor som erbjuds.
Visby är öns dominerande tätort, både i sin storlek med 25 000 invånare, men även när det
gäller arbetstillfällen, infrastruktur, handel och service. Nära 60 procent av gotlänningarna
bor utanför Visby, varav cirka 13 000 i de övriga tätorterna och 23 000 på landsbygden.
Tillgängligheten till kommersiell och offentlig service är god, tack vare korta avstånd och
en väl utbyggd digital infrastruktur.
För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en allt högre andel äldre på de
gotländska landsbygderna. Delar av de gotländska bygderna har en sjunkande andel
permanentboende och en ökande andel deltidsboende. En låg andel permanentboende är i
vissa områden en utmaning för underlaget för kommersiell och offentlig service. Samtidigt
ger deltidsboende, som många gånger bor stora delar av året på ön, ett positivt bidrag till
den gotländska ekonomin och samhället.
Klimat, miljö och energi
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Klimatet är vår tids ödesfråga. Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser
för jorden, dess ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta
gäller också för Gotland. Kustområden och öar hör till de mest utsatta. Gotland har stora
och unika kultur- och naturvärden, en biologisk mångfald och vitala ekosystemtjänster att
slå vakt om.
Gotland har också en ekonomi och en interaktion med omvärlden som måste ges
förutsättningar att utvecklas. Behovet av en grön omställning innebär möjligheter att skapa
nya, hållbara produktionssystem och konsumtionsmönster. Allt fler aktörer - investerare,
offentliga stödsystem, producenter och konsumenter – skiftar fokus mot mer klimat- och
miljösmarta tjänster och produkter. Lagstiftning, styrmedel och konsumenternas
efterfrågan driver mot en grön omställning. Det finns en stor potential i Gotlands goda
förhållanden för lokal förnybar elproduktion från sol och vind samt resurser för
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biobränslen, hållbara byggmaterial och lokalproducerad mat från de gröna näringarna. De
korta avstånden underlättar en elektrifiering av transporter på ön, där bilberoendet idag är
påtagligt.
För att begränsa effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att minska
utsläppen. Sten- och cementindustrin dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på
Gotland och även nationellt sett till industrins utsläpp. För att kunna klara klimat- och
energiomställningen i sten- och cementindustrin bedöms koldioxidavskiljning och lagring
vara en nödvändig teknisk utveckling för att tillsammans med andra åtgärder klara
klimatmålen.Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta de förändringarna som
ändå sker i allt snabbare takt. För att klara omställningen behöver Gotlands elnät förstärkas
och byggas ut. En stabil energiförsörjning med en tillräcklig överföringskapacitet är, liksom
tids- och kostnadseffektiva transporter, förutsättningar för Gotlands konkurrenskraft, men
el och drivmedel behöver ställas om till fossilfritt och förnybart. ten- och cementindustrin,
som dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på Gotland och nationellt, bedöms
koldioxidavskiljning och lagring vara en nödvändig teknisk utveckling för att tillsammans
med andra åtgärder klara klimatmålen.
Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta de förändringarna som ändå sker i allt
snabbare takt.
Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten
av god kvalitet är sårbar och grundvattnet känsligt för föroreningar. Bara två av totalt 16
nationella miljökvalitetsmål bedöms vara på väg att uppnås på Gotland, Frisk luft och Bara
naturlig försurning. För flera av målen är det oroväckande att utvecklingen inte går snabbare,
den är dock densamma över hela Sverige.
Social sammanhållning
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Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med
riket. Det finns en närhet mellan människor och ett starkt och engagerat föreningsliv, vilket
är en bas och styrka för det gotländska samhället. Det finns dock skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet. Var tredje kvinna och nästan var tionde man upplever
otrygghet. Var fjärde person upplever låg tillit till andra, var femte person har lågt socialt
deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever ensamhet.
Hälsan påverkas av livsvillkor och levnadsvanor och hälsoläget visar på skillnader i
samhället mellan olika grupper. De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller
någorlunda god, men det finns skillnader i hälsa, mellan könen och mellan socioekonomiska grupper. Den psykiska ohälsan ökar, med fler sjukskrivningar på grund av oro,
stress och ångest. Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte
främjar hälsa. Cirka 70 procent av männen och 50 procent av kvinnorna har fetma eller
övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var femte man och
var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Motsvarande oroande tendens ses hos unga.
Den gotländska arbetsmarknaden är könsuppdelad, där 50 procent av kvinnorna arbetar
inom offentlig sektor och drygt 80 procent av männen i privat sektor. Utbildningsnivån,
som påverkar såväl hälsa som förutsättningar på arbetsmarknaden, är lägre på Gotland än i
andra regioner. I jämförelse med andra kommuner är utbildningsnivån förhållandevis god.
Det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre
utbildning. En betydande andel unga personer saknar sysselsättning och finns varken i
pågående studier eller i arbete.
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Civilsamhällets engagemang spelar en viktig roll för att inkludera alla och har inte minst
varit en framgångsfaktor i frågor om etablering av och boende för nyanlända.
Arbetslösheten på Gotland har varit bland de lägsta i landet, vilket underlättat inkludering
på arbetsmarknaden, men utmanas av ekonomiska effekter på grund av åtgärder för att
förhindra smittspridning under cCovid 19-pandemin. Samtidigt kvarstår flera utmaningar
kring utanförskap och sociala riskfaktorer.
Globalisering

Det mesta talar för att globaliseringen, som på ett genomgripande sätt knutit samman
världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta och vidgas till flera
områden. Samtidigt finns motkrafter, där trenden mot ökad öppenhet och nedmontering
av gränser utmanas av en ökande nationalism och värnande av gränser. Det sistnämnda har
blivit än mer aktuellt till följd av pandemin under 2020, som inneburit ett hårt slag mot den
fria rörligheten och satt fokus på sårbarheten i globalt integrerade produktionssystem och
försörjningskedjor.
Gotland är Sveriges mest företagsamma region och har näst störst andel kvinnor som
driver företag. Gotland har dock låg bruttoregionprodukt och låga inkomster jämfört med
andra regioner, vilket ger lägre skattekraft och sämre förutsättningar för välfärd. En
successiv utveckling och hållbar förnyelse av näringslivet samt vidgning av företagens
marknader nationellt och internationellt har potential att stärka Gotland i detta avseende.
Många branscher präglas av stor säsongsvariation. Pandemin har pekat på sårbarheten i det
starka beroendet av besöksnäringen. Den har , samtidigt som den visat på värdet av en hög
självförsörjningsgrad inom vissa områden, till exempel livsmedel och accentuerat
betydelsen av de gröna näringarna.
För att klara sin försörjning och den globala konkurrensen behöver Sveriges regioner vara
attraktiva för företag och människor. För Gotlands del handlar det bland annat om att ha
en arbetskraft med rätt utbildning och kompetens, tillgång till bostäder samt en god
transportinfrastruktur och utvecklad digitalisering som knyter ön närmare sin omvärld.
Tillgången till högre utbildning och forskning vid Uppsala universitet på Gotland är mycket
värdefull, inklusive universitets internationella kontaktnät. Även högre utbildning och
arbetsmarknad blir allt mer global. Det kräver initiativ som aktiverar möjligheten att via
distans även nå marknader utanför regionen. Våra företag måste ha tillgång till talanger från
hela världen och våra framtida talanger måste kunna verka i globala företag samt
utbildningsplattformar.
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Digitalisering

Digitaliseringen genomsyrar samhället och förändrar näringslivet och vardagen – på jobbet,
fritiden och i det allt mer uppkopplade hemmet. Gotland ligger långt framme med en väl
utbyggd digital infrastruktur, bland annat finns ett väl utbyggt fibernät över hela ön och
samverkan kring utbyggnad av 5G. Det uppkopplade Gotland ligger väl framme för att
attrahera fler platsoberoende verksamheter. Samtidigt kan digitaliseringens möjligheter
utnyttjas mer i de gotländska företagen och i offentliga verksamheter. Att säkerställa
Gotlands tillgång till spetskompetens och en robust digital infrastruktur är och kommer
fortsättningsvis att vara en av de viktigaste faktorerna i det gotländska samhällets utveckling
och konkurrenskraft. Det förutsätter också en stabil elförsörjning.
Digitaliseringen främjar framväxten av nya produkter, metoder och arbetssätt. Den digitala
utvecklingen har stor betydelse även för ökad tillgänglighet och effektivitet inom
exempelvis välfärdstjänsterna. Samtidigt måste hänsyn tas till att inte alla kan delta i det nya
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digitala samhället. Samtidigt kan digitaliseringen innebära att befintliga verksamheter och
arbetsuppgifter förändras eller fasas ut. Digitaliseringen ställer även nya frågor kring
demokrati, delaktighet, sekretess, informationssäkerhet och äganderätt till data, som
behöver hanteras. Utvecklandet av tekniken och dess tillämpningar genomsyras av ett högt
kunskapsinnehåll och är beroende av kvalificerad arbetskraft, som till stor del är globalt
rörlig.
Gotland i världen
Ö-läget påverkar förutsättningarna

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det är femton mil till Nynäshamn, tolv mil till Oskarshamn
tio mil till Västervik och cirka tjugo mil till Lettlands kust. Ö-läget innebär förutsättningar
som uppmuntrar kreativitet och en vana att gemensamt lösa viktiga frågor. En stark
kulturell och regional identitet är något som kännetecknat gotlänningar genom historien.
Det syns bland annat i vår unika bebyggelse och kulturmiljöer som är präglade av lokala
förutsättningar, men också av att Gotland genom tiderna berikats av kontakter med
omvärlden.
Ö-läget ställer särskilda krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer för att förse
Gotland med varor och tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och
tjänster på andra marknader. God tillgänglighet är viktigt för såväl boende och besökare
som verksamma på ön och ger tillgång till service och utbud som inte finns på Gotland.
Trafiksystem sätter ramar för rese- och transportmönster både vad gäller tidsåtgång och
målpunkter. I EU:s transportpolitik finns utpekade stomnätskorridorer, som ska knyta ihop
Europas viktigaste urbana knutpunkter till 2030 och samtliga regioner ha åtkomst till år
2050. För Gotlands del behövs samverkan med regioner på fastlandet för att säkerställa en
god access till de europeiska stomnätskorridorerna.
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Transportinfrastrukturen är även avgörande för flera samhällsviktiga områden bland annat
hälso- och sjukvård, livsmedels- och drivmedelsförsörjning, handel och industri samt för
att hantera risker och sårbarhet samt garantera säkerhet och totalförsvar. Det
säkerhetspolitiska läget i Östersjön har återaktualiserat Gotlands strategiska läge och
därmed återuppbyggnaden av ett modernt totalförsvar.
Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar, framför
allt vad gäller geografiska, resursmässiga och logistiska förutsättningar. En del av den
grundläggande tryggheten är att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner och inom
vissa områden är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift. Det är även av stort värde att
kunna klara bland annat energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid utan leveranser
från omvärlden. Både i vardag, kris och höjd beredskap måste samhället kunna erbjuda
fungerande välfärd, vatten- och livsmedelsförsörjning, tillgång till drivmedel, energi och
fungerande kommunikationer. Att säkra den förmågan bidrar till ökad trygghet, hållbar
omställning, attraktions- och konkurrenskraft.
Ö-läget kräver ett akutsjukhus som har större kompetensbredd, fler specialiteter, mer
omfattande jourlinjer och smittskyddsverksamhet, mer omfattande investeringar i
kontinuerlig fortbildning, utrustning, lokaler och teknisk verksamhet än ett jämförbart
länsdelssjukhus på fastlandet. Öns relativt lilla befolkning, i relation till uppdraget som
sjukvårdshuvudman, dubbleras dessutom under vissa sommarveckor. Den betydande
säsongsvariationen innebär att hälso- och sjukvården behöver en hög grad av flexibilitet i
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planering och kapacitet, liksom beredskap för att hantera kriser och även höjd beredskap.
Resursmässigt innebär detta en stor utmaning för landets minsta region.
Bred samverkan med omvärlden

Gotland har en nära samverkan med övriga landet, inte minst med StockholmMälarregionen i frågor som berör kommunikationer, högre utbildning, sjukvård med mera.
Region Stockholm och Region Gotland samverkar inom den gemensamma
sjukvårdsregionen. Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet.
Transportpolitiskt medverkar Gotland som ett av sju län i samarbetet En Bättre Sits som
koordineras av Mälardalsrådet. Inom strukturfondspartnerskapet Småland och öarna sker
samverkan och gemensam prioritering av det regionala strukturfondsprogrammet och det
nationella socialfondsprogrammet. Det är exempel på samverkan som är grundläggande för
Gotlands utveckling.
Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för utvecklingskraft och
inspiration. Många aktörer i det gotländska samhället har goda internationella kontakter,
vilket stärker banden mellan människor och regioner. Samarbeten inom EU underlättas av
att det finns gemensamma strukturer och finansieringsmöjligheter. Samtidigt sker
samarbeten även med regioner utanför EU. Geografin avgör inte val av samarbetspartners,
det är mervärdet för Gotland som är avgörande.
Genomgående perspektiv

Genomgående perspektiv är övergripande synsätt som har beaktats i mål och prioriteringar
och som behöver tas vidare i genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi.
Utvecklingen ska vara hållbar – och ingen ska lämnas utanför

Vi vill nå ett långsiktigt hållbart Gotland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – och för
att göra det behöver vi integrera hållbarhetsperspektiven i mål, prioriteringar och i beslut
om insatser. De tre dimensionerna behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra.
Genom att arbeta för en hållbar regional utveckling på Gotland bidrar vi till att nå FN:s
globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. En annan viktig internationell
överenskommelse är FN:s Parisavtal, med åtaganden om att begränsa klimatförändringarna
till maximalt 2 graders temperaturhöjning och vidta åtgärder för att helst klara 1,5 grader.
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För ett hållbart Gotland behöver vi se till att utvecklingen sker inom ramen för vad jordens
resurser och ekosystem tål. Vi behöver tillgodose alla människors grundläggande behov
och säkerställa de mänskliga rättigheterna. Vi behöver en tillväxt som sker på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser, men också säkra att de offentliga finanserna är hållbara över
tid.
Hållbarhet handlar om ansvar för kommande generationer. En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta för ett hållbart Gotland, nu och på lång
sikt, är särskilt viktigt för de som är unga idag och för kommande generationer. Alla måste
omfattas av och delta i omställningen. Det ansvar vuxengenerationerna har gentemot
kommande generationer är stort, sett mot de utmaningar världen och Gotland står inför.
För en hållbar utveckling är demokrati både ett mål och ett medel. Mänskliga rättigheter är
en förutsättning för hållbar utveckling. En grundläggande princip i Agenda 2030 är
åtagandet att ingen ska lämnas utanför - vilket är precis vad mänskliga rättigheter handlar
om. Mångfald och oOlikheter är en resurs för Gotlands utveckling. Ett attraktivt Gotland,
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nu och i framtiden, är en plats där alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder - har samma möjligheter och rättigheter och där alla invånares
förmågor ska tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad.
Delaktighet och inflytande är avgörande för att vi som individer ska förstå, vilja och kunna
bidra till en hållbar utveckling. Vägen mot en hållbar utveckling är full av målkonflikter. De
behöver lyftas upp och avvägningar göras av demokratiskt valda församlingar i ett
rättssäkert samhälle.

Illustration/bildtext: FN:s globala hållbarhetsmål i de tre hållbarhetsdimensionerna.

Vår regionala utvecklingsstrategi syftar till en hållbar regional utveckling, därför är FN:s
globala mål något vi relaterar till i det regionala utvecklingsarbetet. Barnperspektivet,
jämställdhet och ett geografiskt perspektiv är beståndsdelar i hållbar utveckling, framför allt
sett till social och ekonomiskt hållbarhet. Med hållbar utveckling som ram har vi särskilt
beaktat dessa frågor.
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Barn och unga är framtiden

Barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en hållbar utveckling för
Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att utvecklas till trygga individer som
aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi måste därför respektera, upprätthålla och
skydda barns rättigheter. Vi behöver lyssna på barnen och ta del av deras tankar och
synpunkter. Barnets bästa ska vara en utgångspunkt i beslut som rör dem.
Faktaruta: Det finns fyra grundprinciper i Barnkonventionen som alltid ska beaktas när det gäller frågor
som rör barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
som rör barn. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Alla barn har rätt att uttrycka sin
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mening och få den respekterad. Från 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk
lag.
Jämställdhet en rättighet och hävstång

För att alla ska uppleva Gotland som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för
alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet är en mänsklig
rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället och en förutsättning för en
demokratisk utveckling. Förutom en grundläggande rättighet är jämställdhet också en av de
viktigaste drivkrafterna och en hävstång för Gotlands utvecklings-, tillväxt- och
innovationsförmåga. Jämställdhetsintegrering är ett arbetssätt som använts i framtagandet
av RUS och jämställdhetsperspektivet lyfts fram där det finns specifika skillnader eller
särskild relevans.
Faktaruta: Jämställdhetsintegrering innebär kort att jämställdhetsperspektivet ingår i allt beslutsfattande,
planering och utförande av en verksamhet, för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och
män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.
Hela Gotland – land och stad tillsammans

Den regionala utvecklingsstrategin syftar till att skapa utvecklingskraft på hela Gotland.
Möjligheterna att leva, bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar. En
positiv tillväxt och utveckling av landsbygderna i samspel med Visby och övriga tätorter är
viktigt för en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.
Det finns territoriella skillnader på Gotland och det är därför relevant att prata om
landsbygder i plural. Det synliggör bredden och variationen som olika bygder har. Det som
skiljer landsbygderna åt är demografi, avstånd, närhet till service, natur- och
kulturlandskapet med mera. Även om avstånden är korta så finns det skillnader i
förutsättningar som behöver beaktas. Också i Visby finns geografiska och socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar som behöver beaktas. I den regionala
utvecklingsstrategin använder vi begreppet hela Gotland för att tydliggöra att det handlar
om att hela Gotland ska utvecklas.
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Faktaruta: Region Gotland har beslutat att landsbygdssäkra alla politiska beslut som fattas genom att
analysera effekterna för landsbygderna. Syftet med landsbygdssäkring är att på ett medvetet och
systematiskt sätt beakta landsbygdernas särskilda förutsättningar. Det finns ingen vedertagen nationell
definition av begreppet landsbygdssäkring.
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Vision och mål för Gotland 2040
Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till
en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.
Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har
och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Visionen är också en Den fungerar
också som vägledning och inspiration i det vi gör på kort och medellång sikt.
Övergripande mål för Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt.
Målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder
mot visionen.

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med
livskvalitet för alla
Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt
och jämställt samhälle där vi lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av
en mångfald av uttryck. Vi känner tillit och förtroende för samhället och
varandra och deltar i samhällsutvecklingen. Gotland har trygga och attraktiva
livsmiljöer, rika fritidsmöjligheter, ett dynamiskt kulturliv, en god välfärd och
service samt goda möjligheter till livslångt lärande och egen försörjning. Det
gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget.

Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och
har tidigt nått nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är
en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi
använder de resurser tillgångar vi har på bästa sätt, genom en ekonomi byggd
på kretslopp och förnybara biologiska resurser. På Gotland finns god tillgång
till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Stora kliv har tagits mot
Östersjön som är ett levande och friskt hav. Naturen brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
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Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft
På Gotland skapas tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser.
Företagsamheten är stark, näringslivet och universitetet blomstrar. Gotland är
en mötesplats och här finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.
LSamverkan, innovation och förnyelse ger företagen nya möjligheter och
smarta välfärdstjänster utvecklas. Hela Gotland har en positiv utveckling och vi
blir fler gotlänningar. Vi har bra förutsättningar för företagande, goda
kommunikationer och boendemiljöer. Attraktionskraft, utbildning och
matchning säkrar kompetensförsörjningen.
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Illustration: vision, mål och kärnvärden i det gotländska varumärket
Kärnvärdena i det gotländska varumärket – närhet, livskraft, magiskt, kreativitet och
omställning - visar hur vi vill uppfattas.
Effektmål för att följa utvecklingen mot målen för Gotland 2040

De övergripande målen för Gotland 2040 beskriver det tillstånd vi vill ha i samhälle och
miljö år 2040. Det är stora mål, visionsmål. Effektmålen förtydligar innehållet i de
övergripande målen. Begreppet effektmål innebär att de ska visa på önskvärda långsiktiga
effekter av utvecklingsinsatser vi gör nu och att de därmed ska vägleda utvecklingsinsatser
på Gotland. Varje effektmål bidrar till ett eller flera av de övergripande målen.
För att kunna följa utvecklingen på Gotland sätts till varje effektmål ett antal
uppföljningsbara indikatorer. Indikatorerna är nyckeltal som är viktiga att följa över tid och
som ska indikera om utvecklingen går i rätt riktning mot effektmål och övergripande mål.
Effektmålen kan påverkas av många aktörer på flera nivåer.

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Mål 2040: Gotland är ett
tryggt och inkluderande
samhälle med livskvalitet
för alla.
Effektmål 2040

Mål 2040: Gotland är en
förebild i energi och
klimatomställningen.

Mål 2040: Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft.

En god, jämlik och jämställd hälsa
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
Hållbara kretslopp av material, näringsämnen och kemikalier
Säkrad biologisk mångfald
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
11. En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
12. God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
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Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen
Prioriteringarna tar utgångspunkt i samhällsutmaningarna för Gotland och ska bidra till att
nå ett eller flera av de övergripande målen och relevanta effektmål. Prioriteringarna
inklusive de vägledande inriktningarna ska vara en utgångspunkt för gemensamma
processer, samarbete och finansiering samt stödja aktörerna vid val och prioriteringar av
insatser. För varje prioritering visas vilka av effektmålen de i första hand bidrar till samt
kopplingen till de globala hållbarhetsmålen.
Illustration: samtliga prioriteringar
Prioriteringarna är
 Främja hälsa, delaktighet och trygghet
 Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna
 Säkra kompetensen
 Stärk tillgängligheten
 Gå före i klimat- och energiomställningen
 Säkra miljö och vatten
 Stimulera innovation och förnyelse
 Stärk och utveckla näringslivet
 Utveckla attraktionskraften
 Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning
Främja hälsa, delaktighet och trygghet

Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är grunden för ett socialt
hållbart Gotland. Att människor är inkluderade, känner trygghet, delaktighet och tillit till varandra är
grundläggande byggstenar för samhällsutvecklingen. Ett tryggt Gotland har motståndskraft ett möta kriser
och samhällsstörningar.

Inriktning
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Minska skillnader i hälsa
Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
Värna en trygg uppväxt fri från våld
Stärk individens möjlighet till egen försörjning
Skapa möjligheter för delaktighet och inkludering
Öka motståndskraften och säkerheten i samhället

Minska skillnader i hälsa
Folkhälsan i Sverige och på Gotland är överlag god, men den ojämlika hälsan kvarstår i
flera avseenden och utvecklingen går i vissa fall även åt fel håll. Vägen till en god, jämlik
och jämställd hälsa är beroende av många faktorer i samhället. Det innebär att
möjligheterna att påverka hälsan och utjämna skillnader är stora. Varje individ är en viktig
medskapare av sin egen hälsa, samhället behöver ge människor likvärdiga villkor och
förutsättningar för att möjliggöra det. Psykisk och fysisk hälsa ska främjas för hela
befolkningen men med särskilt fokus på grupper med störst risk för ohälsa.
Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
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Med den utveckling vi ser framför oss både demografiskt och avseende ohälsosamma
levnadsvanor så är tidiga, främjande och förebyggande insatser av största vikt.
Gemensamma ansträngningar måste göras för att främja psykisk hälsa och mer
hälsosamma levnadsvanor. Det gäller exempelvis fysisk aktivitet, tillgång till kultur och
gemenskap, hälsosam matmaten vi äter samt användning av tobak och alkohol. Ett fortsatt
samarbete krävs för att användningen av olagliga droger ska upphöra.
Insatser som ökar alla gotlänningars möjligheter att röra på sig och ger barn och unga
större möjlighet till daglig rörelse ger effekt på både den fysiska och psykiska hälsan. Här
kan många bidra, som exempelvis öns aktiva föreningsliv, Region Gotlands verksamheter
liksom övriga arbetsgivare och företag. Förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv, idrott och
vardagsmotion är viktiga, som exempelvis tillgången till anläggningar, friluftsområden och
trygga miljöer som stimulerar fysisk aktivitet. Gotlands unika natur är en stor resurs för
friluftslivet.
Det behövs en omställning till god och nära vård med en stark primärvård, som utifrån
individens förutsättningar, sätter fokus på tidiga, förebyggande och hälsofrämjande insatser
i samverkan mellan flera aktörer. Även förutsättningarna för egenvård behöver stärkas.
Detta sammantaget bidrar till att på ett bättre sätt främja hälsa och motverka ojämlikhet i
hälsa. I omställningen behöver digitalisering av välfärdstjänster användas som verktyg för
att ge en ökad kvalitet och tillgänglighet men också en ökad effektivitet för att klara
välfärdsuppdraget ekonomiskt och personalmässigt.
Värna en trygg uppväxt fri från våld
Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor2 behöver stärkas, då det orsakar stora
samhällsproblem. Det är bland annat en viktig förutsättning för en bra och trygg uppväxt.,
särskilt utifrån perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Nedstämdhet, ångest och
aggressivitet är betydligt vanligare hos barn som bevittnat våld. Detta är även vanligare
bland vuxna som under uppväxten bevittnat våld. Det finns en underrapportering av mäns
våld mot kvinnor i riket och bedömningen är att det ser ut så även på Gotland.
Förebyggande insatser behöver utvecklas och nolltolerans råda mot alla typer av övergrepp
och våld. Detta även som ett led i att stärka den allmänna tryggheten i hem och skolor, på
arbetsplatser och i samhället i stort, inklusive digitala mötesplatser som sociala medier.

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Stärk individens möjligheter till egen försörjning
Att leva i en ekonomiskt utsatt situation leder till sämre hälsa. Även i perioder av god
konjunktur och låg arbetslöshet så finns människor som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Vid sämre konjunktur blir situationen än svårare. Barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll kan få problem med skolgång, inte kunna utöva fritidsintressen
och känna sig utanför. Det är därför viktigt att identifiera, utveckla och stärka olika vägar
till arbete, egen försörjning och möjlighet att delta i samhällets utveckling.
Skapa möjligheter för delaktighet och inkludering
Alla behöver kunna vara en aktiv del av det gotländska samhället, känna sig sedda, behövda
och vara medskapande. De flesta involveras genom familjeliv, skolor, arbetsliv, föreningsliv
och andra delar av civilsamhället, men en del hamnar av olika orsaker vid sidan av. Det

2

Begreppet används utifrån den ”nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” och innefattar våld i nära relationer.
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offentligas stöd och civilsamhällets engagemang spelar här en viktig roll för att inkludera
alla. Det har bland annat visat sig i frågor om etablering och boende för nyanlända.
Genom ett aktivt föreningsliv stärks demokratin, den sociala sammanhållningen och tilliten
mellan människor. Mot bakgrund av en allt mer utbredd digitalisering i samhället och av
viktiga samhällsfunktioner behöver förutsättningarna för digital delaktighet förbättras. Att
inte vara digitalt delaktig kan innebära både ett samhälleligt utanförskap och praktiska
problem i utförandet av vardagliga ärenden. Det behöver finnas infrastrukturella,
ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar för alla att delta i det digitala
samhällslivet.
Öka motståndskraften och säkerheten i samhället
En viktig del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera olika typer av
samhällsstörningar. Gotland har som ö särskilda utmaningar mot bakgrund av geografiska
och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att kunna
säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden behöver en god beredskap samt uppbyggnaden
av ett modernt totalförsvar vara särskilt i fokus på Gotland. Samhällets skydd och
beredskap rör flera samhällsområden, till exempel energiförsörjning, livsmedel och
dricksvatten, transporter samt hälso- och sjukvård, och finns med i flera av strategins
prioriteringar.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 En god, jämlik och jämställd hälsa
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
 En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
 God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Ärendenr RS 2018/1237 Datum 20xx-xx-xx

Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken för en
dynamisk och attraktiv region. Det, liksom de unika kulturmiljöerna, gör Gotland till en plats att vilja bo
och verka på och besöka. Tillgång till kultur och eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv.
Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare mellan människor och stärker tilliten i samhället.

Inriktning


Främja barns läsning och stärka tillgången till kultur och eget skapande för
ungdomar och unga vuxna.
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Använd kulturen som en kraft för samhällsutvecklingen
Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna

Främja barns läsning och stärk tillgången till kultur och eget skapande för
ungdomar och unga vuxna
Tillgång till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan samt läs- och språkutveckling är
viktiga delar för goda uppväxtvillkor och ett brett deltagande i kulturlivet. Att främja
läsning och små barns språkutveckling samt förbättra möjligheterna till kultur och eget
skapande för ungdomar och unga vuxna är därför angeläget. Inte minst mot bakgrund av
att läsförståelsen bland unga minskat samt att kulturutbudet och möjligheterna till eget
skapande är sämre för ungdomar och unga vuxna än för barn, vuxna och äldre.
Använd kulturen som en kraft för samhällsutvecklingen
Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till exempel
som näring, i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet. Gotland är en av tre regioner i
landet där den största tillväxten inom vad som definieras som ”kulturella och kreativa
näringar” verksamheter har skett de senaste åren. På ön finns många företag inom
kultursektornde kreativa näringarna och ön har landets näst högsta förekomst av
konstnärer, i relation till befolkningens storlek. Det kulturella utbudet och
konsthantverkstraditionen stärker inte minst landsbygderna och bidrar till besöksnäringen.
Den kulturella infrastrukturen och mängden kreatörer och kulturskapare är en viktig
drivkraft. Kulturen som drivkraft i en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas
genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur och folkhälsa
kan ge betydande hälsovinster. Studieförbunden och folkhögskolan är viktig infrastruktur
för bildning och kulturell delaktighet, .vilket Detta behöver tas tillvara. Olika vägar till
lärande, bildning och utbildning inom kulturområdet genom hela livet är angeläget.
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Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna
Kulturarvet är rikt på hela ön. De ständigt närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör
mycket av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor attraktionskraft som
tillsammans med den säregna naturen är starka inslag i Gotlands varumärke. Världsarvet
Hansestaden Visby är den starkaste symbolen, av högt nationellt och internationellt värde.
För Hansestaden Visby finns det övergripande målet att bevara, använda och utveckla
världsarvet enligt världsarvskonventionen. Här finns även de många medeltida kyrkorna, ett
av landets mest besökta och uppskattade länsmuseer, en rikedom på fornlämningar och ett
påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner, språk och sägner. Det biologiska
kulturarvet med fiskelägen, odlingsmark, naturbetesmark och ängen utgör också ett viktigt
inslag tillsammans med ett mera sentida kulturarv. Många gotlänningar bidrar till att skapa
och göra dessa miljöer tillgängliga samt till att skapa och upprätthålla kulturarvet.
En stor potential finns att med kulturarvet som grund samverka för ett rikare kulturliv och
turism året runt. Utmaningar är dels att prioritera knappa resurser i den stora tillgången av
miljöer och dels att värna varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring. För
Hansestaden Visby gäller det att säkerställa världsarvsvärdet och att använda världsarvet
som en plattform för hållbar platsutveckling.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

18 (40)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen





En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
En god, jämlik och jämställd hälsa
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Säkra kompetensen

Kompetensförsörjningen, att kunna rekrytera rätt kompetens, är av största vikt för Gotlands utveckling.
Grunden läggs med god kvalitet i hela utbildningskedjan. Snabba förändringar och behov av omställning
ställer krav på förmåga till förnyelse och livslångt lärande. Tillgång till god utbildning och bildning på alla
nivåer behövs liksom matchning på arbetsmarknaden. Allas kompetens behöver tas tillvara.

Inriktning





Ge alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg
Få fler gotlänningar att välja eftergymnasial utbildning
Matcha arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor
Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv
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Ge alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg
En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att Hela utbildningskedjan, från
förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning, måste fungera väl och ge
förutsättningar lägga grunden för goda möjligheter på arbetsmarknaden och för högre
utbildning. Utbildning är grunden för goda livschanser, ett hälsosamt liv och för en väl
fungerande kompetensförsörjning. Mer än var tionde elev på Gotland i årskurs 9 saknar
dock behörighet till gymnasieskolan. Flickor är i högre grad behöriga till högre utbildning
och studerar i högre grad vidare efter gymnasiet än pojkar. Var fjärde elev i gymnasiet
slutför inte studierna med examen eller studiebevis inom fyra år. Alla ungdomar behöver
ges möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg.
Få fler gotlänningar att välja eftergymnasial utbildning
På Gotland är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är
stora, där kvinnor i högre grad är högutbildade än män. Tillgången till högre utbildning är
betydelsefull, då kraven på formell kompetens ökar inom arbetslivet. Därför behöver både
möjligheterna till eftergymnasial utbildning och övergången från gymnasium till högskola
stärkas på Gotland. Det gäller såväl eftergymnasiala yrkesutbildningar som akademiska
utbildningar. Vidare behöver möjligheterna till vuxenutbildning för att kunna nå
gymnasiekompetens vara goda, för att kunna ta nästa steg. De begränsade möjligheterna till
in- och utpendling gör det extra angeläget att Gotland kan vara självförsörjande inom vissa
utbildningsområden där det är svårt att rekrytera kompetens från fastlandet, exempelvis
socionomer, lärare, sjuksköterskor med flera
Matcha arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor
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Gotlands ö-läge och det faktum att vi är en egen arbetsmarknadsregion, är en utmaning för
gotländska arbetsgivare vid rekrytering. Möjligheterna att attrahera spetskompetens är
särskilt utmanande. Inom vissa områden sker den branschvisa och tekniska utvecklingen
därtill snabbt och påverkar yrken och yrkesroller. Detta innebär samtidigt möjligheter att
använda arbetskraften och organisera arbetet på nya sätt, vilket behöver tas tillvara.
För att möta snabba förändringar på arbetsmarknaden är möjligheterna till yrkesväxling
under arbetslivet och livslångt lärande centralt. Möjligheterna till livslångt lärande behöver
både vara goda och väl kända. Här är alla former av utbildning och bildning värdefullt för
kompetensutvecklingen. Det är viktigt att beakta arbetsgivarnas, såväl privata som
offentliga, behov i utformningen av utbildningar och ta tillvara deras möjlighet att erbjuda
praktikplatser. Flexibla utbildningslösningar behövs för att gotlänningar ska kunna ta del av
ett brett utbud, och för att möta behov av arbetskraft som kan vara avgörande för enskilda
verksamheter, men där antalet personer i behov av utbildningen är lågt.
Genom validering på gymnasial och eftergymnasial nivå kan befintlig kompetens matchas
mot behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet individer som står utanför
arbetsmarknaden minska. Validering kan även korta ner utbildningstiden och bidra till
snabbare omställning och yrkesväxling i arbetslivet.
Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv
För att på bästa vis ta vara på kompetens är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad
central. Varje individs kompetens och potential behöver tas tillvara och barriärer i detta
undanröjas. Ett inkluderande ledarskap leder till en breddad rekryteringsbas och ökad
mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald möjliggör även en större
innovationskraft och ökad lönsamhet.
Mångfalden av både yrken och studier samt normer kring kön leder till att många elever
upplever svårigheter att se vilka möjligheter de har. Att stärka elevers kompetens att göra
väl underbyggda studie- och yrkesval är en viktig del i det livslånga lärandet och för att nå
en mindre könssegregerad arbetsmarknad. Ett hållbart arbetsliv, med god fysisk och
psykisk arbetsmiljö, är en förutsättning för att vi ska ha möjlighet att arbeta ett helt
arbetsliv.
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Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
 God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
 En god, jämlik och jämställd hälsa
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:
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Stärk tillgängligheten

För människors möjligheter att resa, transportera varor och använda tjänster är tillgången till väl
fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, avgörande. Det gäller transporterna till, från och
på Gotland. De är också viktiga för att andra funktioner i samhället ska fungera. Ö-läget gör
förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga. Samtidigt finns stora utmaningar när fossila drivmedel
ska fasas ut och klimatmålen ska nås.

Inriktning





Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar
Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur

Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
Transportsektorn har en stor miljöpåverkan. Utsläppen har minskat men takten behöver
öka. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70
procent senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart ingår inte i det nationella målet, då
den ingår i EU:s utsläppshandelssystem. För en klimat- och miljöanpassad Gotlandstrafik
kommer nya innovativa lösningar att behövas. Utvecklingen till energieffektiva,
fossilbränsleoberoende och miljöanpassade transporter bör ske utan att minska kraven på
snabba och tillgängliga överfarter. Regeringens utpekande av Gotland som pilotområde för
energiomställning gör förväntningarna stora på ett trafiksystem med tekniskt och
miljömässigt hög prestanda. Merkostnaden för att gå före i omställningen får dock inte
belasta det gotländska samhället.
För besöksnäringen finns målet att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara
och attraktiva resmål och vara en attraktiv destination året runt med ett ökande antal
besökare. Det förutsätter en utveckling till ett klimatsmart resande med flyg och färja. Att
kapaciteten inom transportsystemen kan matcha denna utveckling är avgörande.
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Vägtrafiken behöver ställas om till förnybara drivmedel och för att minska bilberoendet
behöver kollektivtrafiken utvecklas till ett konkurrenskraftigt alternativ. Då krävs att den
upplevs som prisvärd med hög turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. I detta behöver
hänsyn tas till att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbete och fritid och
därmed resmönster. Även barnens behov måste beaktas och trafiksäkerheten, särskild vid
på-och avstigning uppmärksammas, i kollektivtrafiken och skolskjutsverksamheten. Särskilt
viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter och
mellan boende, arbete, skolor, förskolor, service, etc. Vid kortare resor bör bilresor i hög
grad kunna ersättas med cykel och gång.
Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
En god tillgänglighet till andra regioner och länder är viktigt för oss som bor och verkar på
Gotland. För att kunna öka befolknings- och besöksantalet liksom för att stärka
näringslivet behöver Gotlands attraktions- och konkurrenskraft stärkas. Tillgängligheten
spelar här en stor roll. Fler transportmöjligheter och destinationer, både med flyg och med
färjor, behöver utvecklas. Färje- och flygtrafiken till och från fastlandet är Gotlands vägar,
har i huvudsak olika målgrupper och kompletterar varandra. För att dra nytta av ö-läget
krävs en mycket god tillgänglighet – i pris, turtäthet och res- och transporttid.
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Förbindelserna till och från hamnarna och flygplatserna på fastlandet är av stor betydelse.
Det finns behov av samverkan nationellt och internationellt för mer samordnade och
effektivare transportlösningar över större geografiska områden. Det gäller såväl gods- som
persontrafiken, med goda förutsättningar för att enkelt, smidigt och effektivt kunna växla
mellan olika trafikslag, som buss och färja. Möjligheter att enkelt byta mellan trafikslag är
viktigt också på Gotland.
Inom näringslivet på Gotland behövs en så lång produktionsdag som möjligt och för
många av företagen därefter en färjetidtabell som passar in i upparbetade logistikkedjor på
fastlandet. För att gotländska företag ska ha likvärdiga villkor krävs också
konkurrenskraftiga transportkostnader. Viktiga näringsgrenar på Gotland, som
livsmedelsindustri, gröna näringar, besöksnäringen, bygg och handel, är i hög grad
kommunikationsberoende. Företag som vill växa behöver nå marknader nationellt och
internationellt. Att trafiksystemen kan bidra till att Gotland har likvärdiga konkurrensvillkor
som övriga Sverige är en viktig utgångspunkt.
Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande
färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarnas standard och tillgänglighet är
viktiga för en funktionell Gotlandstrafik. Visby hamn är i dagsläget den enda hamn som
linjetrafikens färjor kan angöra. En reservhamn på Gotland är en förutsättning för att säkra
nödvändig försörjning till ön om Visby hamn av någon anledning inte kan användas. Sett
ur ett beredskapsperspektiv är det också av stor vikt för öns samlade totalförsvarsförmåga.
Swedavia äger och driver Visby flygplats, som ingår i det nationella basutbudet av
flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Den har beredskap
dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär trafik och är ett
riksintresse. Flygtrafiken till och från Stockholmregionen är av största vikt, och att då även
koppling finns till nationella och internationella destinationer genom trafik både till
Bromma och till Arlanda. Förutsättningarna att driva trafik med förnybara bränslen
utvecklas snabbt. Gotland är väl lämpat att bli en av de första destinationerna för
kommersiell elflygtrafik i Sverige.
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Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar
Vägnätet på Gotland är omfattande och en viktig förutsättning för möjligheterna att bo och
verka över hela Gotland. Trafikflödena varierar, med en kraftig ökning under
sommarmånaderna. Brister och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och
säkerhetsperspektiv. Insatser som ökar framkomligheten, trafiksäkerheten, så som
säkerheten vid busshållplatser och gång- och cykelbanor, och tillgängligheten på Gotlands
vägar är angelägna. För en förbättrad trafiksäkerhet behövs både fysiska åtgärder i
infrastrukturen och beteendeförändringar.
Den utveckling som sker i näringslivet, inom besöksnäringen, i de gröna näringarna, i ett
ökat bostadsbyggande och i övrigt i samhället behöver kopplas samman med utvecklingen
av infrastrukturen på Gotland. Genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur
fördelas statliga medel för statliga vägar och för medfinansiering till kommuner. Planen för
Gotland har dock en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar, vilket hittills har gjort större infrastruktursatsningar omöjliga.
Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur
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Att säkerställa Gotlands tillgång till digital infrastruktur och spetskompetens är avgörande
för det gotländska samhällets attraktivitet, utveckling och konkurrenskraft. Gotland har ett
mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland landets regioner.
Utbyggnaden av 5G är angelägen och kopplas till en robusthetssatsning på landsbygden i
samband med att mobilnätets basinfrastruktur stärks upp. Det är viktigt att Gotland
fortsätter ligga i framkant av den digitala utvecklingen, har tillgång till den senaste tekniken
och att IT-säkerheten är hög.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 Ett klimatneutralt Gotland
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Gå före i klimat- och energiomställningen

Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen. Gotland har stora
klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före, ställa om till förnybar energi och tidigt nå de
nationella klimatmålen. Regeringen har genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten pekat ut
Gotland som pilot i energiomställningen. Regeringen har pekat ut Gotland som en pilotregion som ska gå
före i energiomställningen.

Inriktning
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Minska klimatpåverkan i hela samhället
Ställ om till ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi
Öka energieffektiviseringen och minska energianvändningen
Stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen
Anpassa samhället till ett förändrat klimat

Minska klimatpåverkan i hela samhället
Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till
atmosfären. Gotland vill gå före och nå målet senast år 2040. Nettoutsläppen av
klimatpåverkande gaser måste minska, totalt sett och inom alla sektorer. Det handlar om ett
hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt
transportsystem samt hållbar produktion och konsumtion. Därför är också
klimatomställningen en fråga i flera av prioriteringarna i strategin. Klimat- och
energiomställningen är en möjlighet som kan stärka konkurrenskraften i det gotländska
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näringslivet. Utgångspunkterna är att arbetet ska leda till en snabb minskning av
klimatpåverkande utsläpp, ökad andel förnybar energi, en effektivare energianvändning och
ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling och konsumtion med minskad
klimatpåverkan.
Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa
klimatmål med välfärd och hållbar tillväxt. Koldioxidbudget ska användas som ett verktyg
inom regionen för att nå de utsläppsminskningar som behövs för att gå före och nå
klimatmålen. Offentliga upphandlingar kommer att vara ett viktigt verktyg, liksom
kommunikation och forskning för att visa möjliga utvecklingsvägar.
Ställ om till ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi
Ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi är en förutsättning för att
nå den kraftiga minskning av koldioxidutsläpp som behövs. Gotland har goda förhållanden
för förnybar elproduktion samt resurser för biobränslen från de gröna näringarna. En ökad
lokal produktion av el, värme och drivmedel från förnybar energi gör att värden i
energibranschen stannar i den lokala ekonomin samt ger en tryggare energiförsörjning. En
förutsättning för ett robust system är att goda förbindelser finns till energimarknader
utanför Gotland, som möjliggör såväl import som export av energi vid behov.
Sten – och cCementindustrin svarar för större delen av energianvändningen och merparten
av koldioxidutsläppen. Förutsättningarna att få ned industrins energirelaterade utsläpp
påverkas av tillgången till förnybar energi. StenKalk- och cementindustrin har också stora
processutsläpp från själva råvaran, därför bedöms koldioxidavskiljning och lagring vara en
nödvändig teknisk utveckling för att klara klimatmålen. Utöver stenkalk- och
cementindustrin är de klimatpåverkande utsläppen från hushåll och näringsliv på Gotland
höga i förhållande till antalet invånare. De största fossila utsläppen kommer från
transporter och arbetsmaskiner, där sjöfartens och personbilarnas utsläpp är störst. Från
markanvändning och djurhållning inom de gröna areella näringarna sker betydande utsläpp
av metan och lustgas, men jord och skog ger också en betydande inlagring av kol.
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I Energimyndighetens färdplan för Gotland som en pilot för ett hållbart energisystem på
Gotland ligger fokus på lokal förankring, kapacitet för omställning av energisystemet,
flexibelt och robust energisystem, utveckla en lokal marknad för flexibilitet, trygg
energiförsörjning och beredskapsfrågor.
Öka energieffektiviseringen och minska energianvändningen
Att ställa om energisystemet till förnybar energi är nödvändigt. Globalt är beroendet av
fossil energi fortfarande mycket stort och inom vissa områden är ännu tillgången till
förnybar energi begränsad. Även i Sverige och på Gotland finns ett stort kvarvarande
beroende av fossil energi. Samtidigt tenderar energianvändningen att öka i takt med att
ekonomin växer. Att öka energieffektiviteten och minska energianvändningen är därför en
viktig del i energi- och klimatomställningen. För enskilda hushåll är det angeläget att
minska energianvändningen för boende och transporter. Inom näringslivet motiveras
energieffektivisering ofta på rent ekonomiska grunder.
Stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen
För att vi ska kunna nå Gotlands klimat- och energimål måste alla bidra och göra
klimatsmarta och energieffektiva val. Alla kan bidra, från små lokala utvecklingsprojekt till
stora strukturella omvandlingar. Det finns ett stort engagemang för klimat- och miljöfrågor
hos invånare på ön, många företag ligger långt framme liksom universitetet och det finns
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många utvecklingsinitiativ som kan bidra i omställningen. Våra val som enskilda
konsumenter har stor betydelse. Att välja rätt är inte alltid så lätt. Klimat- och
energifrågorna är komplexa och för enskilda hushåll handlar valen ofta om rätt stora
pengar över en längre tid. Folkbildning och tillgång till rådgivning är därför viktigt.
Anpassa samhället till ett förändrat klimat
Parallellt med omställningen för att få ned klimatpåverkande utsläpp måste vi anpassa
samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmönster,
förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Detta kan komma att
påverka vår infrastruktur, våra byggnader och vårt inomhusklimat negativt, till exempel
genom ökade problem med översvämningar, fukt och mögel. Längre perioder av höga
temperaturer påverkar hälsan, särskilt hos äldre och personer med kroniska sjukdomar.
Uppvärmningen får även konsekvenser för jord- och skogsbruk och ekosystem, till
exempel ökar risken för torka, bränder och vattenbrist. Basnäringarna inom mat och
livsmedel och besöksnäringen kan möta många svårigheter i ett förändrat klimat.
Samhället måste ta höjd för snabbare klimatförändringar än de vi ser idag och kunna klara
extrema situationer. I såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och infrastruktur
behöver hänsyn tas till ett förändrat klimat. Genom klimatanpassad markanvändning,
bebyggelse, trafikinfrastruktur, vatten- och energiförsörjning och grönstruktur kan både
samhällets klimatpåverkan och sårbarhet minska. Inom sjukvård, vård och omsorg behövs
beredskap för att kunna hantera värmeböljor och andra väderrelaterade händelser som
följer av klimatförändringarna.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 Ett klimatneutralt Gotland
 Ett energisystem baserat på förnybar energi
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
 God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:
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Säkra miljö och vatten

För att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta
krävs minskade uttag av naturresurser och energi, fossilfrihet och nya, mer cirkulära, sätt att organisera
samhället. Tillgången till vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhällets
utveckling.

Inriktning


Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten
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Ställ om till hållbar konsumtion och produktion baserad på cirkulär ekonomi
Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska
mångfalden.

Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten
Tillgången till dricksvatten i tillräcklig kvantitet och av godtagbar kvalitet är en av de
viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhället. Det är en förutsättning för att
bostäder och verksamheter ska kunna fungera och att nya ska kunna etableras.
Vattentillgången är av stor betydelse för lantbruket och för självförsörjningsgraden av
livsmedel. Det är således en strategisk resurs som behöver säkras för en fungerande vardag,
med beredskap att hantera såväl längre perioder av torka som lokala översvämningar och
stigande havsvattennivåer. Hanteringen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten måste
vara hållbara samhällsfunktioner med hög krisberedskap, vilket också ställer krav på
utbyggnaden av vatten och avlopp.
Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar gällande tillgången
till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt och behöver skyddas mot
såväl föroreningar som överutnyttjande. Åtgärder som stärker landskapets vattenhållande
förmåga, som bildandet eller återskapande av våtmarker, bidrar till minskad övergödning,
bättre vattenkvalitet och ökar samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Att ta vara på
och hushålla med dricksvattnet är viktigt, liksom att rena vatten efter användning.
Havsvattnet ger möjlighet att öka tillgången, men till en högre kostnad. För att komma
tillrätta med såväl grundvattenproblematiken som vattenförsörjningen behövs ny teknik
och innovation samt ett stärkt samarbete mellan berörda myndigheter. Det krävs också
betydande investeringar.
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Ställ om till hållbar konsumtion och produktion baserad på cirkulär ekonomi
En övergång till cirkulär ekonomi krävs för att minska utsläpp, avfall och uttag av ändliga
resurser. Samtidigt är det en möjlighet till innovation, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt
och fler jobb. En cirkulär ekonomi bygger på att sluta kretslopp, vara resurseffektiv,
återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi strävar efter
produkter som är hållbara och återvinningsbara, där icke förnybara alternativ successivt
ersätts med förnybara. När varor återanvänds eller på annat sätt får längre livslängd undviks
negativ miljöpåverkan från tillverkningen av nya, liknande varor. Det är också nödvändigt
att se till att ämnen som kan vara giftiga för människor och miljön inte sprids. Tillsammans
med en bättre kretsloppsanpassning i flöden av näringsämnen mellan land och stad finns
goda förutsättningar att gynna såväl ekonomi som miljön.
Deponeringen av hushållsavfall har minskat kraftigt de senaste decennierna, framför allt
genom en ökad energiåtervinning. Materialåtervinningen och den biologiska återvinningen
ökar, biogasproduktionen är omfattande, men fortfarande finns stort utrymme för
förbättringar. En hög andel energiåtervinning i kombination med stigande avfallsmängder
betyder att råvaruuttaget fortsatt är betydande. Återanvändning skulle spara avsevärda
resurser. I produktionen finns därtill ett stort kvarvarande beroende av ändliga råvaror samt
utsläpp av näringsämnen, kemikalier, partiklar och klimatpåverkande gaser till mark, luft
och vatten.
Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska
mångfalden.
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Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen. Idag är utmaningarna globalt
och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem
som också klarar av att försörja en växande befolkning. Miljöarbetet och engagemanget på
Gotland är omfattande, men fortfarande är det lång väg kvar för att nå de nationella
miljökvalitetsmålen. Utvecklingen är densamma över hela Sverige. Odlingslandskapet är
format av de gröna näringarna och hävden har historiskt påverkat den biologiska
mångfalden. Idag minskar mångfalden i jordbruks- och skogslandskapet. Samtidigt kan rätt
typ av jordbruk vara en del av lösningen, då ett hållbart brukande är ett av de viktigaste
verktygen för att långsiktigt kunna bevara natur- och kulturvärden.
För Gotland som ö är Östersjöns tillstånd avgörande. Öns gröna näringar måste ha
förutsättningar att utvecklas, samtidigt som unika natur- och kulturarv ska förvaltas. En
god bebyggd miljö genom fysisk planering är en förutsättning både för natur- och
kulturmiljön och för en hälsosam livsmiljö. Byggnader och anläggningar behöver lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas. För att spara och kunna använda vatten i
odlingslandskapet behövs åtgärder som till exempel bevattningsdammar.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
 Hållbara kretslopp av material, näringsämnen och kemikalier
 Säkrad biologisk mångfald
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Stimulera innovation och förnyelse
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Innovation är en förutsättning för att utveckla tillväxtpotential och accelerera utvecklingen inom en rad
samhällsområden. En väl fungerande innovationsmiljö bidrar till att Gotland kan gå före i klimat- och
energiomställningen, bredda sitt näringslivet, utveckla välfärdstjänsterna samt skapar en attraktiv
arbetsmarknad. Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt
akademin är en katalysator för innovation och förnyelse.

Inriktning



Stärk innovationsförmågan i det gotländska samhället
Utveckla konkurrenskraften genom smart specialisering

Stärk innovationsförmågan i det gotländska samhället
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Att Uppsala universitet finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån,
rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen till innovation och forskning för
både näringsliv och offentliga verksamheter. Vidare bidrar universitetet till att skapa
förutsättningar för mer och fler kunskapsintensiva företag. Att ta vara på och stärka
Campus Gotland som nav är centralt för en ökad innovationsförmåga. Uppsala universitet
pekar ut ett antal områden som särskilt viktiga på Campus Gotland gällande forskningens
utveckling. Dessa är digitalisering, folkhälsa, besöksnäring, kulturarv, vatten, hållbar
utveckling och energiomställning.
Regionala kunskapscentrum, som Blått centrum Gotland och Gotland Grönt centrum,
stärker samverkan på Gotland och har också samarbeten med fler universitet än Uppsala
universitet och med Östersjöländer. Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga tekniska
högskolan, Chalmers med flera har fältforskningsverksamhet på ön i samarbete med
gotländska aktörer. I Gotland Science Park sker samverkan och projekt kan drivas, som
innehåller såväl en verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent.
Innovation och förnyelse uppstår i mötet mellan olika kompetenser. Mot den bakgrunden
är jämställdhet och mångfald framgångsfaktorer för innovation. En strukturerad samverkan
mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer ger möjlighet att bygga
upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och implementering. Offentliga
verksamheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar. För att klara
utmaningarna i välfärden behövs ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och
förnyelsesprång. Offentliga aktörer är också kunder som kan efterfråga innovativa
lösningar från näringslivet genom upphandling.
Att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar bidrar till att innovationsförmågan
stärks hos öns företag. I regionala utvecklingsprojekt ger en bred aktörssamverkan
erfarenhet och vana som stärker innovationsförmågan. I konkurrensen om utvecklingsoch forskningsmedel från EU:s fonder och program är bred samverkan en viktig faktor,
liksom att forskningen tar avstamp i samhälleliga utmaningar. Internationella nätverk och
kontakter lägger en god grund för innovation och utveckling.
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Stärk konkurrenskraften genom smart specialisering
Smart specialisering är ett verktyg för att ta tillvara möjligheterna i att stärka regionala
innovationssystem och är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Syftet med Smart
specialisering är att förstärka konkurrenskraften och accelerera omställning, genom att
identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Inom styrkeområdena
mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området. Kompetensförsörjning och
därmed tillgång till utbildning inom styrkeområdena är av största vikt.
Besöksnäringen är tillsammans med mat- och livsmedelsnäringarna sedan tidigare utpekade
styrkeområden för smart specialisering och har många gemensamma skärningspunkter i
produktion, upplevelser och varumärkessammanhang. Inom dessa näringar finns en stark
potential som genom innovation och kraftsamling kan bidra till att Gotland växer på ett
hållbart sätt. De har på olika sätt påverkats av effekterna av pandemin, som skapat både
utmaningar och möjligheter. Näringslivets energiomställning är ytterligare ett område att
utveckla inom ramen för smart specialisering på Gotland, ett område som också innefattar
de befintliga styrkeområdena, besöksnäringen samt mat- och livsmedelsnäringarna.
Tre områden för smart specialisering på Gotland är
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 Besöksnäring
Med målet att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål
är inriktningen att utveckla hela Gotland som ett resmål året runt som välkomnar
svenska och internationella besökare. Här finns reseanledningar för turisten,
evenemangsbesökaren, idrottaren, mötesdeltagaren och deltidsboende. Det krävs
en omställning till en hållbar besöksnäring, ur alla perspektiv. Inom besöksnäringen
finns ett brett utbud av företag och verksamheter. En gemensam utvecklingsmodell
för produktägare och leverantörer ska stötta innovation och affärsutveckling i
besöksnäringsföretagen. Besöksnäringen ska dessutom utvecklas inom export,
informationsteknik, marknadskommunikation och försäljning, vilket ökar
möjligheterna till samordnad marknadsföring och distribution. För att nå dessa mål
sker en aktiv samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland, akademin med
flera.
 Mat- och livsmedel
Med målet Ökat värde av mat på och från Gotland är mat- och livsmedelsnäringarna
drivkrafter för alla tre hållbarhetsdimensionerna. Gotlands mat- och
livsmedelsnäringar sträcker sig över flera branscher, från primärproduktion till
livsmedelsindustri, butik och restaurang. Primärledets (spannmåls-, grönsaks- och
animalieproduktionens) förutsättningar att driva och utveckla sina verksamheter
som bas för hela styrkeområdet är avgörande. I förädlingsledet finns en stor
potential att bygga vidare på. Näringarna medverkar till Gotlands attraktionskraft,
självförsörjningsgrad, innovationspotential, omställning till ett hållbart samhälle och
till landsbygdsutveckling. Forskning inom området drivs av bland andra
forskningsstationen Ar, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet.
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 Näringslivets energiomställning
Mot bakgrund av klimatutmaningen, mål för energi- och klimatomställningen
liksom det faktum att Gotland genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten
är utpekad som pilot i energiomställningen, är gemensam mobilisering och
samhandling innovation för att accelerera näringslivets energiomställning av största
vikt. Fler och utvecklade samverkansinsatser för klimat- och energiomställningen
har stora möjligheter. Forskning inom området finns på Gotland, liksom ett stort
engagemang hos aktörerna. Många företag på ön ligger redan långt framme. Här
finns möjligheter att bredda Gotlands näringsliv, öka attraktionskraften för
yrkesaktiva och skapa kreativa innovationsmiljöer för fortsatt företagsutveckling.
Utvecklingen av en koldioxidneutral sten- och cementindustri är av särskild vikt
och ett prioriterat område. Sten- och cementindustrin är dominerande ifråga om
koldioxidutsläpp och tillgodoser en stor marknad med byggmaterial som behöver
vara hållbart..
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 Ett energisystem baserat på förnybar energi
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 Ett klimatneutralt Gotland
 Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
 Hållbara kretslopp av material, näringsämnen och kemikalier
29 (40)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen



God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Stärk och utveckla näringslivet

Gotlands breda näringsliv och starka företagsamhet utgör en vital del av öns mångfald och möjligheter.
Goda förutsättningar att starta, driva företag och utveckla företag behövs för utveckling och tillväxt. Grön
omställning, vidgade marknader, digitalisering och jämställdhet stärker möjligheterna.

Inriktning






Förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag
Öka företagens möjligheter att nå en större marknad
Driv på och underlätta omställningen till hållbar, fossilfri tjänste- och
varuproduktion
Använd internationellt samarbete som katalysator
Ta vara på digitaliseringens möjligheter

Förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag
Förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag på hela ön är centralt för ökad
sysselsättning och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Det ska vara lätt för företagen att
komma i kontakt med offentliga myndigheter och bemötandet ska vara professionellt,
lösningsorienterat och rättssäkert. Rådgivning och finansiering som främjar företagandet
ska vara utvecklat. Tillgången till mark för utveckling och etablering av verksamheter
behöver säkras.
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Tillväxtviljan, dvs. att företag vill växa både genom att öka antalet anställda eller öka
omsättningen, är lägre än i riket och behöver stimuleras. Fler hållbara och lönsamma
företag är grunden för välstånd och välfärd. Gotland har ett varieratbrett näringsliv, men en
låg andel tillverkande företag och stort säsongsberoende. Branscher som kan bidra till
sysselsättning året om behöver stimuleras och fler företag kan attraheras att etablera sig på
Gotland. samt Gotlands styrkor och möjligheter till smart specialisering och därmed
näringslivsutveckling tas tillvara genom utvecklad samverkan.
Öka företagens möjligheter att nå en större marknad
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, varför det finns ett behov
att nå större marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar i lägre
utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten har de senaste
åren ökat något. De största hindren för export upplevs vara brist på kontakter, brist på
resurser i företaget, för lite utvecklad digitalisering och kostnader. De gotländska
näringarna är starkt beroende av goda och konkurrenskraftigt prissatta kommunikationer.
Det offentliga har en viktig roll att fylla och behöver bidra till att öka företagens
möjligheter att vidga sina marknader nationellt och internationellt.
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Driv på och underlätta omställningen till hållbar, fossilfri tjänste- och
varuproduktion
Energiomställning innebär både affärsmässiga möjligheter och utmaningar för de
gotländska företagen. Behovet av och kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter,
varor och tjänster, gynnar företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimatoch energiomställningen kräver innovation och gynnar företag som vill ligga i framkant av
den utvecklingen. För att driva på omställningen behövs ökad kunskap, i näringslivet och
hos företagsfrämjande aktörer, vad gäller miljödriven näringslivsutveckling och
energifrågor. Därtill är det angeläget att attrahera nya och fler företag till Gotland, särskilt
de med kompetenser inom klimat- och energiomställning.
Ökad jämställdhet är en annan framgångsfaktor för ett hållbart näringsliv. Jämställdhet och
tillväxt förstärker varandra, det visar både teori och praktik. Jämställdhet bidrar till att
människor kan arbeta med det de har talang och intresse för, utan att bli inlåsta i
arbetsrelaterade normer och kategorier. Jämställdhet bidrar också till ökad effektivitet och
innovationsförmåga. Ökad jämställdhet är en hävstång för att också nå andra mål.
Använd internationellt samarbete som katalysator
Internationellt samarbete, internationella projekt och nätverk, särskilt med andra ö- och
kustregioner inom EU, ger utvecklings- och konkurrenskraft. Genom att använda fler av de
plattformar och verktyg som finns inom EU, i Östersjöområdet och i Norden, kan
Gotlands utvecklingsarbete stärkas ytterligare.
Vi behöver öka den gemensamma kunskapen om de internationella samarbeten och
nätverk vi har inom olika samhällssektorer. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska
samarbetets verktyg och möjligheter, kompetens i projektarbete i samband med
internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och
utveckla Gotlands roll på den internationella arenan. Samarbete kan ske inom alla tematiska
områden, men för Gotland är det särskilt angeläget med innovation och omställning till ett
grönt samhälle. Tematiskt fokuserar vi det internationella samarbetet på energiomställning,
vattenförsörjning, fossilfria transporter, en hållbar besöksnäring och ett hållbart jord- och
skogsbruk.
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Ta vara på digitaliseringens möjligheter
Digitaliseringen bär fortsatt med sig goda möjligheter till ökad produktivitet,
konkurrenskraft och ett effektivare nyttjande av resurser, där en ökad uppkoppling och
automatisering växer fram. Gotlands goda digitala infrastruktur över hela ön ger goda
förutsättningar för ökad digitalisering och att stärka användningen av digitala verktyg. En
utveckling som ökar möjligheten för fler platsoberoende verksamheter att etableras på
Gotland och som skapar nya affärsmöjligheter och yrken. Den väl utbyggda infrastrukturen
gör också Gotland lämplig som en plats för att testa nya idéer och företagslösningar.
De förväntande produktivitets- och hållbarhetsvinsterna av bredbandsutbyggnaden
behöver komma fler företag till del. Vissa branscher, till exempel de gröna näringarna, har
kommit längre i digitalisering, robotisering och automation. Det finns en stor potential i
affärsutveckling genom digitalisering. Löpande kompetensutveckling för att hantera de
digitala verktygen på ett effektivt sätt behövs. De företagsfrämjande aktörerna behöver
kompetens och kapacitet att bistå företagen med affärsutveckling genom digitalisering.
Effektmål
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Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 Ett klimatneutralt Gotland
 God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
 Ett energisystem baserat på förnybar energi
 Hållbara kretslopp av material, näringsämnen och kemikalier
 En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Utveckla attraktionskraften

Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare och att behålla den befolkning som redan bor på
ön. Det är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen. Att Gotland ska vara en attraktiv plats
att bo, leva och verka på knyter an både till den faktiska attraktiviteten och hur den kommuniceras. Det
handlar om arbete och karriärmöjligheter, kommunikationer, bostäder och boendemiljöer, välfärd, fritidsoch kulturliv, service, natur med mera.

Inriktning
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Stärk Gotlands attraktivitetsskapande faktorer
Stärk kunskap och kommunikation om Gotlands attraktivitet
Få fler studenter till Gotland och att flera stannar kvar på Gotland efter avslutad
utbildning

Stärk Gotlands attraktivitetsskapande faktorer
Befolkningen behöver öka och det gör den genom inflyttning och att fler stannar kvar. Att
unga, dels de som redan bor på Gotland, dels de som flyttar till, ser möjligheter på Gotland
ingjuter framtidstro genom bosättning, arbete, familjebildning och återväxt inom
samhällslivet i stort. Att Gotland är levande året runt och erbjuder ett rikt fritids- och
kulturliv är också en viktig faktor, för såväl redan bofasta som inflyttande. En ständigt
pågående dialog och fördjupad kunskap behövs om vad som gör Gotland till en attraktiv
plats att bo, leva och verka på året om. Att i bred samverkan stärka och utveckla de
faktorerna i alla samhällsutvecklande processer ökar stoltheten över vår plats, får fler att
vilja bo kvar och lockar till inflyttning.
Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig med
engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som vi
gotlänningar själva lyfter fram. Att Gotland är levande året runt och erbjuder ett rikt fritidsoch kulturliv är också en viktig faktor, för såväl redan bofasta som inflyttande. Att unga,
dels de som redan bor på Gotland, dels de som flyttar till, ser möjligheter på Gotland
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ingjuter framtidstro genom bosättning, arbete, familjebildning och återväxt inom
samhällslivet i stort.
De flesta som väljer att flytta till Gotland har redan en koppling hit och har vistats mycket
på ön. Den avgörande pusselbiten är oftast arbete. En varierad arbetsmarknad med åretrunt jobb, goda förutsättningar att driva företag och goda möjligheter till bostäder och att
att bo över hela ön, ger sammantaget en plats med balans i livet som kvalitet.
En ständigt pågående dialog och fördjupad kunskap behövs om vad som gör Gotland till
en attraktiv plats att bo, leva och verka på året om. Att i bred samverkan stärka och
utveckla de faktorerna i alla samhällsutvecklande processer ökar stoltheten över vår plats,
får fler att vilja bo kvar och lockar till inflyttning.
Stärk kunskap och kommunikation om Gotlands attraktivitet
Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett attraktivt resmål. Detta är en styrka för
den viktiga besöksnäringen, men behovet av befolkningsökning höjer kraven på att bilden
av Gotland breddas till att också vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på året om.
Eftersom möjligheten till arbete ofta är drivkraften för att flytta till ön är det viktigt att
sprida kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på människor i yrkesaktiv
ålder. Gotlands variation av boendemiljöer på hela ön, liksom det rika utbudet av fritidsoch kulturella aktiviteter behöver kommuniceras. Många förknippar Gotland i stor
utsträckning med att ligga långt bort, med långa resor och transporter och ser detta som ett
hinder för att ha ön som boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland
lyfter avståndet som en negativ faktor för att vara bosatta på ön. Ett närmare Gotland
genom god tillgänglighet är därför centralt.
Få fler studenter till Gotland och att flera stannar kvar på Gotland efter avslutade
studier
Studenter på Gotland är potentiella framtida gotlänningar och det är viktig att erbjuda dem
goda möjligheter att vara en del av gotländska samhällslivet, att få kontakt med det lokala
näringslivet och kunna stanna kvar efter avslutad utbildning. Inflödet av studenter inom
olika utbildningsinriktningar är en tillgång för den gotländska arbetsmarknaden, redan
under studietiden. Det är också viktigt att locka till återflytt bland de som lämnat Gotland
för utbildning på annan ort eller till inflyttning av examinerade utan tidigare koppling till
ön. Detta inte minst inom yrken där det råder arbetskraftsbrist och kompetenser för hållbar
omställning.
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Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
 En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 Ett energisystem baserat på förnybar energi
 God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:
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Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart
Gotland. Det gäller inte enbart att bygga bostäder, utan om att bygga samhällen. En hållbar
samhällsplanering handlar förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter som livsstil, hälsa,
rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.

Inriktning




Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla
Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer
Verka för en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelse

Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla
Bostäder är grundläggande för välfärd, livskvalitet och tillväxt. Alla behöver en bostad
utifrån sina förutsättningar och behov. Därför behövs ett varierat utbud av bostäder över
hela Gotland. Takten i bostadsbyggandet på Gotland har varit hög de senaste åren. De
bostäder som tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Allt färre bostäder byggs
som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd med och fler har svårt att på egen
hand ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå,
nyanlända och personer med funktionsnedsättning. En ökad andel äldre i befolkningen
leder till ett ökat behov av tillgängliga bostäder med närhet till kommersiell och offentlig
service. Bostadsmarknaden påverkas även av Gotlands popularitet bland fritidshusköpare,
vilket i vissa områden driver upp priserna.
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Marknadsförutsättningar, gällande lagar och uppsatta mål som styr bostadsbyggandet är
komplexa och ett fungerande samspel mellan berörda aktörer är av största vikt i
planeringen för bostäder. En bred delaktighet i samhällsplaneringen där alla kan komma till
tals är centralt. Förutom nyproduktion av bostäder är också rörligheten på
bostadsmarknaden en viktig faktor för ett varierat utbud.
Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer
Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få
människor att bo kvar på Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund
för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Ett bostadsbyggande där arkitektur
bidrar till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer stärker både social hållbarhet och ökar Gotlands
attraktivitet som livsmiljö. Det ökar förutsättningarna till eEn mer blandad bebyggelse,
vilket också kan ger positiva effekter för social samvaro och möjligheten till ett gott liv.
Verka för en resurseffektiv bebyggelse
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fortsatt byggande.
För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål och
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klimatsmart livsstil. Koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser behöver utvecklas.
Byggnader, såväl befintliga som vid nyproduktion, behöver vara energieffektiva och, där
det är möjligt, kunna bidra till sin egen energiproduktion.
Lokalisering av bostäder, service och arbetsplatser samt resor och transporter påverkar
energianvändningen. Att verka för en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelse och ett
varierat bostadsutbud i Gotlands serviceområden ger också underlag för offentlig och
kommersiell service, arbetsplatser och kollektivtrafik. För att hushålla med infrastruktur
och energi behöver bebyggelsen lokaliseras resurseffektivt. Det ökar förutsättningarna till
en mer blandad bebyggelse, vilket också kan ge positiva effekter för social samvaro och
möjligheten till ett gott liv.
Effektmål
Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
 En god, jämlik och jämställd hälsa
 Ett klimatneutralt Gotland
 Ett energisystem baserat på förnybar energi
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:
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Hur ska vi arbeta för att nå målen?
För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett gemensamt
ansvarstagande för Gotlands utveckling. Genom engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet
från offentliga, privata och ideella krafter tar vi utvecklingssprång. Alla kan bidra. Det är vad vi
tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.
Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger
unika möjligheter för samverkan och genomförande. Alla kan i sina organisationer, olika
uppdrag och roller bidra till att ta Gotland närmare vision och mål för 2040. Den verkliga
utvecklingskraften ligger i att arbeta tillsammans, samordna insatser som vi anser vara av
särskild betydelse för genomförandet av strategin och ta tillvara kunskap och
finansieringsmöjligheter. När Gotlands samlade resurser används utifrån en gemensam
riktning ger de bäst effekt.
Genomförandet sker på två sätt som ömsesidigt förstärker varandra. Dels genom
gemensam kraftsamling i tre genomförandeprogram. Dels genom att gotländska och
nationella utvecklingsaktörer, i sin verksamhet och i planer och program som tas fram,
beaktar målen för Gotlands långsiktiga utveckling.
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Bildtext: Samhandlingstrappan används för att beskriva såväl olika steg som olika djup i samverkan. Samtal och
samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling.
Samhandling med stöd av genomförandeprogram

Mervärdet av vår regionala utvecklingsstrategi är att den ska bidra till att möta utmaningar
som varje enskild aktör inte kan lösa på egen hand. Det handlar om komplexa utmaningar
vars lösningar sällan är givna och som därför kräver agerande med fokus på en riktning,
snarare än på en given lösning. Det betyder inte att formella ansvarsområden för olika
aktörer ska frångås. I genomförande är det viktigt att se till vem eller vilka som har ansvar
för vissa frågor. I det faktiska genomförandet behöver varje aktör analysera och väga
möjliga åtgärder mot varandra samt prioritera med hänsyn till var och ens uppdrag. Varje
aktör behöver ta ansvar för sin del, men också stödja de gemensamma processerna.
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För att möta utmaningarna och nå målen behöver vi sannolikt göra mer av något, göra på
ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen prioritera om. Det behöver ske på ett
samordnat sätt där de samlade resurserna tas tillvara. Region Gotland har ansvar att
samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Övergripande
mål och effektmål visar vad vi vill uppnå på Gotland och används för att följa upp och
spegla utvecklingen på ön. Prioriteringarna ger vägledande inriktning. Men de säger lite om
hur det specifika genomförandet av Vårt Gotland 2040 ska gå till.
Tre genomförandeprogram tar arbetet vidare
Tre program för samhandling – så kallade genomförandeprogram – tar arbetet vidare och
konkretiserar vad som behöver göras på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen. Kort sikt
kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms lämpligt. Siktet för den första
omgången genomförandeprogram är 2027.
Tre program tas fram med följande inriktning (programmens slutliga namn fastställs
senare):
 Näringslivets förutsättningar och innovation
 Klimat, energi och miljö
 Social välfärd
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Programmen tas fram i en samordnad process med berörda utvecklingsaktörer. Förutom
gotländska aktörer innefattas också relevanta nationella och internationella aktörer. Syftet är
att skapa handlingskraft i frågor där ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet
och där det är särskilt viktigt med stärkt samverkan och koordinering.
Genomförandeprogrammen ska:
-

konkretisera insatsområden där vi gemensamt behöver kraftsamla på kort sikt med stöd av prioriteringar och mål i Vårt Gotland 2040

-

formulera mål på kortare sikt för insatsområden för att konkretisera önskvärda
resultat av gemensamma utvecklingsinsatser - för att nå de långsiktiga målen i Vårt
Gotland 2040

-

definiera vilka aktörer som behöver delta, vilka resurser som finns/behövs,
målgrupper osv.

-

stärka hållbarhetsarbetet på Gotland

-

underlätta regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala utvecklingsinsatser
och regionalt utvecklingsarbete.

De enskilda aktörernas ansvar och bidrag

Mål och prioriteringar för Gotland 2040 kan användas av alla utvecklingsaktörer i var och
ens verksamhet. Genom strategins identifierade prioriteringar och mål för Gotland år 2040,
är den utgångspunkt för andra strategier, planer och program samt program för EU:s
struktur- och investeringsfonder. Region Gotland, statliga myndigheter inklusive
länsstyrelsen har i uppdrag att bidra. Andra aktörer, som till exempel företag, näringslivets
organisationer, utvecklingsbolag och föreningsliv, kan på frivillig basis bidra genom sin
verksamhet, samt även med stöd av finansiering utveckla insatser som särskilt bidrar till
strategins mål. Detta innebär alltså att en mängd aktörer kan bidra till strategins mål inom
ramen för sin verksamhet.
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Region Gotlands olika roller

Vårt Gotland 2040 är Gotlands utvecklingsstrategi, inte Region Gotlands strategi. Men
Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska
avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter genom både de regionala och
kommunala uppdragen. Region Gotland, regionfullmäktige, är den demokratiskt valda
politiska församling på Gotland som fattar beslut om både regionala och kommunala
frågor. Den regionala utvecklingsstrategin är därför en central utgångspunkt för styrningen
av Region Gotlands nämnder och bolag.
Region Gotland har två olika uppdrag i relation till Vårt Gotland 2040. Rollen som regionalt
utvecklingsansvarig aktör innefattar att i bred samverkan ta fram en regional
utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra strategin samt följa upp resultat
och lärande av insatserna. Rollen som utvecklingsaktör är betydande genom alla verksamheter
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som finns inom Region Gotland som kan bidra till att nå målen och som stor arbetsgivare
på ön.
I det kommunala uppdraget finns välfärdsfrågorna i bred bemärkelse som förskola, skola,
social omsorg, kultur och fritid, den fysiska planeringen, miljö och hälsoskydd och central
samhällsservice som exempelvis den kommunaltekniska försörjningen. I det regionala
uppdraget ligger uppgifter som i andra regioner är gemensamma för större geografiska
områden och som kräver stora ekonomiska resurser - men som på Gotland alltså är
detsamma som kommunens geografi. Det är hälso- och sjukvården, kollektivtrafik, länsplan
för transportinfrastruktur och kultur. I det regionala uppdraget ligger även det regionala
utvecklingsansvaret med uppdraget att stärka hållbar regional utveckling och tillväxt.
Den fysiska planeringen bidrar till att nå mål i Vårt Gotland 2040
Utöver ansvaret att som region ta fram en regional utvecklingsstrategi har Region Gotland
som kommun ansvar för att ta fram en översiktsplan. Båda dokumenten är långsiktiga, ska
bidra till en hållbar utveckling och handlar om platsen Gotland. Översiktsplanen är den
regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck. Den översiktliga fysiska planeringen bidrar
till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 nås och hanterar en mängd intressen kring hur
den fysiska miljön, den byggda miljön, mark och vatten ska användas, utvecklas och
bevaras.
Nycklar på väg mot Vårt Gotland 2040

Ett utvecklat hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling, alla insatser, projekt och
alla affärsmässiga beslut. Oavsett vilka mål och prioriteringar ett genomförande tar sikte på
behöver samtliga hållbarhetsperspektiv finnas med. Insatser med sikte att nå en hållbar
regional utveckling på Gotland kommer att stöta på målkonflikter – och även synergier, att
insatser inom ett område stödjer utvecklingen av ett annat. Att göra avvägningar i
målkonflikter i stora samhällsfrågor är slutligen en politisk uppgift, då behövs väl
analyserade underlag att ta ställning utifrån. För en hållbar utveckling av Gotland behöver
vi också uppmärksamma hur makt i samhället påverkar, hur hierarkier skapas och hur olika
parametrar, som till exempel kön, könsidentitet, ålder, bakgrund och plats, samspelar med
varandra. Detta för att urskilja vad som riskerar att leda till exkludering, privilegier och
olika villkor.
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För ett utvecklat hållbarhetsarbete behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå, metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Olika kompetenser och delaktighet behövs för att kunna integrera
hållbarhet i sin helhet.
Förutsättningar för samverkan och samhandling
Samverkan och samhandling är nyckelord för att nå målen. Samverkan kräver tid, resurser
och är en kompetens i sig. Det är något vi redan idag gör i hög grad, men som vi alla kan
bli ännu bättre på. Det finns behov av utbildningsinsatser och gemensamt lärande för att
utveckla samverkansprocesserna.
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Några förutsättningar är särskilt viktiga för samverkan som gör skillnad.3 Tillit är grunden
för ett gott samarbetsklimat. Mod behövs för att finna nya lösningar, ställa om och driva på
en önskad utveckling som kan möta motstånd till en början. Uthållighet behövs i en tid där
allt går snabbt och utmaningarna är komplexa. Ledarskap som skapar utrymme och
möjligheter för flera att äga processen behövs. Nytta är meningen med samverkan. Att
kunna se nytta och resultat med samverkan är nödvändigt för engagemanget.

Uppföljning, utvärdering och lärande
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. Om vår
regionala utvecklingsstrategi hålls aktuell över tid, om vi gemensamt kan följa utvecklingen på Gotland och
om resultaten av regionalt utvecklingsarbete synliggörs och används i ett gemensamt lärande kan också det
gemensamma engagemanget för utvecklingen på Gotland upprätthållas.
Region Gotland har uppdraget att följa utvecklingen på Gotland samt att årligen följa upp
och utvärdera resultaten av regionalt utvecklingsarbete på ett samlat vis. Den regionala
utvecklingsstrategin ska även ses över mellan varje val. Detta innebär att Region Gotland
svarar för en årlig samlad rapportering av hur utvecklingen ser ut på Gotland samt av vad
regionalt utvecklingsarbete resulterat i. Den årliga rapporten ska ligga till grund för
gemensamt lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete.
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En plan för uppföljning, utvärdering och lärande i relation till Vårt Gotland 2040 och
genomförandeprogrammen utvecklas. Det regionala utvecklingsuppdraget och därmed
planen innefattar följande delar.
Följa utvecklingen på Gotland
Som stöd för att över tid följa om utvecklingen på Gotland går i rätt riktning används
relevanta indikatorer för respektive effektmål i strategin. Andra relevanta underlag kan
användas som komplement till indikatorerna för att följa utvecklingen. Vidare kan
tematiska eller fördjupande studier med bäring på utvecklingen på Gotland behöva
utvecklas i relation till prioriteringar i utvecklingsstrategin och genomförandeprogram.
Följa upp resultat av regionala utvecklingsinsatser enligt genomförandeprogram
3

Samverkan som gör skillnad, (Arena för tillväxt, 2019)
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I det gemensamma arbetet med genomförandeprogrammen konkretiseras önskvärda
resultat av regionala utvecklingsinsatser genom att formulera mål på kortare sikt, utifrån de
övergripande effektmålen. Vidare ska arbetet konkretisera vad som är viktigast att vi
gemensamt genomför på kort sikt för att nå dessa resultat. Planen för uppföljning,
utvärdering och lärande behöver beskriva hur genomförandet och resultaten av insatser ska
följas upp. Det innefattar relevanta uppföljnings- och utvärderingsfrågor samt metoder
avseende såväl resultat av insatser som av processer, liksom hur utvecklingsmedel har
använts och fördelats mellan prioriteringar i Vårt Gotland 2040.
Former för gemensamt lärande
Former för ett gemensamt regionalt lärande kring utvecklingen på Gotland liksom
resultaten av regionalt utvecklingsarbete ska utvecklas. För detta behövs en egen
återkommande arena i form av en årligt återkommande mötesplats. Det blir en plattform
för gemensamt lärande där resultat av gemensamma processer analyseras, vad som bidragit
till utvecklingen och vilka förändringar som behövs.
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Se över den regionala utvecklingsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över mellan varje val. Nulägesanalysen speglar
utmaningar samt behov och möjligheter, målen vad vi vill åstadkomma. Planen för
uppföljning, utvärdering och lärande ska visa om utmaningar och mål är fortsatt relevanta –
och därmed om nya prioriteringar behöver göras.
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Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2021
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2021 fastställs.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta
för hela Region Gotland och platsen Gotland samt ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i
uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl
huvudprocesser som lednings- och stödprocesser.
Verksamhetsplanen bidrar till att säkra att förvaltningen arbetar mot de gemensamma
målen och att kvalitetsutveckling sker över organisationsgränser samt att uppsatta
aktiviteter genomförs enligt plan.
Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mål i det övergripande styrkortet är
möjliga att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet.
Med utgångspunkt i grunduppdrag, planer, strategier, program samt styrkortsmål gör
förvaltningen en prioritering av aktiviteter utifrån vad som kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2021.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt arbetas aktivitetsplaner fram kopplat till
såväl linje- som processorganisationen. Ledar- och medarbetarkontrakt upprättas för
att knyta ihop den enskildes roll med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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- är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde
och nytta för hela Region Gotland och platsen Gotland
- ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Den samlade koncernstyrningen för Region Gotland utgörs av den regionala utvecklingsstrategin, regionens styrmodell med styrkort, övriga styrande dokument samt formen för
verksamhetsplanering. Styrningen är komplex och för att säkra utveckling och genomförande finns också ett flertal strategier/planer/program med egna handlingsplaner som beslutas och följs upp i särskild ordning.
Verksamhetsplanen konkretiserar den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit. Här beskrivs även på en övergripande nivå hur förvaltningen i grunduppdrag och kärnverksamhet arbetar för att uppnå resultat och påverkar måluppfyllelsen.
Syftet är att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten och synliggöra
den röda tråden från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelningar och enheter så
att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag
i konkreta insatser hos varje medarbetare. Nämnden påverkar innehållet i planen och fastställer den. Uppföljning av planen görs i samband med delårs- och årsboksluten och ny
plan fastställs för varje år.
Styrkort

Strategisk
plan

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt

De aktiviteter som beskrivs i planen är de förvaltningen bedömer kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2021.
Som komplement finns förvaltningsspecifika planer så som för kompetensförsörjning, digitalisering, lokalförsörjning och kommunikation.
Till verksamhetsplanen kopplas också avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör
grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllelse. Ansvariga för uppföljning
av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna. Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och
uppdrag som ska utföras synliggörs i ledar- och medarbetarkontrakt.
Regionstyrelseförvaltningen har i stora delar en regionövergripande roll varför den samlade
effekten av förvaltningens arbete och prioriterade aktiviteter framför allt synliggörs i en helhet tillsammans med övrig verksamhet inom Region Gotland.

2

Verksamhetsbeskrivning

2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta med syftet att vara en drivande och sammanhållande kraft
som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland samt
att ge goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser. Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att
främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet. Ledningsprocesserna syftar till att leda,
styra och utveckla regionens verksamheter och bidrar med mål, strategier, visioner och
övergripande beslut. Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i
deras kärnverksamhet.
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Förvaltningens uppdrag kan sammanfattas enligt:
Huvudprocesser
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling sker
i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att hantera sina uppdrag och nå sina mål
driva
gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed un
derlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
Förvaltningen har ca 475 medarbetare som tillsammans medverkar till att skapa värde för
såväl boende och besökare, företag, föreningar och organisationer samt övriga förvaltningar. Kontinuerligt sker förbättringsarbete som tar avstamp i regionens grundläggande
värderingar delaktighet, förtroende och omtanke.
För att hantera förvaltningens uppdrag organiseras verksamheten i åtta avdelningar:
 Regional utveckling
 Ekonomi
Kultur
och
fritid

 HR
 Måltid
 Kommunikation
Kvalitet
och
kansli

 Digitalisering
En närmare beskrivning av organisationen och avdelningarnas verksamhetsansvar ges i bilaga 1.
2.2 Nulägesbeskrivning med framåtblick

Förvaltningen bedöms med sitt breda uppdrag påverka måluppfyllelsen i styrkortet i positiv
riktning inom samtliga mål och målområden. Utmaningarna framåt är dock stora och för
att nå målen krävs fortsatt kraftfulla insatser inom förvaltningens ansvarsområde.
Den generella välfärdsutmaningen påverkar Region Gotlands kärnverksamheter på många
olika sätt. Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på regionens tjänster ökar
men de ekonomiska förutsättningarna gör att dessa tjänster måste produceras till en allt
lägre kostnad. Dessutom minskar mängden gotlänningar i arbetsför ålder i relation till övriga grupper vilket ger extra utmaningar i kompetensförsörjningen av regionens verksamheter. Ambitionerna i den regionala utvecklingen är tydliga och målsättningarna höga. Utvecklingstakten inom digitaliseringsområdet ökar och förändringar i omvärlden sker allt
snabbare. Att utveckla styrning och ledning för att skapa förutsättningar för tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap är en avgörande framgångsfaktor.
Förväntningarna på övriga förvaltningar gör att behovet av regionstyrelseförvaltningens
verksamheter växer och kvaliteten i förvaltningens verksamhet är av avgörande betydelse
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såväl internt som externt. Att öka eller bibehålla kvaliteten i förvaltningens verksamhet
framåt är en utmaning och kommer att kräva förändringar av arbetssätt, fullt ut nyttjad digitalisering, stärkt organisationskultur och säkrad kompetensförsörjning.
2.2.1

Samhällsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt

Åtgärder som förbättrar social hållbarhet är bland annat nytt koncept för kompetensplattformen, projekt bokstart, utveckling av partnerskapet med Uppsala Universitet, framtagande av ny RUS, program för god och jämlik hälsa, handlingsplan suicidprevention, kulturgaranti för barn, operativt samverkansforum samt arbete för stärkt krisberedskap.
Insatser som ökar ekonomisk hållbarhet är bland annat projektet bo, leva och verka på
Gotland, utveckling av platsvarumärket, förstärkning av det företags- och innovationsfrämjande systemet, stödåtgärder under pandemin samt förstärkt samverkan inom samhällsbyggnadsprocessen.
Ekologisk hållbarhet stärks genom ökad digitalisering som ger minskat resande, etablering av energicentrum, medverkan i en rad grupper och projekt kring vatten, måltidsutveckling med mer vegetariskt, närproducerat, ekologiskt och mindre svinn. Dessutom arbete
med servicepunkter och utsläppsbudget.
Samhället står framåt inför en rad utmaningar och ambitionerna inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Coronapandemin har gett stora effekter och ingen
vet ännu helt hur utgången kommer att bli. Insatser har gjorts för att stödja såväl företag
som organisationer och individer men troligen kommer ytterligare insatser att behövas för
att möta behoven. Den regionala utvecklingsstrategin som beslutas ska implementeras och
integreras med övrig styrning och ledning. Kulturplanen ska omsättas i konkreta aktiviteter.
En fortsatt satsning på krisberedskap och säkerhet är att vänta. Trycket på exploateringsfrågorna är fortsatt högt och en rad stora projekt är aktuella framåt.
Under 2020 har projektet Samhällbyggnadsprocess för Framtiden (FramSam) arbetat
på uppdrag av regionfullmäktige. Projektet drivs gemensamt mellan regionstyrelsen, miljöoch byggnämnden och tekniska nämnden. För att möta behov och förväntningar från medborgarna tar Region Gotland fram en ny samhällsbyggnadsprocess med stödjande organisation. Samhällsbyggnadsprocessen ska vara effektiv och kvalitetssäker och ta hänsyn till klimat, miljö och social hållbarhet. I nulägesanalysen har projektet identifierat ett antal förbättringsområden och FramSam ska fokusera på utveckling inom:
 En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med samverkan över gränser
 Tydligare ledning och styrning utifrån ett helhetsperspektiv
 Kundfokus
 Bemötande och tillgänglighet
 Tydliga roller, ansvar och mandat
 Förändrad organisationskultur
Utifrån det av projektet etablerade nuläget har FramSam lagt fram en handlingsplan för
kommande år för att bland annat ta ett samlat grepp om styrning och ledning av samhällsbyggnadsprocessen på Gotland, som också speglas i regionstyrelseförvaltningens, teknikförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner som aktiviteter för
2021. Förvaltningarna som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen kommer under 2021
ha följande gemensamma aktiviteter i verksamhetsplaneringen som ett led i att arbeta mot
en mer effektiv och kvalitetssäker process som möter kundernas behov:
 Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad
 Genomföra externt samhällsbyggnadsforum minst en gång 2021
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För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov
är det helt avgörande att fokus framåt ligger på att i samverkan stärka förutsättningar för
god hälsa. God och nära vård handlar om en systemomställning till syfte att säkerställa en
god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. Arbetet med omställningen pågår nationellt
såväl som lokalt. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här
är särskilt angelägen. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker behöver dra
åt samma håll. Gotlands litenhet och fördelar av att vara en samlad region/kommun ger
goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade lösningar. Under
2020/2021 tas en gemensam regional färdplan fram i samverkan. Färdplanen kommer att
peka ut inom vilka områden omställning behöver göras och övergripande aktiviteter med
tyngdpunkt på kommande två år. Arbetet utifrån färdplanen ska ske i nära samverkan mellan berörda förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen medverkar i styrgrupp och i arbetsgrupper.
2.2.2

Verksamhetsperspektiv – nuläge och utmaningar framåt

Åtgärder som ger ökad kvalitet är bland annat utveckling av intranätet och e-tjänster, fortsatta kunddialoger, utvecklingsinsatser inom process- och projektledning, modeller för nyttoberäkning och effekthemtagning, införande av beslutsstödsystem och administrativa robotar, verktyg och kompetens kring digitala möten samt projektinsatser för ökad effektivitet och stärkt digitalisering. Dessutom införande av processorienterad informationshantering och upphandling av e-arkiv.
Målområde medarbetare utvecklas genom arbete med organisationskultur och ledarstrategi, förändringsledningsutbildning för samtliga chefer samt insatser för förstärkt arbetsgivarvarumärke. Dessutom projekt för strategisk hållbar bemanning och införande av heltid
som norm.
Målområde ekonomi har stärkts genom ett regiongemensamt effektiviseringsprogram med
fördjupande projekt samt utveckling av investeringsprocessen.
Aktiviteter görs som bidrar till måluppfyllelse men tydligt är också att ytterligare insatser
behövs för att nå målen. En viktig utgångspunkt är fortsatt verksamhetsutveckling utifrån
organisationskultur och grunder för god kvalitet. Mer behövs för att förstärka kontakt och
samverkan med dem förvaltningen finns till för och för att förflytta organisationen mot
mer samverkan över gränser, mer tillit än försiktighet, mer lärande och utveckling samt mer
stolthet och organisationsförståelse. Avgörande framåt är också utveckling av det verksamhetsnära stödet till chefer och verksamhetens förutsättningar att leva upp till uppdrag, mål
och krav på såväl kvalitet som sänkta kostnader.
Under 2020 genomfördes ett verksamhetsutvecklingsarbete inom förvaltningen. Beslut fattades om att flytta ansvaret för försörjningsverksamheten till tekniska nämnden. Dessutom
gjordes en organisationsförändring för att förbättra förutsättningarna för såväl kvalitetssom digitaliseringsarbetet. En ny avdelning bildades för kvalitet och kansli. Under arbetet
identifierades fler behov av utvecklingsinsatser än de som slutfördes under 2020. Detta arbete kommer därför att behöva fortsätta också under 2021.
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3 Mål, aktiviteter och program
Den sammanfattade målbilden utifrån regionens styrkort ger:

Gotland är ett tryggt, öppet, jämlikt och jämställt samhälle där man lever gott liv med god hälsa. Ön

präglas av mångfald och rikt kulturliv. Här finns tillit och förtroende för samhället och varandra och
känsla av delaktighet i samhällsutvecklingen. Samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Tillväxt skapas i balans med tillgängliga resurser. Attraktionskraft, hög utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Med ett bra näringslivsklimat,
goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur fortsätter den positiva utvecklingen och befolkningsmängden ökar. Genom kontinuerliga utsläppsminskningar av
växthusgaser och omställning till förnybar energi möjliggörs ett klimatneutralt Gotland. Här finns rent
grundvatten, en levande Östersjö och giftfria kretslopp. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas
och öns biologiska mångfald säkras.

Region Gotland skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Våra processer är värdeskapande,
effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. Vi bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Regionen är en modig organisation med utvecklingsarbete präglat av systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång. Vi klarar omställning
och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation med engagerade ledare och medarbetare. Medarbetarna
upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till
positiva resultat för dem vi är till för. Vi är tillsammans goda ambassadörer för verksamheten. Vår verksamhet är ekonomiskt uthållig. Vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till
framtiden. Det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar vårdas och värdesäkras och samtliga resurser nyttjas på ett effektivt och hållbart
sätt.
Regionstyrelseförvaltningen är en drivande och sammanhållande kraft som skapar förutsättningar
för regionens samtliga förvaltningar och nämnder att nå dessa mål.

3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter

Förvaltningen gör bedömningen att samtliga 18 mål i det övergripande styrkortet är möjliga
att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet i såväl grunduppdraget som i specifika prioriterade aktiviteter för året.
I denna plan lyfts de specifikt prioriterade aktiviteterna som bedöms ge störst effekt på
måluppfyllelse och varje aktivitet formuleras så att den är möjlig att följa upp. Förvaltningsledningen ansvarar för att utse ansvarig för respektive aktivitet samt att resurssätta för genomförbarhet.
Hur väl aktiviteter kan genomföras är beroende av omvärldsläget och givna budgetförutsättningar samt förvaltningens förmåga och möjlighet att prioritera och genomföra effektiviseringar.
3.1.1

Social hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö
som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är
inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
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Mål 1: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet
Genomföra utvecklingsinsatser kring framtidens biblioteksverksamhet på Gotland för att möta behov av flexibilitet,
närhet, digital delaktighet och hållbar ekonomi.

Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor.
Aktivitet
Påbörja framtagande av ”fritidspolitiskt program” för slutförande under 2022.
Påbörja bidragsöversyn inom kultur- och fritidsområdet för slutförande under 2022.
Ta fram och etablera samverkansformer med såväl interna som externa aktörer rörande friluftsliv.
Genomföra utvecklingsinsatser utifrån effektiviseringsprojekt organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.

Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Aktivitet
Arbeta med Region Gotlands organisation under höjd beredskap genom att bland annat påbörja krigsplacering inom
samhällsviktiga verksamheter.
Genomföra åtgärder för stärkt krisberedskap och kontinuitetsplanering för regionen och i förvaltningens samtliga avdelningar.
Färdigställa regionens plan utifrån Lagen om extraordinära händelser.

3.1.2

Ekonomisk hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av
resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas
positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål 4: Ökad befolkning i arbetsför ålder
Aktivitet
Ta fram en ny digital varumärkesplattform och verktygslåda för att utveckla platsvarumärket Gotland och tydligare inkluderar perspektiven bo, leva och verka.
Utveckla och införa ny arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Genom pilotverksamhet i Hemse och Östergarn utarbeta ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.

Mål 5: Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på
hela Gotland.
Aktivitet
Etablera projektet Innovationssystem Gotland tillsammans med Uppsala Universitet och Science Park Gotland med fokus
på behovsinventering och informationsspridning.
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram genomförandeprogram för samhandling kring näringslivets
förutsättningar och innovation.
Ta fram ny arbetsordning för att utveckla kompetensplattformen till ett kompetensråd med stärkt strategiskt fokus på
regionala kompetensutmaningar.
Genomföra Almedalsveckan 2021 med olika grad av digitalisering.
Ta fram förslag och implementera förändrad organisation och styrning av Almedalsveckan från 2022
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Mål 6: Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Aktivitet
Införa gemensam beredning för samhällsbyggnad. (Gemensam aktivitet med SBF och TKF)
Genomföra externt samhällsbyggnadsforum. (Gemensam aktivitet med SBF och TKF)
Genomföra samråd och ta fram granskningsförslag till Översiktsplan Gotland 2040 (ÖP)

3.1.3

Ekologisk hållbarhet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region
Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns
biologiska mångfald säkras.
Mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar.
Aktivitet
Etablera Energicentrum Gotland som permanent verksamhet.
Fortsatt driva och utveckla digitala mötesformer att ersätta fysiska möten.

Mål 8: Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Aktivitet
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi ta fram och påbörja implementeringen av genomförandeprogram
för samhandling kring klimat, miljö och energi.

Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen.
Aktivitet
Stärka klimatkraven vid upphandlingar.

3.1.4

Kvalitet

Mål samt prioriterade aktiviteter inom kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens
processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
Aktivitet
Genomföra åtgärder för att utveckla den regiongemensamma kundtjänstfunktionen.
Etablera ”mina sidor” för att underlätta för medborgaren i kontakten med regionen.
Utveckling av de externa hemsidorna, med fokus på gotland.se samt biblioteksweb.
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Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
Aktivitet
Utbildningsinsatser i förvaltningen kring principer för bemötande samt hur man kan utveckla tjänster med hjälp av
medskapande och tjänstedesign.

Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Regiongemensamma aktiviteter
Ta fram och förankra en fastighetsstrategi för Region Gotland.
Inom ramen för projekt e-arkiv påbörja implementering i samtliga förvaltningar.
Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av styrdokument.
Ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan för Region Gotland med syfte att optimera det samlade lokalresursutnyttjandet
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands inköpsarbete enligt beslut efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Fortsatt vidareutveckling av Region Gotlands bemanningsarbete enligt beslut efter effektiviseringsprojektets slutrapport.
Ta fram en regionövergripande digitaliseringsplan med syfte att ge förbättrat beslutsunderlag för regionövergripande
prioriteringar och utvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet på lång sikt.
För att möjliggöra övergång till Office 365 göra en kartläggning för att belysa påverkan på hela området informationshantering, kommunikation, tillgänglighet och digitala arbetssätt.
Ta fram en utvecklingsplan för beslutsstödsystemet för att säkerställa koppling till mer verksamhetsnära system.
Fortsatt implementering av Insidan för ökad tillgänglighet och förflyttning av organisationskultur.
Ta fram objektförvaltningsplaner för samtliga objekt inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde
Fortsatt verksamhetsutveckling inom den egna förvaltningen enligt utvärderingen påbörjad i RSF 2.0.

3.1.5

Medarbetare

Mål samt prioriterade aktiviteter inom medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för.
Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och
bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Aktivitet
På arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta igenom och identifiera åtgärder för förflyttning i de fyra områdena (samverkan över gränser, från försiktighet till tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för
utvecklad organisationskultur.
Ta fram och etablera gemensam struktur för framtidens chefsstöd.
Kartlägga Region Gotlands representation i föreningar, organisationer och företag som erhåller bidrag från regionen.
Genomföra åtgärder som bidrar till att medarbetarna får ökad feedback, både av chef och av varandra på arbetsplatsen
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Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Aktivitet
Utveckla digitalt stöd för anställningsprocessen samt kompetensutveckling/e-learning.
Slutföra och utvärdera projektet Heltid som norm på såväl förvaltnings- som regionnivå.
Utbilda inom förvaltningen i regionens projektmodell samt hur projekt planeras och följs upp i relation till ordinarie
verksamhetsplanering och –uppföljning.
I den egna förvaltningen genomföra utbildningar i digitala arbetssätt kopplade till dagens digitala system.

Mål 15: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Aktivitet
Ta fram, implementera och säkra intentionerna med reviderat fackligt samverkansavtal.
Genomföra åtgärder som minimerar konflikter på arbetsplatsen
Genomföra åtgärder som bidrar till en rimlig stressnivå i arbetet

3.1.6

Ekonomi

Mål samt prioriterade aktiviteter inom ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det
innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att
parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Mål 16: Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.
Aktivitet
Ta fram en beskrivning över på vilket sätt och med vilken nivå effektiviseringsprogrammets olika åtgärder kan leda till
kostnadssänkningar inom regionens samtliga förvaltningar.

Mål 17: Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Aktivitet
Göra verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att nå kostnadssänkningar som möjliggör kommande besparingar från 2022 och framåt.

Mål 18: Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Aktivitet

3.2 Övergripande planer, strategier och program

Regionstyrelseförvaltningen är direkt berörda av de strategier, planer och program som beslutats i Region Gotland. I många fall har förvaltningen ett ansvar för framtagande och
uppföljning och i flera lägen också ett ansvar för tillämpning i egen verksamhet.
Strategier, planer och program finns dels i de områden där det är obligatoriskt enligt lag
men också inom områden som kan skapa värde för regionen som helhet även om det inte
är styrt i lag.
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Under året läggs stor vikt på att förtydliga den samlade strukturen för strategier, planer och
program kopplade till implementeringen av ny RUS, revidering av styrmodellen samt beskrivning av Region Gotlands samlade ledningssystem. Finns också med som aktivitet i
verksamhetsplanen under mål 12.
En bild av de strategier, planer och program som förvaltningen ansvarar för beskrivs i bilaga 2.
3.3 Uppdrag
3.3.1

Uppdrag från regionfullmäktige

Inför verksamhetsplaneringen har regionfullmäktige gett samtliga nämnder och därmed
också regionstyrelsen följande direktiv:
 Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i det gemensamma styrkortet. Målen i verksamhetsperspektivet får inte prioriteras bort.
 Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att
minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.
 Beslutade effektiviseringar och förändringar ska genomföras på ett sådant sätt så att
ekonomisk stabilitet framåt säkras.
 Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska i samband
med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
 Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
3.3.2

Krav på besparingar

Regionstyrelseförvaltningen har uppdraget att under 2021 sänka kostnaderna med 1% vilket motsvarar 3,9 mnkr.
Utöver detta tillkommer ett behov av att arbeta in ökade kostnader inom avdelning måltid
(3 mnkr) och kultur & fritid (0,5 mnkr) som uppkommer i samband med införandet av heltid som norm. Dessutom lade förvaltningen i underlaget till strategisk plan och budget äskanden för kostnader som inte bedömdes kunna rymmas inom tidigare ram. Alla dessa äskanden täcks inte av beslutad budgetram varför de kostnader som inte kan undvikas också
måste hanteras under 2021. De oundvikbara kostnaderna beräknas till ca 2,5 mnkr.
Sammantaget ställs därmed stora krav på effektivisering och anpassning av arbetssätt och
servicenivåer. Troligen kommer ytterligare krav att läggas för 2022 och framåt varför förvaltningen under året måste göra en långsiktig strategisk planering för ytterligare kostnadsminskningar framåt.
3.3.3

Prioriterade uppdrag från nämnd

Samordnat effektiviseringsprogram

Förvaltningen har fått i uppdrag att ansvara för ”effektiviseringsprogram 2020-2022” med
syfte att sänka regionens framtida kostnader. Initialt omfattas följande områden:








Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
Sänkta inköpskostnader
Sänkta IT-kostnader
Strategisk och hållbar bemanningsplan
Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
Förändrad samhällsbyggnadsprocess
Framtidens skolorganisation
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4 Uppföljning av verksamhetsplanen
Uppföljningen av Region Gotland som koncern sker samlat utifrån aktiviteter och resultat
ifrån samtliga förvaltningar. Detta sker enligt gällande styrmodell och koncernuppföljning.
Till stöd finns utpekade målansvariga och en analysgrupp med representanter från samtliga
ledningsprocesser.
Uppföljning av strategier, planer och program sker i särskild ordning enligt beslut rörande
respektive dokument. Ansvarig är respektive avdelningschef/processägare.
Uppföljningen av förvaltningens verksamhetsplan med bilagor syftar till att följa utvecklingen i relation till plan och också till att ge underlag för utveckling i inriktning och aktiviteter. I huvudsak kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:
Delår 1 (perioden jan-mars)
Delårsrapport 2 (perioden jan-aug)
Årsbokslut





Vid dessa tillfällen ges också en samlad bild av förvaltningens hela verksamhet.
Under året ges också ytterligare möjlighet till utvärdering och justering av planen med resultat av olika mätningar. Som exempel kan nämnas medarbetarenkäten, utvärdering av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och medborgarundersökningen.
Löpande nämndsinformation kring regionens och förvaltningens utveckling ges vid varje
RSAU av regiondirektör och biträdande förvaltningschef.
Den årliga, av nämnden, beslutade internkontrollplanen följer upp förvaltningens valda
kontrollområden.
I arbetet med planering och uppföljning värdesätts en nära samverkan med de fackliga organisationerna.
En årsplanering för rapportering och dialog läggs tillsammans med nämnden.

5

Budget

Nedan presenteras beslutad budget per avdelning.
Organisationsnivå/avdelning
90000 Gemensamt

Intäkter

Kostnader

Netto
47 601

90001 Kvalitet och kansli

32 733

90002 Digitalisering

57 157

90003 HR

50 584

90004 Måltid (resultatenhet)

0

90006 Ekonomi

43 319

90007 Kommunikation

15 640

90008 Regional utveckling
90009 Kultur och fritid
Summa

38 677
114 499
400 210

Tabell 1: Budget 2021 tkr

Kommentarer:

Förvaltningens interna fördelning och fastställande av besparingsförslag är uppe för beslut i
regionstyrelsen den 25 november. Ramarna för vissa avdelningar kommer att justeras utifrån ny kapitalkostnadsberäkning men sker inom totalen.
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Pott maskiner och inventarier
IT-investeringar
Ombyggnation kök Högby
Landsbygdsutveckling

Budget 2021
3 000
26 000
12 500
2 000

Investeringar

43 500

Exploateringsbudget

72 300

Tabell 2: Investeringsram, tkr

6 Personalsammansättning
Nedan presenteras antal anställda uppdelat på kön och uppdelat på yrkeskategori.
2019

2020

668

661

Kvinnor

458

454

Män

210

207

50

68

70

65

154

161

Ledningsarbete

45

41

Bibliotekarier, biblioteksassistenter

41

34

Övrig kultur, turism och fritid

18

19

5

5

Antal månadsanställda
Varav

Tidsbegränsat anställda
Yrkeskategorier
Administratörer
Handläggare

Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Hantverkararbete

1
42

35

Köks- och måltidsarbete

116

114

Städ, tvätt, renhållningsarbete

124

129

53

57

Tekniker
Tabell 3: Medarbetare, Regionstyrelseförvaltningen

Kommentarer:

Regionstyrelseförvaltningen omfattar en bredd av verksamheter och därmed ett stort antal
yrkesgrupper. Utmaningar finns kring rekrytering av seniora medarbetare, konkurrenskraftiga lönenivåer, förbättrad arbetsmiljö, införande av heltid som norm samt kompetensväxling i samband med verksamhetutvecklig och digitalisering. Den samlade bilden av förvaltningens medarbetarläge och arbete kring kompetensförsörjning beskrivs i förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.
Från och med 1 januari 2021 kommer försörjningsavdelningen med sina närmare 190 månadsanställda medarbetare att i sin helhet föras över till tekniska nämnden.
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7 Indikatorer
I förvaltningen görs löpande uppföljning för att se att verksamheten förflyttar sig i tänkt
riktning. Uppföljningen utgår ifrån indikatorer.
7.1 Samhällsutveckling

Utvecklingen i samhällsperspektivet följs på regionövergripande nivå. Indikatorer är under
framtagande.
7.2 Verksamhetsutveckling

Den regionövergripande utvecklingen i verksamhetsperspektivet följs på koncernnivå enligt
de indikatorer som är under framtagande.
Ett fortsatt utvecklingsarbete behövs för att fånga de kvalitetsindikatorer som på bästa sätt
kan bidra till verksamhetsutveckling. För den förvaltningsspecifika uppföljningen används i
huvudsak för närvarande följande indikatorer.
För att visa kvalitetsutveckling:
 Förvaltningen följer idag ett antal verksamhetsmått som redovisas i bokslutet.
Delas upp på administrativa tjänster, IT-relaterade tjänster och medborgarinriktade
tjänster inklusive måltidstjänster.
För att visa ekonomisk utveckling:
 Kostnads- och intäktsutveckling
 Uppnådda besparingar
 Resultat i relation till budget (drift och investeringar)
För att visa medarbetarutveckling:
 Index ur medarbetarenkäten:
o Teameffektivitetsindex
o Ledarskapsindex
o Engagemangsindex
o Attraktiv arbetsgivare
o Hållbart medarbetarengagemang
Sjuktal

 Personalvolym
 Personalrörlighet
 Resultat av årlig uppföljning SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
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Bilaga 1: Organisation och avdelningarnas verksamhetsansvar

Regionstyrelseförvaltningens linjestruktur
Regiondirektör och förvaltningschef
Regiondirektör tillika förvaltningschef rapporterar till regionstyrelsen och har ett uttalat ansvar för det regiongemensamma koncernledningsarbetet med frågor som strategisk verksamhetsplanering och budget, årsuppföljning och rapportering, styrprocesser och central
facklig samverkan. Uppdraget omfattar även ansvar för den egna förvaltningens verksamhet, ekonomi och personal. Delar av det ansvaret har delegerats till biträdande förvaltningschef.
Biträdande förvaltningschef
Biträdande förvaltningschef har samlat ansvar för förvaltningens verksamhetsplanering och
uppföljning samt leder förvaltningens fackliga samverkansgrupp. Bitr förvaltningschef är
också chef för avdelningen Kvalitet och kansli.
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Avdelning kvalitet och kansli
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på kvalitet, verksamhetsutveckling och informationshantering. Ansvaret innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna
processer och att leda projekt. Detta inom områden som:
 Kvalitetsledning
 Informationshantering
 Verksamhetsutveckling
 Informationssäkerhet
 Projektledning
 Registratur
 Processledning
 Arkiv
 Demokratifrågor
 Nämndshantering
 Samverkansmodeller
 Juridik
 Kunskapsstyrning
 Säkerhetsskydd
 Organisationsutveckling
Dessutom ingår i avdelningen regionstyrelseförvaltningens stab. Staben ger strategiskt stöd
till förvaltningsledningen i frågor som ekonomi, personal, verksamhetscontrolling och administration. Här samordnas också förvaltningsgemensamma frågor som kommunikationsplanering, lokaler, digitalisering och säkerhet.
Avdelning ekonomi
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på ekonomistyrning. Ansvaret omfattar att leda,
styra och samordna området ekonomi, styrning och upphandling genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt ge service inom det ekonomiadministrativa området. Arbetet sker
inom områden som:
 Ekonomistyrning
 Controlling
Styrmodell
inkl
utformning
av

 Intern kontroll
styrkort
 Finansiering
 Förvaltning av ekonomiska medel
 Ekonomiadministration
Upphandling,
avtal
och
inköp

 Koncernstatistik, rapportering och
uppföljning
 Ekonomisk redovisning
Budget

 Försäkringar
Avdelning HR
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området koncernstyrning med tyngdpunkt på HR. Ansvaret innebär att leda, styra och samordna området HR och lön, strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser,
ge stöd och utbildning, följa upp och analysera utvecklingen samt i förekommande fall erbjuda stöd. Detta inom områden som:
 Kompetensförsörjning
 Företagshälsovård
Rekrytering

 Arbetsrätt, avtal och förhandling
 Arbetsgivarvarumärke
 Bemanning och omställning
Ledarförsörjning/ledarutveckling

 Lönebildning/löneöversyn
Personalpolitik

 Löneadministration
 Arbetsmiljö, hälsa och likabehand Pensioner och försäkringar
ling
 Facklig samverkan/
samverkansystement
 Rehabilitering
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Avdelning kommunikation
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kommunikation. Ansvaret innebär att leda och styra den koncernövergripande och
långsiktiga utvecklingen av Region Gotlands kommunikativa förmåga samt ansvar för att
utveckla regionens kundtjänstfunktion. Avdelningens uppdrag är också att ge stöd och service, internt och externt. Verksamhets- och kompetensområden inom avdelningen är:
 Varumärket Region Gotland
 Myndighetsstödjande tjänster/
Strategisk
kommunikation
kanslistöd överförmyndaren

Kommunikation,
intern
och
extern,

 Budget- och skuldrådgivning
specialistkompetens
 Almedalsveckan, projektledning och
Regionupplysning
kansli

 Reception
 Pressfrågor
 Mäss- och PR-material
Avdelning digitalisering
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området digitalisering. Avdelningen ansvarar också för att tillhandahålla och utveckla en
funktionell, ekonomiskt hållbar IT och telefoniinfrastruktur för Region Gotland. Ansvaret
innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta inom områden som:
 Digitalisering
 Systemintegration
 Systemstöd och systemförvaltning
 Den digitala arbetsplatsen
 IT-infrastruktur och arkitektur
Det innefattar allt från telefonilösningar, arbetsplatser, skrivare, kommunikationslösningar,
datalagring, serverlösningar, programvaruhantering och support.
Avdelning regional utveckling
Avdelningen ansvarar för att strategiskt planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen inom ett stort antal kompetensområden. En röd tråd är att alla uppdrag har en betydelse för Gotlands utvecklingsambitioner, inte minst som region. Större delen av arbetet
sker i samverkan med aktörer utanför Region Gotlands organisation. Avdelningen ansvarar
också för koncernstyrning avseende regionala utvecklingsprocesser och insatser. Ansvaret
innebär att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer och att leda projekt. Detta inom områden som:
 Regional utveckling
 Miljö och vatten
 Näringslivsutveckling
 Kompetensförsörjning och
arbetsmarknad
 Landsbygdsutveckling

Folkhälsa
 Tillväxtmedel
 Brottsförebyggande
 Internationella frågor
 Tillgänglighet
 Övergripande fysisk planering
 Jämställdhet
 Markförsäljning och exploatering
 Alkohol- och tobakstillsyn
 Infrastruktur
 Mänskliga rättigheter
 Bredbandssamordning
 Integration och flyktingmottagande
 Klimat och energi
 Trygghet, kris och beredskap
 Kommunikationer
 Besöksnäring och turism
 Bostadsförsörjning
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Avdelning kultur och fritid
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören inom
området kultur och fritid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna verksamhetsområdet genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge stöd,
följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
 Kulturplanen
 Biblioteksverksamhet
 Kultursamverkansmodellen
 Almedalsbiblioteket
Fritidspolitiskt
program

 Film på Gotland
Idrottsanläggningar

 Relationen till kulturinstitutionerna;
Länsteatern, Gotlandsmusiken och
 Bad
Stöd
till
föreningar
Länsmuseet

Avdelning måltid
Avdelningen ansvarar för att bereda och stödja regionstyrelsen och regiondirektören i sitt
ansvar för området mat & måltid. Ansvaret omfattar att leda, styra och samordna området
mat & måltid genom att strategiskt planera, initiera och genomföra utvecklingsinsatser, ge
stöd, följa upp och analysera utvecklingen. Detta inom områden som:
 Produktionsplanering
 Byggnadsprojekt kök
Livsmedelsupphandling

 Restaurangverksamhet
 Meny- och receptplanering
 Planera och leverera specerier
Måltidsproduktion

 Planera, leverera och servera
Servering
mellanmål

 Mat- och måltidspolicyn
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Bilaga 2: Ansvar för strategier, planer och program
Strategi/plan/program

Vision 2025
Länsplan för regional infrastruktur
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Regional digital agenda
Regionalt serviceprogram
(kommersiell)
Risk- och sårbarhetsanalys
Översiktsplan
Energiplan
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Vattenplan
Handlingsprogram för skydd
mot olyckor
Plan för hantering av allvarliga
och extraordinära händelser
Tillsynsplan alkohol och tobak
Biblioteksplan
Kulturplan
Strategi och handlingsplan för
världsarvet Hansestaden
Exploateringsplan
Regionalt tillväxtprogram
Besöksnäringsstrategi
Mat- och livsmedelsstrategi
Strategi för serviceutbud
Integrationsstrategi

O
O

Internt eller Kommentar
externt huvudfokus
E
Framtagning för beslut
jan 2021
E
Övergår i RUS från 2021
E

O

E

O
O

E
E

O
O
O
O

E+I
E
E
E

O
O

E
I

O

I

O
O
O
F

I
I
E
E

F
F
F
F
F
F

E
E
E
E
E
E

Filmstrategi
Biogasstrategi
Fritidspolitiskt program

F
F
F

E
E
E

Miljöprogram inkl miljöpolicy

F

I

Arbetsmarknadspolitisk strategi
Självmordsförebyggande program
Program för god, jämlik och
jämställd hälsa

F
F

I
I

F

I

Regional utvecklingsstrategi

Obligatorisk
enligt lag eller frivillig
O

Gäller tom 2025
Gäller tom 2020

Gäller tom 2019

Gäller tom 2020. Ska bli
en del i kommande RUS.
Gäller tom 2019
Ersätts av fritidsplan som
arbetas fram 2020
Gäller tom 2020. Varje
förv ska ta fram handlingsplan som sedan ska
inkluderas i VP
Inget slutdatum.
Beslutas och därefter implementering
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Strategi för att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor
Handlingsplan för psykisk hälsa
Jämställdhetsplan Region Gotland
Varumärkesplattform för Gotland
Bredbandsstrategi
Folkhälsopolitiskt program
VA-strategi
VA-utbyggnad
Bostadsförsörjningsplan
Internationell strategi
Kompetensförsörjningsplan
Digitaliseringsstrategi
Ledarstrategi

F

E

F
O

E
I

F

E

F
F

E
E

F
F
F
F
F

E
I
I
I
I

Gäller tom 2015
Gäller tom 2013. Ersätts
av strategi för god, jämlik, jämställd hälsa

Beslut och implementering

Utöver dessa så finns andra åtaganden som påverkar verksamheten, så som FN-konventioner och EU-deklarationer.
Policys, riktlinjer, överenskommelser, etc. är exkluderade.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/1216
10 november 2020

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2020 - regionstyrelsen
Förslag till beslut



Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2021.



I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att
bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner med mera.
Bedömning

I 2020 års plan är 11 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom
regionstyrelseförvaltningen och 5 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”förtroendekänsliga poster” har inte genomförts med anledning
av att revisorerna gjort en motsvarande granskning av förtroendekänsliga poster och
ledningsnära poster. Revisionsrapporten behandlades av regionstyrelsen 2020-04-29 §
101, (RS 2020/176). Kontrollpunkten kan komma att aktualiseras ett senare år.
Kontrollpunkten kring ”policys och riktlinjer” har inte heller genomförts. Här
behöver förvaltningen göra ett arbete så i kommande verksamhetsplan för 2021 har
det skissats på en aktivitet enligt följande:
”Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen utifrån ny RUS,
ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av styrdokument.”
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de 9 genomförda kontrollerna
redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1216

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2020:
Bilaga 1 – Delårsrapport 2 (efterlevnad utifrån anvisning)
Bilaga 2 – Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Bilaga 3 – Objektsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Bilaga 4 – Informationsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Bilaga 5 – Introduktion av nya medarbetare
Bilaga 6 – Hantering av IT-konton (separation av behörigheter)
Bilaga 7 – Företagsstödsansökningar
Bilaga 8 – Löneutbetalning (attest av löneunderlag)
Bilaga 9 – Posthantering
Regionstyrelsens plan för internkontroll 2020
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2020
Upplevd risk och motivering till att
granskning ska göras

Process
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Rapportering
till

Region Gotland gör två bokslut per år varav det
ena görs för perioden jan-aug. Kontroll ska
göras av efterlevnaden av de anvisningar som
Delårsrapport 2
skickas ut för att se om regionstyrelsen får
tillräcklig information för att kunna ta ansvar för
uppsiktsplikten.

Efterlevnad utifrån
anvisning samt analys av
avvikelser

Ekonomidirektör

1 ggr

stickprov

RS

Samtliga
förvaltningar

9 (3*3)

Från den 1 april 2019 gäller en lag som innebär
att det blir obligatoriskt för leverantörer till
kommuner, landsting, regioner, kommunala
E-fakturor
bolag och myndigheter att skicka e-fakturor.
Det betyder att vi inte får ta emot fakturor på
annat sätt längre.

Efterlevnad utifrån ny
lagstiftning

Ekonomidirektör

1 ggr

stickprov

RS

Samtliga
förvaltningar

4 (2*2) Utgår lågt 1 sep 2019 till 31 aug
2020
riskvärde

För att undvika förseningsavgifter så behöver vi
ha kontroll på att våra leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor
betalas i tid.

Betalning i tid

Ekonomidirektör

1 ggr

stickprov

RS

Samtliga
förvaltningar

Sker kontinuerligt - 1 sep 2019 till 31 aug
bra rapporttillfälle 2020

Uppföljning efter revisionsrapport.

Uppföljning efter
revisionsrapport 2018/471

Ekonomidirektör

1 ggr

stickprov

RS

Berörda
förvaltningar

Utifrån rapporten

1 sep 2019 till 31 aug
2020

1 ggr

Kontroll i
Lisa

RS

RSF

9 (3*3)

1 sep 2019 till 31 aug
2020

Förtroendekänsliga poster

Region Gotland har en beslutad
objektsförvaltningsmodell som de senaste åren
reviderats, utbildats kring och informerats om.
Syftet är att stärka kvaliteten i förvaltningen av
digitala system. Förvaltning omfattar att säkra
daglig kvalitet, initiera utveckling, säkerställa
Objektsförvaltning kompetens, säkra bidrag till kopplad
objektägarskap
verksamhetsprocess och ge underlag till
planering av upphandlingar, inköp och
budgetarbete. Grunden til modellen är att varje
objekt har en utpekad ägare som tar sin roll i
modellen. Finns inte detta finns riska att ovan
angivna värden inte alls kommer på plats.

Har vi utpekade
objektsförvaltare och är
Bitr FC
uppdraget för den utsedda
personen tydligt?

Kontrollområde

Riskvärde =
(sannolikhet*
konsekvens)

Kontrollperiod

1 sep 2019 till 31 aug
2020

Upplevd risk (sannolikhet/konsekvens) och Process
motivering till att granskning ska göras
(rutin/system)
Som ett led i kompetensförsörjning och att
bygga en gemensam organisationskultur
bedöms introduktionen för nya medarbetare och
chefer vara av avgörande betydelse. I Region
Gotland finns gemensam webintroduktion och
också mallar/checklistor för introduktion samt
riktade utbildningstillfällen för chefer. I RSF
finns också utvecklade modeller för introduktion
av chefer och strateger. Dock ger dessa inget Introduktion RSF
värde om inte nya medarbetare och chefer ges
introduktion enligt dessa verktyg. Dessutom
finns risk för att tiden för en chef/medarbetare
att komma i full produktion förlängs och att
arbetet med att skapa en gemensam kultur och
ett Region Gotland försvåras.

Inom ramen för Region Gotlands
objektsförvaltningsmodell och också arbetet att
säkertälla efterlevnaden av den nya
dataskyddsförordningen, arkivreglementet och
den fortsatta utvecklingen inom
Informationsförvalting informationsförvaltningsprocessen är rollen
informationägarskap
informationägare avgörande. Om denna roll inte
finns på plats och hanteras finns risk att
förvaltningens informationshantering framåt inte
utvecklas i önskad takt och att också
svårigheter att efterleva lagstiftning uppstår.
Att separera behörigheter till våra IT system i
priviligierade och o-priviligierade konton är en
förutsättning för att kunna garantera säkerheten
och tillgängligheten till information. Våra IT
tekniker behöver de priviligierade kontona för
att kunna utföra vissa driftuppgifter, men dessa Hantering IT-konton
konton ska också endast användas i dessa
situationer. Risken är annars att man vid
otillbörlig användning av misstag kommer åt
eller riskerar förstöra information i systemen

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Rapportering
till

Kontrollområde

Riskvärde
(sannolikhet*
konsekvens)

Kontrollperiod

RSF

9 (3*3)

2019 jan-dec

Får nya medarbetare och
chefer i RSF en
introduktion som motsvarar HR-chef RSF
Region Gotlands
checklista?

1 ggr

Enkät till
alla som
RS
nyanställts
under året.

Har vi utpekade
informationsägare för resp
objekt i Lisa och är rollen
tydlig för den utsedda
personen?

1 ggr

Kontroll i
Lisa

RS

RSF

9 (3*3)

1 sep 2019 till 31 aug
2020

1 ggr

Stickprov
och
diskussion RS
med IT drift
chef

RSF

6 (2*3)

1 sep 2019 till 31 aug
2020

1 ggr

Dialog/uppf
öljning med
respektive RS
ägare samt
stickprov

RSF

Överfört från 2019

1 sep 2019 till 31 aug
2020

1 ggr

Stickprov

RSF

Överfört från 2019

1 sep 2019 till 31 aug
2020

Bitr
förvaltningschef

Har alla IT tekniker två
separata konton där ett ej
är priviligierat och när det
priviligierade kontot
används loggas
användningen

AC kvalitet och
digitalisering

AC kvalitet och
digitalisering

Kvarvarande från tidigare år

Policys och riktlinjer

Har ägare av
policy/riktlinjer följt upp
implementering och
efterlevnad av dessa
(ja/nej)

Kvarvarande från tidigare år

Företagsstödsansökningar

Kontroll att beredning skett Regional
enligt checklista om mot
utvecklingsgällande regelverk
direktör

RS

Upplevd risk (sannolikhet/konsekvens) och Process
motivering till att granskning ska göras
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Som ett led i löneutbetalningsprocessen så
attesterar chefer varje månad
lönetransaktionerna som ska betalas ut. I
kontrollen ingår även att säkerställa att
kontrollera att lön inte betalas ut till någon som
Transaktioner i lönesystem
är tjänstledig, föräldraledig, avslutat sin
anställning mm. Om inte attest av
lönetransaktionerna görs finns risk för att fel lön
utbetalas och medarbetare kan bli
återbetalningsskyldig.

Kontroll av ej attesterade
lönetransaktioner i
lönesystem.

HR direktör

Regionen skickar idag onödigt mycket A-post
där det istället kan skickas B-post (ca halva
priset). Årlig jämförelse är av vikt så
kommunikationsisatser kan sättas in. På sikt
bör e-post vara alternativ ett.

Kontroll av att B-post
skickas i första hand

AC försörjning

Posthantering

Frekvens Metod

Rapportering
till

Kontrollområde

Riskvärde
(sannolikhet*
konsekvens)

Kontrollperiod

1 ggr

Kontroll
genomförs
efter attest
RS
via listor ur
HRsystemet

Samtliga
förvaltningar

6 (2*3)

2020-01-01-08-31

1 ggr

Stickprov

Samtliga
förvaltningar

8 (4*2)

1 sep 2019 till 31 aug
2020

RS

Ärendenr RS 2019/1216

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2020-08-21

Bilaga 1 – Delårsrapport 2 (efterlevnad
utifrån anvisning)
Region Gotland gör två bokslut per år varav det ena görs för perioden jan-aug.
Kontroll ska göras av efterlevnaden av de anvisningar som skickas ut för att se om
regionstyrelsen får tillräcklig information för att kunna ta ansvar för
uppsiktsplikten.
Kontrollmoment

Efterlevnad utifrån anvisning samt analys av avvikelser.
Kontrollmetod

Kontroll genom stickprov av samtliga nämnders, förutom överförmyndarnämnd,
patientnämnd och räddningstjänst, Delårsrapport 2 år 2019. Områdena
sammanfattning, kvalitet, medarbetare och ekonomi kontrollerades.
Resultat

Ingen av nämnderna har fullt ut följt anvisningarna i de kontrollerade delarna.
Nämnderna har olika brister i sina rapporter, området som bäst svarar på det som
efterfrågas är medarbetarområdet. Sämst resultat var det inom kvalitetsområdet och
i sammanfattningen.
Analys/slutsats

Till viss del skulle den relevanta information till regionstyrelsen kunna öka genom
att mallen förtydligas med fler underrubriker och mer vägledning om vad som
efterfrågas inom respektive område.
För att kunna ge regionstyrelsen tillräcklig information så att de kan ta ansvar för
uppsiktsplikten så krävs det genomgående bättre analyser från nämnderna. I princip
finns alla resultat och volymer som efterfrågas med i rapporterna men analys saknas
i hälften av fallen.
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Nämnderna har valt att presentera resultat och volymer på olika sätt vilket försvårar
för läsaren. Det finns ingen röd tråd i vilka kolumner som används eller i vilken
ordning som de presenteras. Här skiljer det till och med i en och samma rapport där
nämnden i den ena tabellen har innevarande år först och i nästa tabell har
föregående år först.
Åtgärd


Öka detaljeringsgraden i mallen med fler rubriknivåer och en mer detaljerad
beskrivning över vad som efterfrågas



Lägga in färdiga tabeller där kolumner och rader är fördefinierade



Ta upp fråga beträffande analys och effekt i de strategiska nätverken

Kontroll utförd av:

Göran Skoghage, koncerncontroller
Kontrollansvarig:
Ulrika Jansson, tf ekonomidirektör
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Ärendenr RS2019/1216

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport

Upphandlingsstöd

Datum 2020-06-25

Bilaga 2 – Leverantörsfakturor (betalda
i tid)
Nedan redogörs för hur kontrollen går till av att Region Gotlands
leverantörsfakturor betalas i tid och vilka åtgärder som vidtas för att öka
betalningspunktligheten och därmed minska antalet betalningspåminnelser och
inkassokrav.
Kontrollmoment, kontrollmetod

Region Gotland tar emot 185.000 fakturor per år varav av nästan 90% kommer
helt elektroniskt.
En gång i månaden tas statistik fram från rapportverktyget Qlikview som
hämtar uppgifterna från ekonomisystemets databas. Rapporten visar hur
många fakturor som har betalts i tid per förvaltning. Målet är att 95% av
fakturorna ska vara betalda i tid per månad. Målet är satt med hänsyn till att det
alltid kommer att finnas fakturor som av olika anledningar inte betalas i tid.
Det kan t.ex. gälla tvister eller utredningar.
Rapporten visar också i detalj vilka fakturor som inte har blivit betalda i tid per
förvaltning. Detaljerna redovisas med ansvar, organisation,
verifikationsnummer, leverantörsnamn, fakturanummer, betaldatum,
ursprungligt betaldatum, differens i dagar och belopp.
Rapporten skickas ut till respektive förvaltnings ekonomichef samt till
enhetschefen och ekonomikonsulterna på RSF ekonomistöd. Ett arbete görs
sedan ute på förvaltningarna med hjälp av ekonomikonsulterna för att se över
och åtgärda bristerna i fakturahanteringen som har orsakat att fakturor blivit
försent betalada.
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Resultat

Om en jämförelse görs mellan 2016 och 2019 ligger antalet fakturor som
betalats i tid strax under målet på 95%.
År
2016
2017
2018
2019 (jan-nov)*

Fakturor betalda i tid
94,85%
94,10%
94,44%
93,92%

*) December 2019 är inte med i statistiken p.g.a. en felaktigt angiven betaldag i mellandagarna, vilket gör
statistiken på helåret missvisande.

Betalningsuppföljning 2019, per förvaltning
BetÅrMånad

BUF

GVF

HSF

RFS

SBF

SOF

TKF

Total

201901

91,32%

84,83%

89,00%

94,26%

94,08%

90,11%

93,57%

91,55%

201902

95,00%

92,81%

90,76%

95,47%

91,20%

95,05%

96,70%

94,42%

201903

93,54%

91,65%

88,98%

96,53%

94,15%

94,65%

97,42%

94,09%

201904

95,28%

93,93%

94,18%

96,00%

97,10%

97,29%

93,75%

95,04%

201905

92,84%

85,61%

89,08%

96,40%

97,11%

92,15%

94,61%

92,71%

201906

94,64%

92,00%

88,13%

95,59%

98,09%

93,95%

88,32%

91,36%

201907

95,66%

94,04%

93,45%

95,29%

96,89%

95,68%

98,03%

95,64%

201908

85,31%

86,57%

92,93%

90,84%

97,28%

95,18%

95,50%

92,78%

201909

94,58%

93,05%

93,41%

96,00%

95,12%

91,74%

96,59%

94,68%

201910

95,89%

95,26%

93,32%

96,49%

91,91%

93,24%

96,35%

95,10%

201911

94,17%

94,35%

93,66%

97,45%

98,21%

95,72%

97,60%

95,87%

Total

93,81%

91,51%

91,54%

95,65%

95,52%

94,06%

95,24%

93,92%

Analys

Statistiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under delar av
sommarmånaderna. Sedan ökar antalet fakturor som betalas i tid under hösten.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar har lättare att nå målet 95% och
har en betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra
förvaltningar kan nå målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra
månader.
Åtgärd

Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring
fakturahanteringen och därmed minska administrationen och kostnaderna för
betalningspåminnelser och inkassokravhantering.
Kontroll utförd av:

Pernilla Ridal, systemförvaltare för ekonomisystemets inköp- och
fakturahantering
Kontrollansvarig:
Ulrika Jansson, tf ekonomidirektör

Ärendenr RS 2019/1216

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2020-09-30

Bilaga 3 – Objektsägare enligt
objektsförvaltningsmodellen
Region Gotland har en beslutad objektsförvaltningsmodell som de senaste åren
reviderats, utbildats kring och informerats om. Syftet är att stärka kvaliteten i
förvaltningen av digitala system. Förvaltning omfattar att säkra daglig kvalitet,
initiera utveckling, säkerställa kompetens, säkra bidrag till kopplad
verksamhetsprocess och ge underlag till planering av upphandlingar, inköp och
budgetarbete. Grunden till modellen är att varje objekt har en utpekad ägare som
tar sin roll i modellen. Finns inte detta finns risk att ovan angivna värden inte alls
kommer på plats.
Kontrollmoment

Har vi utpekade objektsförvaltare och är uppdraget för den utsedda personen
tydligt?
Kontrollmetod

Kontroll i systemstödet LiSa (regionens ledningssystem för informationssäkerhet
och också IT-stöd för objektsförvaltning) och intervju av digitaliseringsstöd RSF
tillsammans med systemarkitekt inom avdelning digitalisering.
Resultat

En genomgång av ledningssystemet för informationssäkerhet visar att det i
regionstyrelseförvaltningen finns 134 registrerade objekt och bara fyra utan
objektägare. En närmare genomlysning visar dock att flera objekt har objektägare
som inte längre arbetar i förvaltningen. Uppdateringar har tydligt inte gjorts.
En genomgång visar att det i förvaltningen bara finns åtta kompletta
förvaltningsplaner.
En intervju med förvaltningens resurs för stöd i digitaliseringsfrågor och också en
av IT-arkitekterna ger en bild av att förståelsen för objektförvaltningens betydelse
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inte är tillräckligt stor inom förvaltningen. Kunskaperna kring modellen och
uppdraget som objektägare varierar stort och bedöms inte räcka till för att nå
kvalitet.
Parallellt med denna granskning har beslut fattat om att samtliga förvaltningar i
regionen ska ha en digitaliseringsplan. Detta arbete är påbörjat i
regionstyrelseförvaltningen och ska också inkludera objektsförvaltningen. Även
kunddialoger rörande digitalisering som tidigare genomförts för övriga förvaltningar
har sedan hösten 2020 påbörjats i den egna förvaltningen.
Analys/slutsats

Då regionens objektsförvaltningsmodell tydligt anger att varje objekt ska ha en
förvaltningsplan och att denna också är en viktig grund för såväl
informationssäkerhet som planering av utveckling och finansiering tyder antalet
förvaltningsplaner på att modellen inte efterlevs.
Bilden som framkommer vid intervjuer av resurser inom digitalisering visar att det
finns brister och ger också bilder från andra förvaltningar som kommit längre i sitt
arbete och kan användas som förebilder.
Då behovet av verksamhetsutveckling framåt är stort och digitalisering är en viktig
del bedöms objektsförvaltningen framåt vara av stor betydelse. Ytterligare åtgärder
för att stärka efterlevnaden av modellen är ett måste.
Åtgärd


För att öka kunskapen kring objektsförvaltningsmodellen kommer
informationsinsatser att göras för ledningsgruppen i regionstyrelseförvaltningen.



Individuellt stöd kommer att ges till varje objektsägare för att säkerställa kunskap
och förståelse kring modellen samt konkret lotsning i hur en
objektsförvaltningsplan tas fram.



Dialog kring objektsförvaltningen kommer att inkluderas i den kunddialog med
digitaliseringsavdelningen som nu också etablerats för
regionstyrelseförvaltningen.



En förvaltningsgemensam bild av den samlade objektsförvaltningen tas fram och
inkluderas i den kommande digitaliseringsplanen.

Kontroll utförd av:

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
Kontrollansvarig:
Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
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Ärendenr RS 2019/1216

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2020-09-30

Bilaga 4 – Informationsägare enligt
objektsförvaltningsmodellen
Inom ramen för Region Gotlands objektsförvaltningsmodell och också arbetet att
säkerställa efterlevnaden av den nya dataskyddsförordningen, arkivreglementet och
den fortsatta utvecklingen inom informationsförvaltningsprocessen är rollen
informationsägare avgörande. Om denna roll inte finns på plats och hanteras finns
risk att förvaltningens informationshantering framåt inte utvecklas i önskad takt
och att också svårigheter att efterleva lagstiftning uppstår.
Kontrollmoment

Har vi utpekade informationsägare för resp objekt i LiSa och är rollen tydlig för den
utsedda personen?
Kontrollmetod

Kontroll i systemstödet LiSa (regionens ledningssystem för informationssäkerhet
och också IT-stöd för objektsförvaltning) och intervju av digitaliseringsstöd RSF
tillsammans med systemarkitekt inom avdelning digitalisering.
Resultat

En genomgång av ledningssystemet för informationssäkerhet visar att det i
regionstyrelseförvaltningen finns objektägare för i stort sett samtliga system. Enligt
regionens objektsförvaltningsmodell är objektsägaren också tillika
informationsägare. Dock är rubriksättningen i systemet inte så tydlig utan där står
respektive ansvarig nämnd som informationsägare.
Den granskning som gjort kring objektsförvaltningen i förvaltningen visar på stora
behov av utveckling varför även denna granskning rörande informationsägarskapet
ger samma bild.
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Analys/slutsats

Då även granskningen av objektsägarskapet visar stora behov av utveckling innebär
det att också informationsägarskapet behöver tydliggöras. Detta då de olika delarna
i objektsförvaltningsmodellen är tydligt beroende av varandra.
Åtgärd

Förvaltningen gör åtgärder initialt för att stärka arbetet enligt
objektsförvaltningsmodellen och tar då också med informationsägarskapet i det
arbetet.
Kontroll utförd av:

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
Kontrollansvarig:
Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
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Bilaga 5 – Introduktion av nya
medarbetare
Som ett led i kompetensförsörjningen och att bygga en gemensam
organisationskultur är introduktionen för nya medarbetare och chefer av stor
betydelse. I Region Gotland finns gemensam webintroduktion och checklistor för
introduktion för medarbetare. Vid regionstyrelseförvaltningen (RSF) finns också
särskilda introduktioner av chefer och strateger, där bland annat introduktion ges av
regionjurist och stadssekreterare.
Kontrollmoment

Får nya medarbetare och chefer i RSF en introduktion som motsvarar Region
Gotlands checklista
Kontrollmetod

Enkät skickades till alla månadsanställda medarbetare som nyanställts under 2019
och som fortfarande var anställda april 2020.
Resultat

Enkät med frågor kring hur introduktionen fungerat skickades ut till totalt 73
medarbetare. Då strateger respektive chefer har särskilda checklistor för
introduktion, fick respondenterna också ange om de arbetade som chef eller strateg.
Svarsfrekvensen var 82 %, dvs 60 medarbetaren besvarade enkäten, varav sju
kryssade i att de var anställda som chefer och elva som strateger.
Cirka 70% svarade att de fått introduktion utifrån regionens checklista för
nyanställda medarbetare, alternativt att de erhållit introduktion i samband med
tidigare anställning.
Det stora flertalet, 93%, har fått introduktion om avdelningens och arbetsplatsens
organisation, mål och verksamhet, 82 % har fått introduktion om arbetsplatsens
rutiner och eventuella arbetsplatsspecifika regler. Vidare angav 47 % att de deltagit
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vid, alternativt är anmälda till RSF: s förvaltningsintroduktion, vilken genomförs av
biträdande förvaltningschef.
En majoritet, 65 %, av respondenterna upplevde att introduktionen till det nya
arbetet varit bra alternativt mycket bra, 10 % upplevde den som dålig eller mycket
dålig och 25 % svarade ”varken eller”.
64 % av strategerna svarade att de fått introduktion utifrån RSF:s checklista för
nyanställda strateger och 18 % att de fått introduktion av stadssekreterare
respektive regionjurist.
Samtliga chefer svarade att de fått introduktion utifrån förvaltningens checklista för
nyanställda chefer. 29 % av cheferna svarade att de har fått introduktion av
stadssekreterare, 57 % av chefsjurist samt 100 % av staben, vidare har 87 % av
cheferna genomgått, eller är anmälda till chefskolan.
Analys/slutsats

Då det stora flertalet, drygt 90 %, svarat att de har fått introduktion om
avdelningens och arbetsplatsens organisation, mål och verksamhet och cirka 80 %
att de fått introduktion om arbetsplatsens rutiner och eventuella arbetsplatsspecifika
regler görs bedömningen att introduktion genomförts för det stora flertalet
medarbetare, men att alla chefer inte varit tydliga att introduktion gjorts utifrån
regionens checklista.
Cirka hälften av respondenterna har inte deltagit i den förvaltningsövergripande
introduktionen, varför bedömningen är denna rutin inte fungerar tillfredställande.
Då mindre än hälften av alla chefer och strateger har fått introduktion av
stadssekreterare samt drygt hälften av cheferna har fått introduktion av regionjurist
görs bedömningen att denna del av introduktionen inte fungerar tillfredställande.
Stabsintroduktionen för nya chefer fungerar väl då samtliga chefer erhållit
densamma.
Åtgärd


Information till samtliga chefer om värdet av introduktion samt att cheferna
följer och synliggör checklistan för medarbetarna



Information till samtliga chefer kring vikten av att följa och synliggöra de
särskilda introduktioner som finns för strateger och chefer

Kontroll utförd av:

Annelie Ahlström, HR-chef
Kontrollansvarig:
Annelie Ahlström, HR-chef
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Bilaga 6 – Hantering av IT-konton
(separation av behörigheter)
Att separera behörigheter till våra IT system i priviligierade och o-priviligierade
konton är en förutsättning för att kunna garantera säkerheten och rätt tillgänglighet
till information. Våra IT tekniker behöver de priviligierade kontona för att kunna
utföra vissa driftuppgifter, men dessa konton ska också endast användas i dessa
situationer. Risken är annars att man vid otillbörlig användning av misstag kommer
åt eller riskerar förstöra information i systemen.
Kontrollmoment

Kontrollera att alla IT tekniker som ska ha priviligierade konton även har och
använder o-priviligierade konton. Dessa ska användas till de arbetsuppgifter som
inte kräver användning av priviligierade konton. Priviligierade konton ska ej
användas slentrianmässigt ’bara för att det är enklare’. Användning av priviligierade
konton ska även loggas.
Kontrollmetod

Genom stickprov har vi tittat igenom systemens loggfiler för att säkerställa att rätt
konton används vid rätt tillfällen och att ingen slentrianmässig användning av
priviligierade konton sker.
Vid diskussion med IT Drift Chef är det tydligt att användning av och hur det ska
ske diskuterats på APT och andra gruppmöten.
Resultat

Vid kontrollerna har inga avvikelser eller felaktigheter funnits.
Analys/slutsats

Resultatet visar att gällande rutiner efterlevs och att löpande kontroller genomförs.
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Åtgärd

Inga nya specifika åtgärder krävs, utan man ska fortsätta det goda arbete man nu
utför.

Kontroll utförd av:

Anders Granvald, IT Direktör, tillsammans med Anna Thulin, IT Chef, IT Drift
Kontrollansvarig:
Anders Granvald, IT Direktör

2 (2)
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Bilaga 7 – Företagsstödsansökningar
Beredning av företagsstödansökningar i handläggningssystemet Nyps 2020.
Kontrollmoment

Kontrollen avser ta reda på om beredningen av företagsstöd har skett enligt med
gällande regelverk, förordning 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små
och medelstora företag samt förordningen 2015:211 om statligt stöd till regionala
investeringar samt enligt Region Gotlands styrdokument ”riktlinjer för beviljande
av stöd till små och medelstora företag 2016-2020”.
Kontrollmetod

Kontroll har genomförts genom att stickprov gjorts på fyra av de totalt 24 inkomna
ansökningarna under perioden 2020-01-01 – 2020-06-30. Urvalet har gjorts för att
täcka in de olika stöd som företag har möjlighet att söka hos Region Gotland.
Kontrollen är utförd så att handläggningen jämförts med förordning 2015:210 om
statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt förordningen
2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar samt Region Gotlands
styrdokument ”riktlinjer för beviljande av stöd till små och medelstora företag
2016-2020”.
Resultat

Följande fyra ansökningar har kontrollerats.


Diarienummer. REGI 1-2020, ärende id 20204304. ansökan om medel för
utveckling av produkter/tjänster Rumblewood AB.



Diarienummer REGI 5-2020, ärende id 20204613. Ansökan om medel för
marknadsföring Elfordon Gotland AB.



Diarienummer REGI 24-2020, ärende id 20205677. Ansökan om marknadsstöd
till nystartade företag AB Gotlands Korvfabrik.



Diarienummer REGI 26-2020, ärende id 20252309. Ansökan om
investeringsstöd Herr Målare och fru Te AB.
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Tre av ansökningarna uppfyllde alla kriterier och beviljades medel.


REGI 1-2020 Rumblewood AB



REGI 5-2020 Elfordon Gotland AB



REGI24-2020 AB Gotlands Korvfabrik.

Ett företag beviljades inte medel då ansökan inte uppfyllde Region Gotlands
styrdokument avseende antal nyskapande arbetstillfällen.


REGI 26-2020 Herr Målare och fru TE AB.

Kontroll har gjorts avseende följande parametrar;


Ansökan är komplett och signerad av behörig firmatecknare.



Företagets ekonomiska status är Ok, UC upplysning



Insatsen ryms inom förordningarnas stödberättigade insatser vilka är,
produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling samt investeringar i
maskiner/inventarier och byggnader.



Insatsen ryms inom Region Gotlands styrdokument.

Alla fyra ansökningarna var kompletta och signerade av behörig firmatecknare.
Utdrag från UC fanns i alla ärenden och visade på att företagen inte var på
obestånd. Bedömning om insatsen ryms inom förordningarnas och Region
Gotlands stödberättigade insatser var gjord i alla fyra fall.
Sammantaget visar kontrollen att beredningen av de fyra ärenden utförts enligt
gällande förordningar och i enlighet med Region Gotlands styrdokument ”riktlinjer
för beviljande av stöd till små och medelstora företag 2016-2020”.
Analys/slutsats

Resultatet visar att beredningen av de kontrollerade ansökningarna skett helt enligt
gällande regelverk. Slutsatsen är att inga justeringar avseende beredningsprocessen
behöver göras med anledning av kontrollen.
Åtgärd

Ingen åtgärd planeras att vidtas.

Kontroll utförd av:

Peter Bloom, näringslivsstrateg
Kontrollansvarig:
Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 2020-08-06

Bilaga 8 – Löneutbetalning (attest av
löneunderlag)
För att en medarbetare ska få korrekt lön så måste en chef beslutsattestera
löneunderlagen för månaden som varit. Beslutsattest innebär ett godkännande av
ekonomiska transaktioner och sker i HR-systemet (Medvind). Beslutsattest är
obligatorisk. Beslutsattest i elektroniska system sätts med användaridentitet och
lösenord. Beslutsattest utförs av personer som har ekonomiskt ansvar för
verksamheten och är en viktig del i den interna kontrollen.
Beslutsattest sker både av ordinarie arbetstid samt av eventuella avvikelser.
Avvikelser kan vara sjuk, vård av sjukt barn, semester, kompledighet, övertid m m.
Kontrollmoment

Kontroll av hur många anställningar (månads- och timavlönade) som inte är
beslutsattesterade för maj månad.
Kontrollmetod

Mätningen har skett av antalet anställningar som inte är beslutsattesterade för maj
månad. Informationen hämtas från HR-systemet (Medvind) dagen efter bryt för
attest av löneunderlag.
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Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3
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Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
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Resultat

Resultatet beskriver antalet ej beslutattesterade avseende både månads- och
timanställda
Förvaltning
HSF
RSF
SBF
SOF
TKF
UAF
Totalt

Antal ej beslutsattesterade
anställningar
31
44
13
54
0
57
199

Analys/slutsats

Resultatet är inte godkänt. Av 9 478 anställningar var 199 inte beslutsattesterade
(2,1%). Löneunderlagen utgör grunden i löneberäkningen som månatligen resulterar i
kostnader om ca 140 mnkr. Löneutbetalningarna är den största ekonomiska
utbetalningen som sker varje månad. PWC har i ett antal revisioner påtalat
bristerna. Om korrekt lön ska utbetalas till medarbetaren så måste beslutsattest av
löneunderlag ske. Om inte beslutsattest sker så innebär det att inga avdrag sker på
lönen t ex vid sjukdom samt extra arbete med att kräva tillbaka pengar eller göra en
extrautbetalning
Åtgärd

PWC har i olika granskningar påtalat bristerna. I senaste granskningen av löner och
ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda, daterad mars 2018, har PWC
lämnat följande rekommendation: Säkerställa att ansvarig chef attesterar tid/avvikelserapport. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte attesteras.
Förslag på åtgärder:


tydliggör chefens roll



tydliggör var det ekonomiska ansvaret ligger



tydliggöra konsekvenser av att beslutsattest ej görs

Kontroll utförd av:

Göran Karlström, enhetschef lön
Kontrollansvarig:
Lotta Israelsson, HR-direktör
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Rapport
Datum 27 augusti 2020

Bilaga 9 - Posthantering
Kontroll av att B-post skickas i första hand.
Kontrollmoment

Jämförelsetal gällande A- och B-post under juni 2019 och juni 2020
Resultat

A-posten ökade från 9 592 (2019) till 9 753 (2020) A-brev = +161 eller 1,7%
B-posten ökade från 18 739 (2019) till 21 269 (2020) B-brev = + 2 530 eller 13,5%
Andelen A-post kontra B-post minskade från 33,9% till 31,4% om man jämför
perioderna.
Analys/slutsats

Vi kan konstatera att postsändningarna med papper ökat både i form av A-post och
B-post. I huvudsak används B-post och den positiva trenden med att minska
andelen A-post fortsätter.
Det ökade antalet postsändningar förklaras av att Region Gotlands verksamheter
har haft ett ökat behov av att informera och kommunicera med medborgarna,
exempelvis inom sjukvården med anledning av Covid-19.
Åtgärd

Genom fortsatt digitalisering och ökad digital kommunikation i olika processer kan
sannolikt andelen traditionell post minska till förmån för elektronisk post.
Kontroll utförd av:

David Franzén, tf enhetschef försörjningsavdelningen
Kontrollansvarig:

Patrik Vesterlund, tf avdelningschef försörjningsavdelningen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/86
10 november 2020

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2021
Förslag till beslut

•

Intern kontrollplan 2021 för regionstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för 2021 innehåller två regiongemensamma
kontroller och tre kontroller som enbart rör regionstyrelseförvaltningen.
Framtagandet av planen har skett genom dialoger inom avdelningarna i
regionstyrelseförvaltningen och med räddningstjänsten samt inom berörda nätverk
för de regiongemensamma kontrollerna. Planen har sedan processats vidare i
förvaltningsledningen inom regionstyrelseförvaltningen.
En riskanalys har gjorts för kontrollpunkterna. I föreliggande plan framgår det
samlade riskvärdet för respektive kontrollpunkt utifrån en sannolikhet- och
konsekvensbedömning samt en motivering till att respektive granskning ska
genomföras. Ett värde över eller lika med 6 innebär eventuell granskning och värde 9
eller högre innebär granska.
Inför kommande planer efter 2021 har förvaltningen konstaterat att det behöver ske
en utveckling av regionstyrelsens interna kontroll och då främst kring hur i olika
processer identifiera risker och därmed behov av kontroller.
Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för regionstyrelsen 2021.
Matris riskanalys.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom RSF
Räddningstjänsten
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Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2021
Upplevd risk och motivering till att
granskning ska göras

Process
(rutin/system)

Som ett led i löneutbetalningsprocessen så
attesterar chefer varje månad
lönetransaktionerna som ska betalas ut. I
kontrollen ingår även att säkerställa att
kontrollera att lön inte betalas ut till någon som
är tjänstledig, föräldraledig, avslutat sin
Löneutbetalning
anställning mm. Om inte attest av
lönetransaktionerna görs finns risk för att fel lön
utbetalas och medarbetare kan bli
återbetalningsskyldig. Förvaltningen hade inte
godkänt resultat i kontroll som genomfördes
2020.

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Rapportering
till

Kontrollområde

Riskvärde =
(sannolikhet*
konsekvens)

Kontrollperiod

RSF

9 (3*3)

Maj-2021 (samma
som förra kontrollen)

HR-chef RSF

1 ggr

Kontroll
genomförs
efter attest
RS
via listor ur
HRsystemet

Ekonomidirektör

1 ggr

Stickprov

RS

RSF

9 (3*3)

2020-09-01--2021-0831

Finns aktuell
attestförteckning.
Är attest gjord av behörig
person.

Ekonomidirektör

1 ggr

Stickprov

RS

Samtliga
förvaltningar

9 (3*3)

2020-09-01--2021-0831

Under 2020 har ett nytt regelverk kring
kassaredovisning vid försäljning mot kontanta
medel inkl kortköp och Swish tillkommit.
Kassaredovisning av kontant
Regelverket har tillkommit eftersom det har
försäljningsintäkter samt
visat sig att det finns brister inom området.
utgående moms
Redovisning av kontanta medel är reglerat i Lag
om kommunal bokföring och redovisning.

Efterlevnad av regelverk

Ekonomidirektör

1 ggr

RS

Samtliga
förvaltningar

16 (4*4)

2021-01-01--08-31

Under 2020 har en ny intern organisation satts i Hantering av 1:1 medel för
utvecklingsprojekt
drift avseende hantering av 1:1 medel.

Kontroll att rutiner och
förordning följs vid
projektbeslut

Regional
utvecklingsdirektör

1 ggr

RS

RSF

6 (3*2)

2021-01-01--08-31

Varuförsörjningen är en verksamhet som
årligen gör stora varuinköp. Kontrollen ska
säkerställa att upphandling/inköp görs enligt
regelverk och avtal.
Finns tillräckliga rutiner för att säkerställa att
attest sker av behörig person

Upphandling/inköp

Utbetalning

Kontroll av ej attesterade
lönetransaktioner i
lönesystem.

Rätt leverantör/produkt
enligt avtal

Stickprov

Matris riskanalys
Hög
Medel
Låg

4
4

8

12

Granska
Uppmärksamhet, ev granskning
Ingen granskning

16

3

Sannolikhet

3

6

9

12

4

Sannolik (mycket troligt att Allvarlig (så allvarlig att fel
inte får inträffa)
fel uppstår)

3 Möjlig (finns en möjlig risk)

2

Sannolikhet

2

4

6

1
1
1

Konsekvens

2
2

3
3

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är
obefintlig)

8

4
4

Konsekvens

Kännbar (uppfattas som
besvärande)
Lindrig (Uppfattas som liten)
Försumbar (är obetydlig)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/89
13 november 2020

Annelie Ahlström

Regionstyrelsen

Kompetensförsörjningsplan 2021-2023- RSF
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen fastställer Regionstyrelseförvaltningens
kompetensförsörjningsplan 2021-2023.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan ska bidra till att säkerställa
att förvaltningen kan utföra sitt uppdrag och bidra till måluppfyllelse. För detta krävs
medarbetare med rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap, färdigheter) och också
förutsättningar att göra ett bra arbete.
Planen utgår från regionens övergripande kompetensförsörjningsplan. Framtagande
av planen har skett genom dialoger med avdelningarna inom förvaltningen samt med
de fackliga organisationerna och har därefter processats vidare av
regionstyrelseförvaltningens förvaltningsledning. I planen beskrivs nuläge och
omvärldsfaktorer som påverkar kompetensförsörjningen, vilken kompetens som
behövs för att nå målet samt vilka prioriterade aktiviteter som ska genomföras under
2021.
För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningens egna
verksamheter prioriteras följande strategier:
- underlätta lönekarriär
- använd kompetensen rätt
- låta flera jobba mer
- skapa engagemang
- utnyttja tekniken
Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras.
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Beslutsunderlag

Kompetensförsörjningsplan RSF 2021-2023.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

PLAN
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1. Inledning
1.1 Kompetensförsörjning – en del i förvaltningens verksamhetsplanering

Denna plan utgör ett komplement till förvaltningens verksamhetsplan. Konkretisering av
insatserna görs såväl förvaltningsgemensamt som i varje avdelning.
1.2 Mål

Planen ska bidra till att säkerställa att förvaltningen kan utföra sitt uppdrag och bidra till
måluppfyllelse. För detta krävs medarbetare med rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap,
färdigheter) och också förutsättningar att göra ett bra arbete.
1.3 Bakgrund och syfte

Region Gotland har en övergripande kompetensförsörjningsplan som utgår ifrån Region
Gotlands styrkort och mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete.
Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan ska ligga till grund för respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan. Syftet med denna plan är att beskriva nuläge
och omvärldsfaktorer som påverkar kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningen
samt att utifrån valda strategier kunna identifiera aktiviteter för att nå uppsatta mål.

2. Vilken kompetens finns inom RSF
2.1 Förvaltningens medarbetare idag

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>
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Regionstyrelseförvaltningen omfattar en bredd av verksamheter och finns över hela ön. I
verksamheterna finns ett stort antal olika yrkesgrupper såsom administratörer, kockar, Ittekniker, bibliotekarier, olika specialistfunktioner som stödjer regionens chefer samt strateger. Funktioner, roller, kompetens och utbildningskrav varierar stort mellan de olika grupperna, från gymnasieutbildning till krav på högskoleutbildning kombinerat med djup erfarenhet inom ett specifikt område.
Vid regionstyrelseförvaltningen, arbetade i augusti 2020 655 månadsanställda medarbetare,
av dessa var 591 tillsvidareanställda och 64 visstidsanställda. 69 % av medarbetarna var
kvinnor och medelåldern på förvaltningen var 49 år.
Storleken mellan avdelningarna varierade mellan cirka 30 upp till närmare 200 medarbetare.
Sjuktalet under perioden januari-augusti 2020 uppgick till 5,6 och varierar relativt stort mellan avdelningarna.
Av de tillsvidareanställda medarbetarna arbetar 16 % deltid, flertalet av dessa är kvinnor
och är i huvudsak anställda inom måltid, städ och biblioteksverksamhet. 28 medarbetare
har skriftligen angivit önskemål om utökad sysselsättningsgrad, flertalet av dessa arbetar
inom Kommunals avtalsområde, där heltid som norm införs från 1 januari 2021. Inom städ
respektive måltidsverksamheten har cirka 90 tillsvidareanställda medarbetare uppehållsanställning.
Från och med 1 januari 2021 kommer avdelningen försörjning i dess helhet att föras över
till teknikförvaltningen
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Medelålder

655

49

96%

109

75%

28

5,6

Regiongemensamt

1

52

100%

-

-

-

0

Stab, regionkansli

35

50

100%

-

-

-

2,4

Kvalitet o digitalisering

64

46

98%

2

50%

-

3,0

HR-avdelning

47

48

99%

1

75%

-

3,7

Måltidsavdelning

119

51

90%

49

77%

23

7,6

Försörjningsavdelning

80%

-

6,9

-

2,0

RSF

Genomsn. Deltidsssgr anställda

Genomsn.ssgr Önskar
deltidsan- utökad
ställda
ssgr

Antal
anställda

Sjuktal
Jan-Aug

188

49

97%

32

Ekonomiavdelning

44

50

100%

-

Kommunikation

30

48

98%

1

50%

1

8,2

Regional utveckling

51

50

98%

2

60%

-

2,2

Kultur och fritid

76

49

91%

22

68%

4

7,4

Tabell: Månadsanställda medarbetare RSF augusti 2020. Från och med 210101 överförs försörjningsavdelningen till teknikförvaltningen.

2.2 Lönebilden

Flertalet medarbetare har fortfarande 2019 års lönenivå pga att löneavtalen förlängts till och
med sista oktober med hänsyn till Covid-19-pandemin.
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I regionstyrelseförvaltningen finns ett stort lönespann bland tillsvidareanställda medarbetare då förvaltningen har många olika typer av befattningar med olika svårighetsgrad.
Medianlönen i förvaltningen är 26 300, för administratörer 27 600, för handläggare 39 500,
för bibliotekarier och biblioteksassistenter 27 200, för köks- och måltidsarbete 25 800 samt
för tekniker IT 29 600 kronor.
Vid benchmark med andra kommuner var löneskillnaderna riket i 2019 års lönenivå gällande handläggare inom HR, ekonomi och kommunikation mellan 2 000 – 4 000 kronor
lägre inom RSF.
2.3 Pensionsavgångar 2021-2023

43 av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare har fyllt eller kommer att fylla 66 år innan utgången av 2023 (försörjningsavdelningens medarbetare undantagna). Medarbetarna
har möjlighet att stanna kvar på sin anställning till 68 års ålder, men många väljer dock att
gå i pension tidigare. Antalet medarbetare som fyller 66 år är i genomsnitt 14 per år fram till
och med 2023.
Den procentuellt största andelen pensionsavgångar ses vid avdelningen regional utveckling
där närmare 15 % av medarbetarna går i pension under de närmaste tre åren. För en mer
detaljerad bild av förvaltningens pensionsavgångar, se bilaga 1.
Alla kommande vakanser bedöms inte behöva återbesättas. För att klara framtidens utmaningar och kompetensbehov krävs förändrade arbetssätt och/eller förändrade roller alternativt att man i högre omfattning än i dag köper tjänsten av annan leverantör. Förändrade
arbetssätt kräver dock kompetensutveckling och kompetensväxling.

4 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

2.4 Avslut av anställning

Varje år är det ett stort antal medarbetare som slutar sin anställning i förvaltningen. Orsakerna varierar och en sammanställning av perioden 1 januari 2018 till 30 augusti 2020 visas
i nedan tabell.
Pension

Byte av tjänst/arbets- Byte av tjänst Egen begäran Annan
uppgifter inom för- inom regionen
orsak
valtningen
64
34
22
62
24
Tabell: Antal medarbetare som har avslutat sin tillsvidareanställning vid RSF 180101-200830

Totalt
206

Nästan 30 % av de som slutat sin tillsvidareanställning har gjort så på grund av byte av
tjänst inom förvaltningen alternativt inom regionen, drygt 30 % på grund av pension samt
drygt 40 % på grund av egen begäran eller annan orsak. De yrkesgrupper som valt att avsluta sin anställning till följd av egen begäran under perioden är främst städare, vilket är den
största yrkesgruppen på förvaltningen, men också HR-specialister och strateger, handläggargrupper som det inte alltid är lätt att rekrytera med anledning av löneläget.
För att få en samlad bild av hur medarbetare som valt att avsluta sin anställning, i regionen
alternativt på sin arbetsplats, upplevt regionen som arbetsgivare samt varför de valt att avsluta sin anställning, skickas en avgångsenkät ut till berörda medarbetare.
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Under perioden januari 2019 till och med augusti 2020 har 22 medarbetare vid förvaltningen valt att besvara enkäten. Sju av respondenterna har slutat på grund av pension, sju
på grund av annat arbete inom förvaltningen alternativt regionen, fem på grund av annat
arbete utanför regionen och tre av ”annan orsak”. De anledningar som medarbetarna angett till vad som lockar i den nya tjänsten är bland annat nya utmaningar och bättre lön.
Det de uppfattat som mest positivt under sin anställning i regionen var bland annat utvecklande arbetsuppgifter, kollegorna samt möten med brukarna

3. Vilka utmaningar står RSF inför
Utifrån de samhällstrender som beskrivs i regionens kompetensförsörjningsplan och den
analys som gjorts i förvaltningen bedöms följande faktorer påverka den egna verksamhetens kompetensförsörjning idag och framåt.
3.1 Region Gotlands verksamheter utmanas

Den generella välfärdsutmaningen påverkar Region Gotland på många olika sätt. Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på regionens tjänster ökar men de ekonomiska
förutsättningarna gör att dessa tjänster måste produceras till en allt lägre kostnad. Dessutom minskar mängden gotlänningar i yrkesverksamhet ålder i relation till övriga grupper
vilket ger extra utmaningar i kompetensförsörjningen.
3.2 Kompetensväxling och kompetensutveckling - roller förändras

Förändringar sker ständigt både i omvärlden och i den egna verksamheten. Uppdrag, funktioner och roller förändras och kompetensväxling blir en förutsättning för framgång.
3.3 Ökad konkurrens om arbetskraften

Arbetsmarknaden på Gotland är relativt stark och konkurrensen om arbetskraften märkbar.
Förvaltningen upplever svårigheter att rekrytera seniora specialister inom framför allt IT,
HR, upphandling och kommunikation.
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Svårigheter finns också att rekrytera inom serviceyrken som kockar och badvaktmästare. I
spåren av coronapandemin noteras dock att intresset för arbete inom förvaltningens serviceyrken har ökat. Om detta är en tillfällig trend eller inte är svårt att avgöra i dagsläget.
3.4 Svårrekryterat på grund av löneläget

Flera av förvaltningens yrkesgrupper är svårrekryterade på grund av lågt löneläge, det kan
också vara svårt att matcha lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en
trend att lokala arbetsgivare på Gotland erbjuder högre löner än regionen för likvärdiga befattningar.
3.5 Rörlighet på arbetsmarknaden märkbar

Många av förvaltningens medarbetare har varit anställda i regionen under lång tid. En tendens till ökad rörlighet bland medarbetarna är dock märkbar. Rörligheten kopplas bland annat till den goda arbetsmarknaden, att arbetsmarknadsområdena blir större i takt med att
kommunikationerna förbättras samt effekter av genomförda besparingar i verksamheten.
3.6 Förändrade arbetssätt och digitaliseringen en förutsättning

För att klara behovet av effektiviseringar är förändrade arbetssätt, verksamhetsutveckling
och digitalisering nödvändig. Här krävs både nytänkande och ökad kompetens. Dagens
medarbetare behöver ta till sig ny teknik men också lära sig att helt behärska de digitala
verktyg som redan är verklighet.
3.7 Svårigheter att spara och samtidigt bibehålla medarbetarengagemanget
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Förvaltningen har möjliggjort kostnadssänkningarna genom att förändra arbetssätt och
minska utbud för att därmed kunna dra ner på bemanning. För att undvika resurskrävande
övertalighetshantering har minskning av bemanningen främst skett genom naturlig avgång
och intern omställning, vilket ibland försvårar viktig kompetensväxling.
Att leda och balansera utveckling, förändring och effektivisering ställer höga krav på ledarskapet.
3.8 Fortsatt arbete för att utveckla organisationskulturen

Ett arbete har gjorts i regionen för att förstärka en kulturförflyttning och ett ökat engagemang och värdeskapande för de vi finns till för. En kartläggning av organisationskulturen
visar att regionen framför allt behöver fortsätta arbetet med samverkan över gränser, att gå
från försiktighet till tillit, lärande och utveckling samt stolthet och helhetsförståelse.
3.9 Heltid som norm utmanar

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm. I Region Gotland genomförs satsningen från och med 1 januari 2021.
Heltid som norm kommer att påverka samtliga medarbetare i form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar kommer att behöva arbetas fram också
över förvaltningsgränser.
Heltid som norm innebär en stor utmaning framför allt för måltidsverksamheten där 40 %
av de tillsvidareanställda medarbetarna arbetar deltid. Om förvaltningens samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals avtalsområde skulle börja arbeta heltid från och
med 2021, utan att förvaltningen lyckats ställa om arbetssätt i övrigt, skulle detta innebära
en ökad kostnad om cirka 4,5 mnkr kronor per år.
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3.10 God arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning

Arbetsmiljön i offentlig sektor är psykiskt påfrestande. Sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa har ökat de senaste åren. Förändringen är märkbar också i regionstyrelseförvaltningen. För att minska sjukfrånvaron är det förebyggande arbetet med en god arbetsmiljö
och en rimlig arbetsbelastning viktiga frågor inom alla verksamheter. Funktioner som innehas av endast en medarbetare är särskilt sårbara, varför arbetsmiljön för dessa befattningar
är viktiga att beakta.

4. Vilken kompetens behövs för att nå målet
4.1 Framtida kompetensbehov

Delar av förvaltningens kompetensbehov framåt kommer att se annorlunda med nya sätt
att arbeta. Den digitala utvecklingen och behov av att effektivisering kommer att ställa krav
på medarbetarna och på kompetensutvecklingsinsatser. Uppdrag, funktioner och roller
kommer att förändras och kompetensväxling blir en förutsättning för att nå målen. Förvaltningen har identifierat nedan behov av kompetensskiften:




Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/89 Datum 2019-12-16












För att förbättra koncernstyrning och koncernsamordning behöver strategrollen utvecklas att bli mer drivande och stödjande i relation till kärnverksamheten. Behovet är
att stärka genomförbarheten i det strategiska arbetet och Region Gotlands bidrag i det
regionala utvecklingsarbetet.
Då allt fler rekryteringar görs av personer med annan erfarenhet än den kommunala
och regionala ställs stora krav på interna utbildningar kring politisk ärendeberedning.
Detta för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i underlag och beslut.
Inom de närmaste åren kommer dagens IT leverans att förändras i grunden. IT-lösningar kommer allt mera köpas in som tjänst i den mängd och vid den tidpunkt som
den kommer behövas. Det i sin tur innebär en omställning av kompetenser där beställarkompetens och lösningsarkitekter kommer behövas i större omfattning än idag.
Biblioteksverksamheten utvecklas och kommer framgent att ha behov av färre biblioteksassistenter till förmån för flera utbildade bibliotekarier.
I takt med digitalisering och ökad medvetenhet om kommunikationens roll i ledningsoch styrningsarbetet, ses en ökad press på utveckling av kommunikatörsrollen i
form av att driva och utveckla förutsättningarna för Region Gotlands kommunikation
samt fokusera på att ta, fram, sprida och anpassa information för regionens kanaler, sociala medier och press, utifrån ett regiongemensamt behov.
För att möta framtida behov av stöd inom ekonomiområdet behöver förvaltningen förändra dagens ekonomroll till en controllerroll. Ekonomtjänsternas arbetsinnehåll och
arbetssätt förändras gradvis, från operativ förvaltningsgeneralist, mot mer strategiskt innehåll, till en besluts- och processtödjande roll utifrån ett regionperspektiv. Successivt
kommer ekonomtjänsterna att konverteras till controllertjänster.
Fortsatt utveckling av HR-funktionen för att möta framtidens behov av processtöd
kring bland annat rekryteringsutmaningar och bemanningsstrategiskt arbete.
Regionupplysningen kommer att behöva utvecklas från en renodlad växelfunktion till
en mera utvecklad kundtjänst.
Digitalisering och automatisering kommer att medföra att rollen registrator kommer
att förändras till att bli en mera stödjande och kontrollerande funktion.
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Inom måltidsverksamheten finns svårigheter att rekrytera kockar, vilket medför behov
att kompetensutveckla befintlig personal och att arbeta med kompetensväxling från
köksbiträde till kockar.
Digitalisering och utveckling av administrativa processer ställer ökade krav på digital kompetens men ger också möjligheten att förflytta inriktningen från administrativ
handläggning till med kvalificerat ledningsstöd.

5. Strategier och aktiviteter för att nå målet
Vissa strategier bedöms blir mer avgörande än andra för att säkra den egna förvaltningens
utmaningar. Vid RSF är utmaningar framför allt att rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens, att utveckla och behålla medarbetarna samt att arbeta med förändringar och effektiviseringar med begränsade resurser. Denna kompetensförsörjningsplan fokuserar därför på aktiviteter med syftet att främja detta.
5.1 Sveriges Kommuner och Landstings strategier

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat nio strategier för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Dessa nio strategier är:
- Bredda rekryteringen
- Förlänga arbetslivet
- Marknadsföra jobben
- Skapa engagemang
- Utnyttja tekniken
- Underlätta lönekarriär
- Låta fler jobba mer
- Visa karriärmöjligheter
- Använda kompetensen rätt
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SKR beskriver att det inte handlar om att välja en av strategierna utan att använda en rad
åtgärder, förhållningssätt och nytänkande i kombination.
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5.2 Prioriterade aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen

För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningens egna verksamheter kommer följande prioriterade aktiviteter att genomföras i förvaltningen under
2021.
Strategi

Aktivitet RSF

Underlätta
lönekarriär



Använd kompetensen rätt



Låta fler jobba
mer



Skapa
engagemang



Genom förändrade arbetssätt och kompetensväxling möjliggöra att inom budgetram
erbjuda konkurrenskraftiga löner i samband
med nyrekrytering
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser
och kompetensväxling utifrån nya eller förändrade yrkesroller
Öka antalet heltidsanställda, öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda*
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Aktiva åtgärder för att förbättra organisationen utifrån resultatet i medarbetarenkäten
2020*
På
arbetsplatsträffar i förvaltningen arbeta

igenom och identifiera åtgärder för förflyttning i de fyra områdena (samverkan över
gränser, från försiktighet till tillit, lärande
och utveckling, stolthet och helhetsförståelse) formulerade för utvecklad organisationskultur*
Utnyttja
 I den egna förvaltningen genomföra utbildtekniken
ningar i digitala arbetssätt kopplade till dagens digitala system*
Tabell: * Prioriterad aktivitet i RSF: s verksamhetsplan 2021

Ansvarig

Samtliga chefer

Samtliga chefer

Chefer måltid och
kultur och fritid
Samtliga chefer

Digitaliseringsstöd
för RSF samt
samtliga chefer
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Bilaga 1.
Pensionsavgångar 2020-2023

Under förutsättning att förvaltningens medarbetare går i pension vid 66 års ålder, kommer
pensionsavgångarna under tidsperioden att fördelas enligt nedan:
2020

2021 2022 2023 Totalt
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Personalgrupper
Administration
2
5
3
6
16
Administratörer
1
1
2
3
7
Administratör, övergripande verksamhet
1
1
2
Administratör, ekonomi
1
2
3
Administratör, annan
1
1
2
Handläggare
1
4
1
3
9
Handläggare, övergripande verksamhet
4
1
2
7
Handläggare, IT
1
1
2
Kultur, turism och fritid
1
2
3
Bibliotekarie
1
1
Biblioteksassistent
1
1
2
Köks- och måltidsarbete
2
3
4
3
12
Kock
1
2
3
6
Kostekonom
1
1
Måltidspersonal
2
2
1
5
Tekniker
1
2
3
Tekniker, IT
1
1
2
Totalt
5
14
8
16
43
Tabell: Antal tillsvidareanställda medarbetare som fyller 66 år under perioden 2020-2023,
medarbetare vid försörjningsavdelningen ingår inte i underlaget
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1660
5 november 2019

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Avskrivning omsättningstillgångar 2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med
107 127 kr och belastar 2020 års resultat.
Samtliga avskrivningar (ej konkurser) upptas inom linjen.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut (§441/92) skall respektive nämnd besluta om
avskrivning av kundfordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som
kundförlust hos nämnderna till 3 388 871 kr, varav konkurser 28 964 kr.
Kundförlusternas fördelning per nämnd framgår av bilagan.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår år
2020 till 107 127 kr.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF Ekonomi
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Förslag till avskrivningar av kundfordringar
år 2020
Regionstyrelseförvaltningen
- varav Fritidsverksamhet
- varav Försörjningsverksamhet
- varav kommungemensam administration
- varav budget o skuldrådgivning
- varav finansförvaltnigen

107 127
21 567
4 139
3 884
75 797
1 740

Tekniska nämnden
- varav avfall
- varav vatten o avlopp
- varav hyror
- varav övrigt teknikförvaltningen

488 294
207 322
126 809
19 599
134 564

Miljö o byggnadsnämnden
- varav miljöskydd
- varav hälsoskydd
- varav vatten
- varav alkohol &tobak
- varav övrig infrastruktur
- varav bygglov

119 847
14 664
3 700
6 236
49 200
26 503
19 544

Barn- och utbildningsnämnden
- varav avgifter barnomsorg
- varav avgifter kulturskolan

269 080
265 810
3 270

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskola

77 948

Socialnämnden
- varav äldreomsorg
- varav individ- och familjeomsorg

1 069 967
794 539
275 428

Hälso och sjukvård
- varav patientavgifter öppen-och slutenvård
- varav utomlänsvård
- varav utlänska medborgare
- varav avgifter tandvård

1 256 608
933 870
19 100
287 763
15 875

Summa avskrivningar kundfordringar Region Gotland

3 388 871

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1727
23 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Avsättning pensionsmedel
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att totalt 150 mnkr avsätts till
pensionsmedelsförvaltningen under 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18, RF § 277, om att ny avsättning till
pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år 2039. Den årliga
avsättningen ska enligt beslutet uppgå till minst 50 mnkr.
Bakgrunden till beslutet var en långtidsprognos över pensionsskuldens utveckling
som visade att pensionsutbetalningarna successivt kommer att öka mycket de
kommande 30 åren och att likviditetsbelastningen från år 2040 accelererar på grund
av hur pensionsavtalen är utformade och antalet medarbetare som går i pension.
Syftet med att öka pensionsmedlen var att bygga upp en kapitalbuffert för undvika
undanträngningseffekter på kommande generationers möjligheter att göra
investeringar.
Målsättningen med den plan som fullmäktige tog beslut om var att full konsolidering
skulle uppnås år 2044 d.v.s. att pensionsmedlen skulle vara lika stora som
pensionsskulden. Om ett högre belopp än 50 mnkr per år avsätts ökar möjligheterna
att nå full konsolidering tidigare.
Regionens likviditet påverkas av resultatnivåer och investeringsutgifter. För 2020 har
regionens likvida situation förbättrats främst på grund av extra statsbidrag men också
lägre utfall för investeringsutgifter. Likviditeten medger att högre belopp än 50 mnkr
kan avsättas till pensionsmedel år 2021.
Avsättning till pensionsmedel påverkar likviditeten och har ingen direkt
resultatpåverkande effekt.
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Bedömning

Regionens likvida situationen har förbättrats avsevärt under 2020. Anledningen är de
extra statsbidrag som riksdagen beslutat om med anledning av pågående pandemi
och som utbetalades i juli.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är möjligt att sätta av ett högre belopp
till pensionsmedelsförvaltningen än 50 mnkr år 2021. Bedömningen är att 100 mnkr
utöver de planerade 50 mnkr kan avsättas.
Regionfullmäktiges beslut är formulerat så att minst 50 mnkr per år ska avsättas till
pensionsmedel och anger en miniminivå. Det innebär att det inte krävs något nytt
fullmäktigebeslut för att göra en större avsättning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att sätta av 150 mnkr
till pensionsmedelsförvaltningen under 2021.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Avdelning Ekonomi
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/412
17 november 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Översyn av delegationsordning hösten 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar reviderad delegationsordning, bilaga, att gälla från och med
den 1 januari 2021.

Ärendet

Regionstyrelsen ska enligt beslut den 21 november 2019, § 347 årligen se över
delegationsordningen minst två gånger, nämligen vid sammanträdet i maj respektive
november. I år har arbetet med höstöversynen blivit något försenat.
Regionstyrelseförvaltningen har gått igenom förvaltningens behov av förtydliganden
och andra förbättringar. Som följd härav föreslås att en reviderad delegationsordning
(version 3.0) antas på sätt som framgår av en renskriven bilaga. Till ärendet fogas
även en handling där nu föreslagna ändringar och tillägg kan spåras. Några ändringar
i sak föreslås. Dessa har rödmarkerats. Gulmarkerade ändringar avser rent formella
frågor liksom justeringar i följd av andra beslut såsom omorganisation av RSF.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Styrande dokument
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Delegationsordning

Regionstyrelsens
delegationsordning
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2020-12-16
Gäller fr.o.m. 2021–01-01
Ärendenr RS 2020/412
Version 3.0
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1. Inledning
Till grunderna för en god förvaltning hör legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det uttrycks i 5 § förvaltningslagen (2017:900) på följande vis: ”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och
opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får
vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan
antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”
2. Tolkning av motstridiga delegationer eller motsvarande uppdrag
Det bör uppmärksammas att det kan finnas överlappande beslut om delegationer och bemyndiganden, såväl av generell art i t.ex. attestordningar eller instruktion för regiondirektören som i enstaka beslut. Som allmän tolkningsregel gäller att ett senare beslut har företräde
i de delar det avviker från eller kompletterar denna delegationsordning.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen eller annat beslut, är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är styrelsen som har att avgöra ärendet, om inte avgörandet avser rent beredande eller verkställande åtgärder.

3. Generella instruktioner
I denna delegationsordning hänvisas till kommunallagen (2017:725), KL. I delegationsordningen hänvisas också till reglementet med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder och reglemente för regionstyrelsen. Se vidare
https://www.gotland.se/49215.
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3.1 Allmänna frågor om delegationsrätten
Av 6 kap. 3–4 §§ KL framgår att styrelsens och övriga nämnder beslutar i frågor som rör
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder
fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Det finns inte någon entydig gräns mellan vad som är rent beredande, beslutande eller rent
verkställande uppgifter i kommunallagens mening. Utmärkande för beslut i lagens mening
är att det finns reella alternativ medan ren verkställighet avses vara ett görande utan alternativ. Tyngdpunkten i denna delegationsordning avser att ligga på vad som bedöms vara
överklagbara beslut i kommunallagens mening.
I 6 kap. 37–40 §§ KL finns föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde. Verksamhetsområdet följer av styrelsens reglemente.
För att avlasta regionstyrelsen finns det i KL möjlighet till delegering. Styrelsen får uppdra
åt presidiet (ordförande och vice ordföranden), ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd hos regionen att besluta på styrelsen vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 4–7 §§ KL). Dessa beslut gäller på samma sätt som om
styrelsen själv fattat dem.
Beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen. Däremot kan styrelsen helt eller delvis återkalla den givna beslutanderätten om styrelsen finner att någon utövar sin beslutanderätt på ett olämpligt sätt. En delegat får överlämna till sin chef att fatta
beslut i ett ärende. Delegaten har även rätt att lämna tillbaka beslutanderätten till styrelsen.
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Beslutanderätten i en sakfråga innebär också rätt att besluta om förfarandefrågor eller att
avsluta ärenden genom avskrivning eller avvisning.

3.2 Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom regionstyrelseförvaltningen har. T.ex.
efterfrågas ofta vem som får teckna firma eller underteckna viss handling. Detta kan behöva klargöras även om undertecknandet i sig inte är ett beslut.

3.3 Delegationsförbud enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 38 § KL får inte beslutanderätten delegeras i följande slag av ärenden.
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. Yttranden med anledning av överklagande av ett beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3.4 Ersättare för anställd delegat
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I delegationsordningen uppges lägsta delegat. Detta innebär att överordnad har samma delegation. Vid förhinder för tjänsteman till vilken beslutanderätt delegerats har alltså överordnad tjänsteman i linjen rätt att besluta i den förhindrades ställe. Med överordnad avses
här även funktionsansvarig medarbetare, t.ex. processledare.

3.5 Vidaredelegering och ersättare för regiondirektören
Om styrelsen har gett förvaltningschefen (regiondirektören) i uppdrag att fatta beslut, får
regiondirektören i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet
(7 kap. 6 § KL).
När regiondirektören inte kan tjänstgöra på grund av kortare förhinder får tjänsteman, som
regiondirektören förordnat som sin ersättare, fatta beslut i regiondirektörens ställe. Varar
förhindret längre än fem veckor, ska frågan om ersättare avgöras av regionstyrelsen.

3.6 Kompletterande beslutanderätt – ordförandebeslut och ledamot med särskild beslutanderätt
Ordföranden, eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, får besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (7 kap.
39 § KL). Ordförandebeslut och beslut fattade av ledamot med särskild beslutanderätt ska
anmälas på nästa styrelsesammanträde (7 kap. 40 § KL).

3.7 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförande kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid, får styrelsen välja en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
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fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller vice ordförandens uppgifter. (1 kap. 9 §
reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).

3.8 Dokumentation
Delegationsbeslut fattas alltid i regionstyrelsens namn. Det ska alltid finnas en beslutshandling, av vilken det utöver själva beslutet framgår av vem och när beslutet fattats. När så
krävs ska beslut vara försedda med en motivering som redogör för relevanta regler, fakta,
samråd och bedömningar. Beslutande delegat ansvarar för att det finns en tillfredsställande
dokumentation av ärendet och för att denna eller dessa handlingar registreras i diariet.

3.9 Delegationsrapportering till styrelsen (anmälan av beslut)
Av 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.1
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till regionstyrelsen vid styrelsens
nästkommande sammanträde. Av anmälan ska det framgå vilken typ av beslut som fattats
och datum för beslutet (6 kap. 40 § KL).
Beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap. KL behöver dock inte anmälas. Det gäller beslut som fattats enligt speciallag och som kan angripas enligt speciallagen (t.ex. offentlighets- och sekretesslagen eller upphandlingslagstiftningen). Det kan också gälla beslut av
rent beredande eller verkställande art. Anges i delegationsförteckningen nedan att något är
beredande eller verkställande, behöver ingen anmälan göras. I annat fall beslutet anmälas.
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Kopia på delegationsbeslut skickas till stadssekreterare för anmälan till nästa
sammanträde.

3.10 Överklagande – Laglighetsprövning
Styrelsens beslut kan överklagas, genom så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten
(se 13 kap. KL). Varje medlem i en kommun eller landsting har rätt att överklaga regionens
eller landstingets beslut. Medlemmar i Region Gotland är alla som är folkbokförda, äger en
fast egendom eller ska betala kommunalskatt inom regionen samt vissa EU-medborgare (se
1 kap. 5 § KL).
Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid laglighetsprövningen avgör förvaltningsdomstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om regionen har överskridit sina befogenheter. Däremot prövar domstolen inte beslutets lämplighet. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.
Många beslut som fattas på delegation från styrelsen går dessutom att överklaga med så kallat förvaltningsbesvär. Vilka beslut som går att överklaga med förvaltningsbesvär regleras i

1 Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 395) följer att kommuner och landsting kan bestämma hur tillkännagivandet ska ske. Det kan göras t.ex. genom att anslå protokoll där beslutet framgår eller protokoll där det framgår vilka delegationsbeslut som fattats. Det är viktigt
att tillkännagivandet sker på ett sådant sätt att beslutet går att identifiera. Överväganden om sekretess och frågor som regleras i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) ska göras i varje enskilt fall.
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speciallagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Vid förvaltningsbesvär provas
även beslutets lämplighet.

3.11 Klargörande inom upphandlingsförfarandet
Styrelsen fastställer verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet genom
förfrågningsunderlaget. Beslutet kan även avse att lämna uppdrag till en samordnad upphandling tillsammans med kommuner eller landsting eller motsvarande. Upphandlingsförfarandet (öppen, selektiv etc.) ska regelmässigt framgå av förfrågningsunderlaget.
Avbrytande sker när inget anbud antas, men även då ett internt anbud antas.
Förvaltningen verkställer utan att särskilt uppdrag måste ges i styrelsens beslut. I detta ligger även att anlita regionens upphandlingsfunktion och andra specialistresurser.
Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser eller av regionen beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.
Om endast olämpliga anbud kommer in kan det övervägas att övergå till förhandlad upphandling. Alternativet är att avbryta upphandlingen, vilket måste ses som ett beslut. Förvaltningen verkställer förhandlingsarbetet.

3.12 I eller efter samråd
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I somliga delegationer anges att samråd ska ske. Det betyder att beslut inte får fattas utan
samråd. Oavsett innehållet i ett samråd, är det delegaten som på eget ansvar fattar beslutet.

4. Instruktioner och klargörande av vissa befogenheter
 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden. Om ordföranden är förhindrad inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Handlingen ska kontrasigneras av
högsta tjänstgörande tjänsteman vid det tillfälle när styrelsen beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören. Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald
eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar (1 kap. 22 § reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder).
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill (1 kap. 22 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 I alla mål och ärenden inom styrelsens verksamhetsområde utför styrelsen, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller
annan författning eller beslut av regionfullmäktige. Styrelsen får därvid med bindande
verkan för regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal (1 kap. 23 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 Regiondirektören avger förvaltningsyttranden till regionens andra förvaltningar/nämnder och statliga myndigheter om det inte gäller ärenden om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
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 Regiondirektören undertecknar tjänsteskrivelser, yttranden, utredningar etc. som går till
styrelsen.
 Regiondirektören undertecknar ansökan om projekt/utvecklingsmedel gällande förvaltningens verksamheter.
 Enhetschef för respektive verksamhet avger yttrande över inspektionsmeddelanden till
arbetsmiljöinspektionen med flera.
 I övriga ärenden avger avdelningschef redogörelser/yttranden inom respektive verksamhetsområde.
 Som styrelsens dataskyddsombud utser styrelsen särskilt förordnad tjänsteman.
 Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom
ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.
MBL‐förhandling
 Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal fullgörs innan beslut fattas.
 Med handläggare i delegationsförteckningen avses – oavsett titel – den som i w3d3 eller
motsvarande verksamhetssystem är ansvarig handläggare.
 Misstanke om brott mot verksamheten anmäles till polis eller åklagare av närmast berörd chef. Bedöms som verkställighet.
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 Frågor om delegationer av ansvar för arbetsmiljö och för elsäkerhet är inte beslutsdelegationer enligt kommunallagen och behandlas därför inte vidare i denna delegationsordning.
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5. Delegationsförteckning
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1. Kommunallagen (2017:725), KL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.

6 kap. 39 § KL

Ordföranden

2

Besluta om att utse ombud med
fullmakt att föra regionens talan
inför domstol, andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda
slag.

6 kap. 15 § KL

1. Ordföranden
2. Regiondirektören för delegationsbeslut av anställd
eller för verkställighetsåtgärd
Respektive delegat

Anm.

Dokumenteras genom att
utfärda rättegångsfullmakt
OBS! 6 kap. 38 § 2. KL

3

Besluta om överklagande och yttrande samt yrkande om inhibition/interimistisk åtgärd till högre
instans när överprövande myndighet ändrat beslut fattade på delegation.

Gäller i samtliga ärenden, inte bara enligt KL.

4

Besluta om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i regionen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde.

7 kap. 6 § KL

Regiondirektören

5

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till anställd i annan
kommun under förutsättning att
båda nedanstående kriterier är
uppfyllda

9 kap. 37 § KL

Regiondirektören

Kommunal avtalsamverkan

7 kap. 4 § KL

1. Ordföranden i fråga om
direktören

Om inte annan trätt in i
den påstått jäviges
ställe.

1. beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till förvaltningschefen, och
2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet som
regleras i ett samverkansavtal enligt
9 kap. 37 § KL.
6

Besluta i fråga om jäv för anställd.

6 kap. 28–32 §§ KL

2. Närmast överordnad
chef i fråga om annan anställd
7

Delgivning med styrelsen

6 kap. 36 § KL

1. Ordföranden

Verkställighet

2. Regiondirektören
8

Besluta om pris för vara eller
tjänst och andra avtalsvillkor som
regionen tillhandahåller frivilligt

2 kap. 5 § KL

Budgetansvarig chef

Avtal och liknande fall,
där pris m.m. inte framgår av taxa. Lämpligheten av åtgärden ska beaktas från konkurrenssynpunkt.
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9

Beslut i fråga om ledamöters och
ersättares arvoden och övriga förmåner

10

11

4 kap. KL

Ordföranden

Tillämpning av fullmäktiges bestämmelser för arvode m.m.

Besluta om extern representation
om representation och offentlig
flaggning.

Ordförande och regiondirektören var för sig

Enligt riktlinjer

Besluta om intern representation
och representation i samband med
den löpande verksamheten för regionstyrelsens förvaltningar

Budgetansvarig chef

Enligt riktlinjer

2. Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, LKB
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut om att uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt
reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i regionens
tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.

6 kap. 3 § LKB

Se avsnitt 18 nedan.

10 § regionstyrelsens reglemente

2

Beslut att efter överenskommelse
med en inköpscentral uppdra åt
anställda i inköpscentralen att i en
upphandling besluta på styrelsens
vägnar.

6 kap. 4 § LKB

1. Upphandlingschefen i
fråga om ramavtal för fler
än en nämnd

Inköpscentral se
1 kap. 14 § och 7 kap.
LOU eller 1 kap. 13 och
7 kap. LUF

Besluta om att efter överenskommelse med den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt den lagen.

6 kap. 4 a § LKB
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3

2. Budgetansvarig chef för
upphandling endast inom
regionstyrelsens verksamhetsområde
Regiondirektören

3. Förvaltningslagen (2017:900), FL
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen istället (4 §
FL).
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning,
om bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för
en prövning i sak

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

2

Beslut att avvisa en framställning
som är så ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till prövning

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut
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3

Beslut att avskriva ett ärende från
vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning

Handläggare

Beslut

4

Beslut att avslå en framställning om
att avgöra ett ärende

12 § första stycket FL

Handläggare

Beslut

5

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid handläggningen av ett
ärende

14 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

6

Beslut att ett ombud eller biträde
som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

7

Beslut att begära att ett ombud
styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

8

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet
genom en fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första stycket
FL

15 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

9

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

Handläggare

Beredning

10

Beslut om rättelse/ändring av beslut
som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

Handläggare

Beslut

11

Beslut att avvisa överklagande av
beslut som kommit in för sent enligt
vad som anges i 45 § första stycket
andra meningen FL

45 § första stycket andra
meningen FL

Handläggare

Beslut

12

Öppettider, besökstider

7 § FL

Avdelningschef

Förekommande riktlinjer
ska beaktas.

21 § FL

4. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, offentlighets- och sekretesslagen
(2009:100), OSL och arkivlagen (1990:782), ArkL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut att inte lämna ut en handling
till den enskilde eller att lämna ut en
handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den.

2 kap. 19 § TF

1. Regiondirektören

6 kap. 7 § första stycket
p. 1–2 OSL

2. Ordföranden vid förhinder
för regiondirektören.

Avgift för kopia enligt
taxa är verkställighet.

10 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Besluta om att avslå en enskilds begäran om att få tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad behandling.

6 kap. 7 § första stycket
p. 3 OSL

Kanslichefen

3

Besluta om anvisningar till arkivreglemente.

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

4

Besluta om revidering av bevarande- och gallringsplaner

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

5

Beslut om att utse
1. Arkivansvarig

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

1. Regiondirektören

6 kap. 6 § OSL

2. Arkivredogörare

Kan innefatta gallringsbeslut

2. Avdelningschef
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5. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, PSI-lagen, lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, LTDOS, och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut om
1. avgifter och andra villkor för vidareutnyttjande
2. vidareutnyttjandet av handling
med villkor eller att avslå en begäran om vidareutnyttjande.

Lagrum

Delegat(er)

7–11 §§ PSI-lagen

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Anm.

14 § PSI-lagen

2

Beslut att helt eller delvis avslå begäran om tillgängliggörande av viss
digital service

15 § LTDOS

Regiondirektören med rätt
vidaredelegera

Förslag till beslut upprättas av sidansvarig

3

Beslut att ta bort ett meddelande till
en elektronisk anslagstavla eller förhindra vidare spridning av meddelandet.

5 § BBS-lagen

Sidansvarig

Verkställighet

6. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, KompL
Personuppgiftsbiträdesavtal regleras under 13. nedan.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta enligt art 12.1 och
15–21 GDPR.

7 kap. 2 § KompL

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

2

Besluta om åtgärd med anledning
av personuppgiftsincident.

Art. 33–34 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

3

Besluta ifråga om konsekvensbedömning avseende dataskydd och
förhandssamråd.

Art. 35–36 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

11 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

4

Genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet GDPR.

Art. 24 GDPR

Direktören för digitalisering

Verkställighet
Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

7. Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, VapenL
m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens vapen

1 § VapenL

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

2 § 1. förordningen
(1976:100) om vissa officiella beteckningar

2

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens grafiska
profil

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

3

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda varumärke

Avdelningschefen för den
verksamhet som utarbetat
varumärket

I samråd med kommunikationsdirektören
I regel genom avtal
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8. Förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen
(2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stödform och belopp i
enlighet förordningarna.

Regional utvecklingsdirektör

2

Beslut om utbetalning av stöd.

Handläggare

3

Beslut om förändring av säkerhet
för respektive stödform

Handläggare

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer

Regional utvecklingsdirektör

Anm.

9. Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Disponera anslaget för verksamheten Näringsliv allmänt, med högst
500 000 SEK.

2 kap. 8 § KL

Ordföranden och regiondirektören var för sig

I samråd med den
andra delegaten

12 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Disponera anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst

1. Regionalt utvecklingsutskott

1. 2 000 000 SEK2. 1 000 000 SEK

2. Regiondirektören

3

Disponera anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst
500 000 SEK.

Regional utvecklingsdirektör

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer.

Regional utvecklingsdirektör

5

Beslut om igångsättande av projekt
eller deltagande i av annan anordnat projekt vilka finansieras enligt
denna förordning

Regional utvecklingsdirektör

6

Beslut om ändrad projekttid, justerad aktivitetsplan, reviderad budget,
samt övriga kamerala förändringar
av befintligt beslut

Handläggare

10. Alkohollagen (2010:1667), AL
Ärendehandläggningen utförs åt regionstyrelsen av miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Stadigvarande serveringstillstånd
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1

Besluta om tillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser servering året runt eller årligen under
en viss tidsperiod med undantag för
vad som följer nedan i p. 2–4, 9 och
10.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Besluta om avskrivning när sökanden återkallat sin ansökan.

Alkoholhandläggare

3

Besluta om återkallelse av tillstånd
på tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

4

Besluta om erinran.

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Tillfälliga serveringstillstånd
5

6

Besluta om återkallelse eller varning
som avser servering under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Besluta om tillstånd, erinran eller
villkor som avser servering under
viss tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

13 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Ölförsäljning
7

Beslut i ärenden om förbud eller
varning mot detaljhandel med eller
servering av öl med undantag för
vad som följer av p. 9–10 nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Taxefrågor
8

Besluta om avvikelser från taxan för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
Enhetschef

Vid ett uppenbart oskäligt resultat av en strikt
tillämpning av taxan får
enhetchefen sätta ned
avgiften med högst
5 000 kronor per objekt
och år.

Övriga ärenden
9

Besluta om avskrivning av tillsynsärende från vidare handläggning.

Alkoholhandläggare

10

Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande.

Alkoholhandläggare

11

Besluta om yttrande till Lotteriinspektionen om restaurangkasinospel.

Alkoholhandläggare

Innefattar även att avstå från att yttra sig,
om det inte finns något
att anmärka.
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11. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut i ärenden om försäljningstillstånd, återkallelse, varning eller villkor som avser detalj- och partihandel med undantag för vad som följer
av p. 4.–9. nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Beslut om föreläggande och förbud i
tillsynsärenden, dock ej vid vite.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
3

Beslut om avvikelser från taxan för
tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
Enhetschef

4

Beslut om avskrivning av ansökan

Alkoholhandläggare

5

Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

Vid ett uppenbart oskäligt resultat av en strikt
tillämpning av taxan får
enhetchefen sätta ned
avgiften med högst
5 000 kronor per objekt
och år.

14 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Beslut om avskrivning och avvisning
av tillsynsärende från vidare handläggning.

Alkoholhandläggare

7

Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

Alkoholhandläggare

8

Beslut om verksamheten förändras
till sin omfattning eller i något annat
hänseende av betydelse för tillsynen
liksom betydande förändringar av
ägarförhållandena.

Alkoholhandläggare

9

Beslut om tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen för att
där göra undersökningar och ta prover samt att begära handräckning
av polismyndighet.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Alkoholhandläggare

12. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om kontrollåtgärder.

20–21 a §§

Alkoholhandläggare

Anm.

13. Avtal och överenskommelser
För flera typer av avtal krävs att de upphandlas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i t.ex. upphandlingslagstiftningen. Lagstiftningen ska följas. Köp av huvudverksamhet beslutas av styrelsen och omfattas inte av delegationen nedan. Avrop på ingånget
ramavtal betraktas som verkställighet. God ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen iakttas.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/412 Datum 2020-12-16

Om en annan delegationsbestämmelse i denna delegationsordning avviker från vad som anges nedan, tillämpas den bestämmelsen
istället.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionen

Upphandlingschefen

Rullande och planerade
anskaffningar

2

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

3

Besluta om att ingå eller avveckla
leveransavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

4

Besluta om personuppgiftsbiträdesavtal

1. Den delegat som beslutar
om det huvudavtal till vilket
PuB-avtalet anknyter.

Avtalsmall enligt SKR

GDPR

2. I övriga fall den som senare beslutar om att ansluta
sig till huvudavtalet
5

Besluta om försäljning av regionens
lösa egendom såsom utrangerade
inventarier och liknande överskott

Förvaltningschef för berörd
förvaltning

Enligt riktlinjer/anvisningar

15 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Besluta ifråga om att acceptera villkorsfri gåva, testamente eller donation till ett värde av högst 100 000
SEK.

7

Besluta om avsiktsförklaring, projektansökan eller annat motsvarande
framtida åtagande.

Donationsförordningen
(1998:140) tillämpas analogt.

Regiondirektören

Budgetansvarig chef

Åtagandet ryms inom
budgetår och budgetutrymme

14. Anknuten stiftelseförvaltning enligt stiftelselagen (1994:1220) m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionen
förvaltade stiftelsemedel, förvaltade
donationsfonder och gåvor.

Ekonomidirektören

I enlighet med regionens riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser, om inte
annat följer av stiftelsens stadgar.

Besluta om utdelning från donationsstiftelser i de fall ej särskild styrelse ombesörjer utdelning

Ekonomidirektören
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15. Upplåning
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om upptagande av långfristiga lån samt omsättning av dessa

Ordföranden

Låneavtalet kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören

2

Besluta om upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta

Ordföranden

Låneavtalet kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören

3

Besluta om upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta

Ekonomidirektören

Om motparten så kräver ska avtal som beslutas av ekonomidirektören kontrasigneras av
annan tjänsteman

4

Besluta om att ingå avtal om räntederivat i enlighet med regionens finanspolicy

Ekonomidirektören

Om motparten så kräver ska avtal som beslutas av ekonomidirektören kontrasigneras av
annan tjänsteman

16 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

5

Besluta om leasing av lös och fast
egendom, med undantag av fordonsleasing som hanteras enligt regionens riktlinjer

Ekonomidirektören
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16. Medelsförvaltning m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionens
likvida medel och pensionsmedel

Ekonomidirektören

I enlighet med regionens finanspolicy och
policy för placering av
pensionsmedel

2

Besluta om att infria borgensåtagande till ett högsta värde av fem
prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

3

Förhandla om och besluta nedsättning av fordran, högst 50 procent
nedsättning av kapitalbelopp.

Ekonomidirektören

4

Besluta om kronofogdens förslag till
skuldsanering

Ekonomidirektören

5

Besluta om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner SEK, gäller dock endast sådana projekt som ryms inom beslutad investeringsbudget

Ekonomidirektören

6

Besluta om att ansökan om betalningsföreläggande och handräckning – inklusive verkställighet och
fullföljd till domstol

Ekonomidirektören

7

Besluta om att ansöka om annat
exekutivt förfarande

Ekonomidirektören

8

Besluta om att ansöka om statligt
bidrag för lämnad hyresgaranti

9

10

Förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier

Ekonomidirektören

Högsta antal per år enligt särskilt beslut/riktlinjer

Besluta om att efterskänka fordringar till ett högsta värde av tre (3)
prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

Enligt riktlinjer

Hos statlig myndighet ansöka om,
bevaka och fullfölja ansökningar om
statliga bidrag eller ersättningar

Enhetschef

Hos t.ex. Migrationsverket.
Verkställighet

17. Kultur- och fritid
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

17 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

1

Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 200 000 SEK för speciella arrangemang, liksom beslut om hel eller delvis befrielse från betalning.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

2

I enlighet med gällande bidragsbestämmelser besluta om verksamhetsbidrag, driftbidrag och om investeringsbidrag upp till och med
200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

3

Besluta om arrangörs- och projektstöd upp till och med 200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

4

Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens föreningsregister.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

5

Besluta om fördelning av tryckningsstöd.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

Inklusive filmprojekt

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/412 Datum 2020-12-16

18. Regionstyrelsens uppgifter som personalorgan
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stridsåtgärd,

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens arbetsutskott

2

Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens arbetsutskott

3

Förhandla å regionens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

4

Slutligt avgöra regionens tolkning
och tillämpning av bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, såsom t ex tvisteförhandlingar

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

5

Ingå kollektivavtal, inklusive årlig löneöversynsutfall, med undantag av
kollektivavtal gällande turlista, i
överensstämmelse med regionstyrelsens arbetsutskotts direktiv

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

6

Föra regionens talan i mål och
ärende som rör förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

Anm.

I överensstämmelse
med arbetsutskottets
direktiv och rekommendation från SKR
Delegationsbeslut, anmäls

HR-strateg förhandling

18 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

7

Genomföra förhandlingar enligt gällande lagstiftning och avtal, i överenskommelse med regionstyrelsens
arbetsutskotts direktiv

HR-strateg förhandling

8

Förflyttning- och omplacering från
nämnd till annan

HR-direktör efter samråd
med berörda förvaltningschefer

9

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, men
med avvikelse från regionens riktlinjer

HR-direktör

10

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet Alt KAP-KL

Regiondirektör i samråd
med HR-direktör

Verkställighet

11

Beslut om ålders- och avtalspension

Löneekonomiassistent

Verkställighet

12

Varsel till arbetsmarknadsmyndighet
vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist

HR-direktör

Verkställighet

19. Regionstyrelsens egna personalärenden
Chefsnivåer
Gruppering av arbetsuppgifter följer systemet med Arbetsidentifikation kommun och landsting (AID)
A: Regiondirektör tillika förvaltningschef samt biträdande förvaltningschef
B: Avdelningschef, direktör
C: Enhetschef
F: HR-chef
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Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

4 kap. 33§ KL

Ledamot i regionstyrelsen
för anställande parti

Villkor enligt särskilda
regler

Politiska sekreterare
1

Besluta om anställning samt disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked.

2

Besluta om avstängning.

Regionstyrelsens ordförande

3

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

Ledamot för anställande
parti

Regiondirektören
4

Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av
regiondirektören.

5

Bevilja annan ledighet än semester,
vikariatsförordnande och kvarstående i anställning efter uppnådd
pensionsålder för regiondirektör.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Regiondirektören är
tillika förvaltningschef

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

19 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Förändra sysselsättningsgrad för regiondirektören.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Det ska enligt KL finnas
en direktör.

7

Besluta om lön för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

8

Fastställa ledarkontrakt för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Nämnder som enligt reglemente ska ha förvaltningschef.

Förvaltningschef för annan
nämnds förvaltning
9

Besluta om anställning, lön och
andra anställningsvillkor, ledarkontrakt för förvaltningschefer

Regiondirektören

10

Beslut om löneförändring under löpande avtalsperiod för förvaltningschef

Regiondirektör

11

Besluta om disciplinpåföljd, avstängning, uppsägning och avsked av förvaltningschef

Regiondirektören efter samråd med berörd nämndsordförande

12

Beslut om avgångsvederlag för förvaltningschef

Regiondirektören efter samråd med berörd nämndsordförande

13

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla för förvaltningschef

Regiondirektören

Övrig personal på förvaltningen

Delegat (er)
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A

B

C

F

Organisationsförändringar
14

Organisationsförändring inom förvaltningen


Styrelsen beslutar om större
förändringar



Regiondirektören för turordningslistor

x

Endast regiondirektören
ej bitr. förvaltningschef

15

Beslut om ändring av indelning av
och namn avdelningar och enheter.

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

16

Organisationsförändringar inom eget
område

x

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

17

Inrättande och indragning av befattning

x

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

Anställning och lönesättning

20 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

18

19

Anställning av tillsvidareanställd
medarbetare

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5
LAS

x

Anställning av tidsbegränsat anställd
medarbetare samt förändring av
sysselsättningsgrad

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5, 6
LAS

x

x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Delegationsbeslut,
anmäls

x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Verkställighet i fråga om
anställningstid om högst
ett år.

20

Tillförordnande av förvaltningschef,
biträdande förvaltningschef, direktör
och avdelningschef och under dennes frånvaro, för som längst fem
veckor, inklusive för sig själv

x

x

Verkställighet

21

Tillförordnande av enhetschef under
enhetschefs frånvaro, för som längst
fem veckor, inklusive för sig själv

x

x

x

Verkställighet

22

Lönesättning av nyanställd personal

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

23

24

Löneförändring under löpande avtalsperiod

x

Lönetillägg

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet
Enligt riktlinjer
Verkställighet

Resor och konferenser
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25

26

Ledighet med löneförmåner för studier, kurser och konferenser under
högst 7 dagar

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledighet med löneförmåner för studier, kurser och konferenser utomlands

x

Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledigheter
27

28

29

30

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal
(semester, föräldraledighet, studier
mm)

AB §§ 26, 27, 28, 29, 30

Ledigheter för offentliga förtroendeuppdrag

AB § 31

Ledighet med lön för enskilda angelägenheter

AB § 32

Ledighet och löneförmån vid fackligt
förtroendeuppdrag och facklig utbildning

LFF AB

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

21 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

31

32

Ledighet med löneförmåner vid utbildning

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Ledighetsförmån vid förvaltningsgemensamma fackliga uppdrag

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Arbetsmiljö
33

Rehabiliteringsansvar.

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

34

Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöåtgärder

x

x

x

Enligt mottagen fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Verkställighet
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Förhandlingsskyldighet enligt
11-14, 38 § medbestämmandelagen (MBL)
35

Genomförande av förhandling av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL § 1113, 38

36

MBL § 11-13, 38

x

x

Verkställighet

Genomförande av förhandling enligt
MBL § 14

x

x

Verkställighet

37

Genomförande av förhandling enligt
§ 11-13 och 38 samt information
enligt MBL § 19

x

x

Verkställighet

38

Beslut om avgångsvederlag och särskild avtalspension

x

x

x

x

x

Uppsägning, avsked
39

40

41

Entledigande på medarbetares egen
begäran.

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Uppsägning på grund av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning

AB § 33 samt § 7 LAS
Avskedande från tjänst
§ 18 LAS

x

Uppsägning på grund av arbetsbrist.

AB § 33 och

x

Enligt riktlinjer
HR-chefen överlägger
med fackliga organisationer.

Enligt riktlinjer

§ 7 LAS

Disciplinära åtgärder, avstängning och omplacering

22 (28)
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Regionstyrelsen

42

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder.

43

44

AB §§ 10, 11

x

x

x

Enligt riktlinjer och i
samråd med HR-chef

Beslut om omplacering/förflyttning
inom verksamhetsområde

x

x

x

Enligt riktlinjer

Beslut om omplacering vid oenighet.

x

Verkställighet

Övrigt
45

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

46

Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell sjukersättning; (AB § 12)

x

Krav på läkarintyg från första sjukdagen

x

Fastställa ledare/medarbetarekontrakt med

x

47

48

AB § 8 samt LOA kap. 7

x

Enligt riktlinjer

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Förvaltningschef

Ordföranden

Bitr förvaltningschef

Överordnad chef

Avdelningschef, direktör

Överordnad chef

Enhetschef

Överordnad chef

Övrig personal

Överordnad chef
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Verkställighet

20. Räddningstjänst; lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, med tillhörande förordning (2003:789), FSO, och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE med tillhörande förordning (2010:1075), FBE, m.m.
För räddningstjänsten, vars förvaltning under regionstyrelsen administreras av samhällsbyggnadsförvalningen, ska följande gälla.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta föreskrifter om eldningsförbud

1 kap. 7 § FSO

Räddningschef

Kungörs i författningssamlingen

2

Besluta att utse tillsynsförrättare

3

Besluta om tillsyn

5 kap. 1 § LSO

Tillsynsförättare

4

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige
bekostnad.

5 kap. 2 § LSO

Tillsynsförättare

Räddningschef

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

23 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

5

Beslut om att förbud och föreläggande ska gälla även om det överklagas.

10 kap. 4 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med räddningschefen

6

Beviljande eller återkallande av dispens om sotning på egen fastighet.

3 kap 6 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med skorstensfejarmästaren

7

Meddela föreläggande och förbud i
samband med brandskyddskontroll.
Dock ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige bekostnad.

3 kap. 6 § LSO

Skorstensfejarmästare/Sotartekniker

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

8

Beslut om tillstånd att hantera,
överföra eller importera explosiva
varor, eller hantera större mängd
brandfarliga varor

16–19 §§ LBE

Tillsynsförättare

Förrättare som har genomgått MSB: utbildning för tillståndshandläggare eller motsvarande

9

Beslut om nya och ändrade villkor i
tillståndet

19 § LBE

Tillsynsförättare

10

Beslut om återkallande av tillstånd

20 § LBE

Tillsynsförättare

11

Godkännande av föreståndare, enligt

9 § 3:e stycket LBE

Tillsynsförättare

12

Beslut om tillsyn

21 § LBE

Tillsynsförättare

13

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige
bekostnad.

25 § LBE

Tillsynsförrättare

14

Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även om det överklagas.

35 § LBE

Tillsynsförättare

15

Besluta om hanterings början före
avsyning gällande brandfarliga och
explosiva varor

16 § FBE

Tillsynsförättare

16

Förlängning av utredningstiden med
tre månader

17 § FBE

Tillsynsförättare

17

Övrigt, remisser och skrivelser

Efter samråd med räddningschefen

Efter samråd med räddningschefen

Efter samråd med räddningschefen

24 (28)
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Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

18

Sakkunnigutlåtande om brand- och
rökspridning

1. Tillsynsförättare med
brandingenjörs kompetens
2. Brandutredare
3. Brandmästare

19

Remissyttrande angående planfrågor enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

20

Remissyttrande angående bygglov
enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

21

Remissyttrande angående ordningslagen (1993:1617)

Tillsynsförättare

22

Remissyttrande angående tillstånd
till hotell- och pensionatsrörelse, enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742) om
hotell- och pensionatsrörelse

Tillsynsförättare

23

Remissyttrande angående tillstånd
till servering av alkoholhaltiga
drycker, enligt alkohollagen
(2010:1622)

Tillsynsförättare

24

Besluta att utse räddningschef

Förvaltningschef SBF

Förättare med brandeller riskingenjörskompetens eller med MSB:s
kurs tillsyn B

I samråd regiondirektören

Upphandling
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25

Upphandling till ett belopp av högst
6 basbelopp vid varje tillfälle

Förvaltningschef SBF

Ekonomiärenden
26

Besluta att debitera avgift enligt gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

27

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

28

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 25 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

29

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 100 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Ordförande

25 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

30

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 200 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Arbetsutskott

31

Ansöka om utdömande av förelagt
vite

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

32

Besluta att delgivning i ett ärende
ska ske genom kungörelsedelgivning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Med rätt att vidaredelegera

47-50 §§ delgivningslagen
och 19-20 §§ delgivningsförordningen
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Administrativa ärenden
33

Upprätta och avge yttranden till annan myndighet som bedöms vara av
mindre vikt

Förvaltningschef SBF

34

Beslut 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde, 2. att lämna ut
en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över
den eller 3. att avslå en enskilds begäran om att få tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad behandling.

Förvaltningschef SBF

35

Beslut att utse ombud att företräda
styrelsen vid förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen, domstol och andra myndigheter, 6 kap. 6 § KL

Förvaltningschef SBF

36

Beslut om rättidsprövning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

37

Beslut att avvisa överklagande som
inkommit för sent

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

38

Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

39

Rätt att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

40

Ansvar för registerförteckning och
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Personalärenden

26 (28)
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41

Organisationsförändringar

A, Räddningschef och förvaltningschef SBF i samråd
med varandra

A, inom enheten

42

B, inrättande respektive indragning
av befattningar

B, Räddningschef och förvaltningschef SBF i samråd
med varandra

Deltagande in kurser, konferenser
och dylikt med lön

Förvaltningschef SBF

Ska behandlas i samverkan

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

43

Beslut om sjukintyg från första dagen

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

44

Beslut om särskild avtalspension

I enlighet med PFA KAPKL och regionens riktlinjer, F 11

Förvaltningschef SBF

45

Ingå kollektivavtal angående turlista

Enligt LAS, F 17

Förvaltningschef SBF

46

Besluta att tillåta eller förbjuda bisyssla

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer

47

Beslut om ålders- eller avtalspension

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer
Verkställighet
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Anställningsärenden
48

Anställning och entledigande av personal

Förvaltningschef SBF

49

Beslut om anställning och lönesättning av nyanställd medarbetare

50

Beslut om ledighet med lön för fackligt arbete eller facklig utbildning
(avser endast s.k. Rörlig tid)

Förvaltningschef SBF

51

Flyttersättning i samband med erhållen tjänst

Förvaltningschef SBF

52

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder

10, 11 §§ AB och regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

53

Uppsägning av personliga förhållanden eller avskedande från anställning eller avskedande från tjänst

33 § AB och 7 § LAS, 18 §
LAS och regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

54

Beslut om avgångsvederlag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

55

Beslut om lönetillägg

Enligt riktlinjer och avtal

Med rätt att vidaredelegera

Räddningschef

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Enligt riktlinjer
Verkställighet

56

Rehabiliteringsansvar

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

27 (28)
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Ledigheter
57

58

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal (semester, föräldraledighet
m.m.)

27-29 §§ AB och enligt regionens riktlinjer

Ledigheter för offentliga förtroendeuppdrag

31 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

59

Ledigheter med lön för enskilda angelägenheter

32 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

60

Ledigheter med löneförmåner vid
utbildning

7 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

61

Ledighetsförmån vid förvaltningsgemensamma fackliga uppdrag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

62

Ledigheter för studier enligt studieledighetslagen

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet
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Förhandlingar/samverkan
63

MBL-förhandlingar

64

Samverka med fackliga organisationer i enlighet med samverkansavtalet

11-13, 14 , 19 och 38 §§
MBL

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera till HR-chef SBF
och räddningschef

Förvaltningschef SBF

Verkställighet
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1. Inledning
Till grunderna för en god förvaltning hör legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det uttrycks i 5 § förvaltningslagen (2017:900) på följande vis: ”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och
opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får
vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan
antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”
2. Tolkning av motstridiga delegationer eller motsvarande uppdrag
Det bör uppmärksammas att det kan finnas överlappande beslut om delegationer och bemyndiganden, såväl av generell art i t.ex. attestordningar eller instruktion för regiondirektören som i enstaka beslut. Som allmän tolkningsregel gäller att ett senare beslut har företräde
i de delar det avviker från eller kompletterar denna delegationsordning.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen eller annat beslut, är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är styrelsen som har att avgöra ärendet, om inte avgörandet avser rent beredande eller verkställande åtgärder.

3. Generella instruktioner
I denna delegationsordning hänvisas till kommunallagen (2017:725), KL. I delegationsordningen hänvisas också till reglementet med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder och reglemente för regionstyrelsen. Se vidare
https://www.gotland.se/49215.
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3.1 Allmänna frågor om delegationsrätten
Av 6 kap. 3–4 §§ KL framgår att styrelsens och övriga nämnder beslutar i frågor som rör
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder
fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Det finns inte någon entydig gräns mellan vad som är rent beredande, beslutande eller rent
verkställande uppgifter i kommunallagens mening. Utmärkande för beslut i lagens mening
är att det finns reella alternativ medan ren verkställighet avses vara ett görande utan alternativ. Tyngdpunkten i denna delegationsordning avser att ligga på vad som bedöms vara
överklagbara beslut i kommunallagens mening.
I 6 kap. 37–40 §§ KL finns föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde. Verksamhetsområdet följer av styrelsens reglemente.
För att avlasta regionstyrelsen finns det i KL möjlighet till delegering. Styrelsen får uppdra
åt presidiet (ordförande och vice ordföranden), ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt
en anställd hos regionen att besluta på styrelsen vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 4–7 §§ KL). Dessa beslut gäller på samma sätt som om
styrelsen själv fattat dem.
Beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen. Däremot kan styrelsen helt eller delvis återkalla den givna beslutanderätten om styrelsen finner att någon utövar sin beslutanderätt på ett olämpligt sätt. En delegat får överlämna till sin chef att fatta
beslut i ett ärende. Delegaten har även rätt att lämna tillbaka beslutanderätten till styrelsen.
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Beslutanderätten i en sakfråga innebär också rätt att besluta om förfarandefrågor eller att
avsluta ärenden genom avskrivning eller avvisning.

3.2 Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom regionstyrelseförvaltningen har. T.ex.
efterfrågas ofta vem som får teckna firma eller underteckna viss handling. Detta kan behöva klargöras även om undertecknandet i sig inte är ett beslut.

3.3 Delegationsförbud enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 38 § KL får inte beslutanderätten delegeras i följande slag av ärenden.
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. Yttranden med anledning av överklagande av ett beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3.4 Ersättare för anställd delegat
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I delegationsordningen uppges lägsta delegat. Detta innebär att överordnad har samma delegation. Vid förhinder för tjänsteman till vilken beslutanderätt delegerats har alltså överordnad tjänsteman i linjen rätt att besluta i den förhindrades ställe. Med överordnad avses
här även funktionsansvarig medarbetare, t.ex. processledare.

3.5 Vidaredelegering och ersättare för regiondirektören
Om styrelsen har gett förvaltningschefen (regiondirektören) i uppdrag att fatta beslut, får
regiondirektören i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet
(7 kap. 6 § KL).
När regiondirektören inte kan tjänstgöra på grund av kortare förhinder får tjänsteman, som
regiondirektören förordnat som sin ersättare, fatta beslut i regiondirektörens ställe. Varar
förhindret längre än fem veckor, ska frågan om ersättare avgöras av regionstyrelsen.

3.6 Kompletterande beslutanderätt – ordförandebeslut och ledamot med särskild beslutanderätt
Ordföranden, eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, får besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (7 kap.
39 § KL). Ordförandebeslut och beslut fattade av ledamot med särskild beslutanderätt ska
anmälas på nästa styrelsesammanträde (7 kap. 40 § KL).

3.7 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförande kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid, får styrelsen välja en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
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fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller vice ordförandens uppgifter. (1 kap. 9 §
reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).

3.8 Dokumentation
Delegationsbeslut fattas alltid i regionstyrelsens namn. Det ska alltid finnas en beslutshandling, av vilken det utöver själva beslutet framgår av vem och när beslutet fattats. När så
krävs ska beslut vara försedda med en motivering som redogör för relevanta regler, fakta,
samråd och bedömningar. Beslutande delegat ansvarar för att det finns en tillfredsställande
dokumentation av ärendet och för att denna eller dessa handlingar registreras i diariet.

3.9 Delegationsrapportering till styrelsen (anmälan av beslut)
Av 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.1
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till regionstyrelsen vid styrelsens
nästkommande sammanträde. Av anmälan ska det framgå vilken typ av beslut som fattats
och datum för beslutet (6 kap. 40 § KL).
Beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap. KL behöver dock inte anmälas. Det gäller beslut som fattats enligt speciallag och som kan angripas enligt speciallagen (t.ex. offentlighets- och sekretesslagen eller upphandlingslagstiftningen). Det kan också gälla beslut av
rent beredande eller verkställande art. Anges i delegationsförteckningen nedan att något är
beredande eller verkställande, behöver ingen anmälan göras. I annat fall beslutet anmälas.
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Kopia på delegationsbeslut skickas till stadssekreterare för anmälan till nästa
sammanträde.

3.10 Överklagande – Laglighetsprövning
Styrelsens beslut kan överklagas, genom så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten
(se 13 kap. KL). Varje medlem i en kommun eller landsting har rätt att överklaga regionens
eller landstingets beslut. Medlemmar i Region Gotland är alla som är folkbokförda, äger en
fast egendom eller ska betala kommunalskatt inom regionen samt vissa EU-medborgare (se
1 kap. 5 § KL).
Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid laglighetsprövningen avgör förvaltningsdomstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om regionen har överskridit sina befogenheter. Däremot prövar domstolen inte beslutets lämplighet. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.
Många beslut som fattas på delegation från styrelsen går dessutom att överklaga med så kallat förvaltningsbesvär. Vilka beslut som går att överklaga med förvaltningsbesvär regleras i

1 Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 395) följer att kommuner och landsting kan bestämma hur tillkännagivandet ska ske. Det kan göras t.ex. genom att anslå protokoll där beslutet framgår eller protokoll där det framgår vilka delegationsbeslut som fattats. Det är viktigt
att tillkännagivandet sker på ett sådant sätt att beslutet går att identifiera. Överväganden om sekretess och frågor som regleras i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) ska göras i varje enskilt fall.
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speciallagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Vid förvaltningsbesvär provas
även beslutets lämplighet.

3.11 Klargörande inom upphandlingsförfarandet
Styrelsen fastställer verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet genom
förfrågningsunderlaget. Beslutet kan även avse att lämna uppdrag till en samordnad upphandling tillsammans med kommuner eller landsting eller motsvarande. Upphandlingsförfarandet (öppen, selektiv etc.) ska regelmässigt framgå av förfrågningsunderlaget.
Avbrytande sker när inget anbud antas, men även då ett internt anbud antas.
Förvaltningen verkställer utan att särskilt uppdrag måste ges i styrelsens beslut. I detta ligger även att anlita regionens upphandlingsfunktion och andra specialistresurser.
Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser eller av regionen beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.
Om endast olämpliga anbud kommer in kan det övervägas att övergå till förhandlad upphandling. Alternativet är att avbryta upphandlingen, vilket måste ses som ett beslut. Förvaltningen verkställer förhandlingsarbetet.

3.12 I eller efter samråd
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I somliga delegationer anges att samråd ska ske. Det betyder att beslut inte får fattas utan
samråd. Oavsett innehållet i ett samråd, är det delegaten som på eget ansvar fattar beslutet.

4. Instruktioner och klargörande av vissa befogenheter
 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden. Om ordföranden är förhindrad inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Handlingen ska kontrasigneras av
högsta tjänstgörande tjänsteman vid det tillfälle när styrelsen beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören. Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald
eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar (1 kap. 22 § reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder).
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill (1 kap. 22 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 I alla mål och ärenden inom styrelsens verksamhetsområde utför styrelsen, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller
annan författning eller beslut av regionfullmäktige. Styrelsen får därvid med bindande
verkan för regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal (1 kap. 23 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 Regiondirektören avger förvaltningsyttranden till regionens andra förvaltningar/nämnder och statliga myndigheter om det inte gäller ärenden om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
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 Regiondirektören undertecknar tjänsteskrivelser, yttranden, utredningar etc. som går till
styrelsen.
 Regiondirektören undertecknar ansökan om projekt/utvecklingsmedel gällande förvaltningens verksamheter.
 Enhetschef för respektive verksamhet avger yttrande över inspektionsmeddelanden till
arbetsmiljöinspektionen med flera.
 I övriga ärenden avger avdelningschef redogörelser/yttranden inom respektive verksamhetsområde.
 Som styrelsens dataskyddsombud utser styrelsen särskilt förordnad tjänsteman.
 Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom
ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.
MBL‐förhandling
 Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal fullgörs innan beslut fattas.
 Med handläggare i delegationsförteckningen avses – oavsett titel – den som i w3d3 eller
motsvarande verksamhetssystem är ansvarig handläggare.
 Misstanke om brott mot verksamheten anmäles till polis eller åklagare av närmast berörd chef. Bedöms som verkställighet.
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 Frågor om delegationer av ansvar för arbetsmiljö och för elsäkerhet är inte beslutsdelegationer enligt kommunallagen och behandlas därför inte vidare i denna delegationsordning.
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5. Delegationsförteckning
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1. Kommunallagen (2017:725), KL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.

6 kap. 39 § KL

Ordföranden

2

Besluta om att utse ombud med
fullmakt att föra regionens talan
inför domstol, andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda
slag.

6 kap. 15 § KL

1. Ordföranden
2. Regiondirektören för delegationsbeslut av anställd
eller för verkställighetsåtgärd
Respektive delegat

Anm.

Dokumenteras genom att
utfärda rättegångsfullmakt
OBS! 6 kap. 38 § 2. KL

3

Besluta om överklagande och yttrande samt yrkande om inhibition/interimistisk åtgärd till högre
instans när överprövande myndighet ändrat beslut fattade på delegation.

Gäller i samtliga ärenden, inte bara enligt KL.

4

Besluta om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan anställd i regionen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde.

7 kap. 6 § KL

Regiondirektören

5

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till anställd i annan
kommun under förutsättning att
båda nedanstående kriterier är
uppfyllda

9 kap. 37 § KL

Regiondirektören

Kommunal avtalsamverkan

7 kap. 4 § KL

1. Ordföranden i fråga om
direktören

Om inte annan trätt in i
den påstått jäviges
ställe.

1. beslutanderätten i ärendegruppen har delegerats till förvaltningschefen, och
2. beslutanderätten faller inom ramen för sådan verksamhet som
regleras i ett samverkansavtal enligt
9 kap. 37 § KL.
6

Besluta i fråga om jäv för anställd.

6 kap. 28–32 §§ KL

2. Närmast överordnad
chef i fråga om annan anställd
7

Delgivning med styrelsen

6 kap. 36 § KL

1. Ordföranden

Verkställighet

2. Regiondirektören
8

Besluta om pris för vara eller
tjänst och andra avtalsvillkor som
regionen tillhandahåller frivilligt

2 kap. 5 § KL

Budgetansvarig chef

Avtal och liknande fall,
där pris m.m. inte framgår av taxa. Lämpligheten av åtgärden ska beaktas från konkurrenssynpunkt.
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9

Beslut i fråga om ledamöters och
ersättares arvoden och övriga förmåner

10

11

4 kap. KL

Ordföranden

Tillämpning av fullmäktiges bestämmelser för arvode m.m.

Besluta om extern representation
om representation och offentlig
flaggning.

Ordförande och regiondirektören var för sig

Enligt riktlinjer

Besluta om intern representation
och representation i samband med
den löpande verksamheten för regionstyrelsens förvaltningar

Budgetansvarig chef

Enligt riktlinjer

2. Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, LKB
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut om att uppdra åt sammanslutningen att med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal eller på annat sätt enhetligt
reglera anställningsvillkoren för sådana arbetstagare i regionens
tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon statlig myndighet.

6 kap. 3 § LKB

Se avsnitt 18 nedan.

10 § regionstyrelsens reglemente

2

Beslut att efter överenskommelse
med en inköpscentral uppdra åt
anställda i inköpscentralen att i en
upphandling besluta på styrelsens
vägnar.

6 kap. 4 § LKB

1. Upphandlingschefen i
fråga om ramavtal för fler
än en nämnd

Inköpscentral se
1 kap. 14 § och 7 kap.
LOU eller 1 kap. 13 och
7 kap. LUF

Besluta om att efter överenskommelse med den myndighet som
avses i 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt den lagen.

6 kap. 4 a § LKB
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3

2. Budgetansvarig chef för
upphandling endast inom
regionstyrelsens verksamhetsområde
Regiondirektören

3. Förvaltningslagen (2017:900), FL
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen istället (4 §
FL).
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning,
om bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för
en prövning i sak

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

2

Beslut att avvisa en framställning
som är så ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till prövning

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut
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3

Beslut att avskriva ett ärende från
vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning

Handläggare

Beslut

4

Beslut att avslå en framställning om
att avgöra ett ärende

12 § första stycket FL

Handläggare

Beslut

5

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid handläggningen av ett
ärende

14 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

6

Beslut att ett ombud eller biträde
som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

7

Beslut att begära att ett ombud
styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

8

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet
genom en fullmakt med det innehåll
som framgår av 15 § första stycket
FL

15 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

9

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

Handläggare

Beredning

10

Beslut om rättelse/ändring av beslut
som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

Handläggare

Beslut

11

Beslut att avvisa överklagande av
beslut som kommit in för sent enligt
vad som anges i 45 § första stycket
andra meningen FL

45 § första stycket andra
meningen FL

Handläggare

Beslut

12

Öppettider, besökstider

7 § FL

Enhetschef

Enligt fastställda riktlinjer

21 § FL

Avdelningschef

Förekommande riktlinjer
ska beaktas.

4. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, offentlighets- och sekretesslagen
(2009:100), OSL och arkivlagen (1990:782), ArkL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut att inte lämna ut en handling
till den enskilde eller att lämna ut en
handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den.

2 kap. 19 § TF

1. Regiondirektören

6 kap. 7 § första stycket
p. 1–2 OSL

2. Ordföranden vid förhinder
för regiondirektören.

Avgift för kopia enligt
taxa är verkställighet.

10 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Besluta om att avslå en enskilds begäran om att få tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad behandling.

6 kap. 7 § första stycket
p. 3 OSL

Kanslichefen

3

Besluta om anvisningar till arkivreglemente.

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

4

Besluta om revidering av bevarande- och gallringsplaner

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

5

Beslut om att utse
1. Arkivansvarig

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

1. Regiondirektören

6 kap. 6 § OSL

2. Arkivredogörare

Kan innefatta gallringsbeslut

2. Avdelningschef
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5. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, PSI-lagen, lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, LTDOS, och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut om
1. avgifter och andra villkor för vidareutnyttjande
2. vidareutnyttjandet av handling
med villkor eller att avslå en begäran om vidareutnyttjande.

Lagrum

Delegat(er)

7–11 §§ PSI-lagen

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Anm.

14 § PSI-lagen

2

Beslut att helt eller delvis avslå begäran om tillgängliggörande av viss
digital service

15 § LTDOS

Regiondirektören med rätt
vidaredelegera

Förslag till beslut upprättas av sidansvarig

3

Beslut att ta bort ett meddelande till
en elektronisk anslagstavla eller förhindra vidare spridning av meddelandet.

5 § BBS-lagen

Sidansvarig

Verkställighet

6. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, KompL
Personuppgiftsbiträdesavtal regleras under 13. nedan.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta enligt art 12.1 och
15–21 GDPR.

7 kap. 2 § KompL

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

2

Besluta om åtgärd med anledning
av personuppgiftsincident.

Art. 33–34 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

3

Besluta ifråga om konsekvensbedömning avseende dataskydd och
förhandssamråd.

Art. 35–36 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

11 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

4

Genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet GDPR.

Art. 24 GDPR

Direktören för kvalitet och
digitalisering

Verkställighet
Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

7. Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, VapenL
m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens vapen

1 § VapenL

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

2 § 1. förordningen
(1976:100) om vissa officiella beteckningar

2

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens grafiska
profil

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

3

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda varumärke

Avdelningschefen för den
verksamhet som utarbetat
varumärket

I samråd med kommunikationsdirektören
I regel genom avtal
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8. Förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen
(2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stödform och belopp i
enlighet förordningarna.

Regional utvecklingsdirektör

2

Beslut om utbetalning av stöd.

Handläggare

3

Beslut om förändring av säkerhet
för respektive stödform

Handläggare

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer

Regional utvecklingsdirektör

Anm.

9. Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Disponera anslaget för verksamheten Näringsliv allmänt, med högst
500 000 SEK.

2 kap. 8 § KL

Ordföranden och regiondirektören var för sig

I samråd med den
andra delegaten

12 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Disponera anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst

1. Regionalt utvecklingsutskott

1. 2 000 000 SEK2. 1 000 000 SEK

2. Regiondirektören

3

Disponera anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst
500 000 SEK.

Regional utvecklingsdirektör

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer.

Regional utvecklingsdirektör

5

Beslut om igångsättande av projekt
eller deltagande i av annan anordnat projekt vilka finansieras enligt
denna förordning

Regional utvecklingsdirektör

6

Beslut om ändrad projekttid, justerad aktivitetsplan, reviderad budget,
samt övriga kamerala förändringar
av befintligt beslut

Handläggare

10. Alkohollagen (2010:1667), AL
Ärendehandläggningen utförs åt regionstyrelsen av miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Stadigvarande serveringstillstånd

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/412 Datum 2020-12-16

1

Besluta om tillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser servering året runt eller årligen under
en viss tidsperiod med undantag för
vad som följer nedan i p. 2–4, 9 och
10.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Besluta om avskrivning när sökanden återkallat sin ansökan.

Alkoholhandläggare

3

Besluta om återkallelse av tillstånd
på tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

4

Besluta om erinran.

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Tillfälliga serveringstillstånd
5

6

Besluta om återkallelse eller varning
som avser servering under viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Besluta om tillstånd, erinran eller
villkor som avser servering under
viss tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

13 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Ölförsäljning
7

Beslut i ärenden om förbud eller
varning mot detaljhandel med eller
servering av öl med undantag för
vad som följer av p. 9–10 nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Taxefrågor
8

Besluta om avvikelser från taxan för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
Enhetschef

Vid ett uppenbart oskäligt resultat av en strikt
tillämpning av taxan får
enhetchefen sätta ned
avgiften med högst 5
000 kronor per objekt
och år.

Övriga ärenden
9

Besluta om avskrivning av tillsynsärende från vidare handläggning.

Alkoholhandläggare

10

Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande.

Alkoholhandläggare

11

Besluta om yttrande till Lotteriinspektionen om restaurangkasinospel.

Alkoholhandläggare

Innefattar även att avstå från att yttra sig,
om det inte finns något
att anmärka.
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11. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut i ärenden om försäljningstillstånd, återkallelse, varning eller villkor som avser detalj- och partihandel med undantag för vad som följer
av p. 4.–9. nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Beslut om föreläggande och förbud i
tillsynsärenden, dock ej vid vite.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
3

Beslut om avvikelser från taxan för
tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
Enhetschef

4

Beslut om avskrivning av ansökan

Alkoholhandläggare

5

Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

Vid ett uppenbart oskäligt resultat av en strikt
tillämpning av taxan får
enhetchefen sätta ned
avgiften med högst 5
000 kronor per objekt
och år.

14 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Beslut om avskrivning och avvisning
av tillsynsärende från vidare handläggning.

Alkoholhandläggare

7

Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

Alkoholhandläggare

8

Beslut om verksamheten förändras
till sin omfattning eller i något annat
hänseende av betydelse för tillsynen
liksom betydande förändringar av
ägarförhållandena.

Alkoholhandläggare

9

Beslut om tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen för att
där göra undersökningar och ta prover samt att begära handräckning
av polismyndighet.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Alkoholhandläggare

12. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om kontrollåtgärder.

20–21 a §§

Alkoholhandläggare

Anm.

13. Avtal och överenskommelser
För flera typer av avtal krävs att de upphandlas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i t.ex. upphandlingslagstiftningen. Lagstiftningen ska följas. Köp av huvudverksamhet beslutas av styrelsen och omfattas inte av delegationen nedan. Avrop på ingånget
ramavtal betraktas som verkställighet. God ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen iakttas.
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Om en annan delegationsbestämmelse i denna delegationsordning avviker från vad som anges nedan, tillämpas den bestämmelsen
istället.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionen

Upphandlingschefen

Rullande och planerade
anskaffningar

2

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

3

Besluta om att ingå eller avveckla
leveransavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

4

Besluta om personuppgiftsbiträdesavtal

1. Den delegat som beslutar
om det huvudavtal till vilket
PuB-avtalet anknyter.

Avtalsmall enligt SKR

GDPR

2. I övriga fall den som senare beslutar om att ansluta
sig till huvudavtalet
5

Besluta om försäljning av regionens
lösa egendom såsom utrangerade
inventarier och liknande överskott

Förvaltningschef för berörd
förvaltning

Enligt riktlinjer/anvisningar

15 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Besluta ifråga om att acceptera villkorsfri gåva, testamente eller donation till ett värde av högst 100 000
SEK.

7

Besluta om avsiktsförklaring, projektansökan eller annat motsvarande
framtida åtagande.

Donationsförordningen
(1998:140) tillämpas analogt.

Regiondirektören

Budgetansvarig chef

Åtagandet ryms inom
budgetår och budgetutrymme

14. Anknuten stiftelseförvaltning enligt stiftelselagen (1994:1220) m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionen
förvaltade stiftelsemedel, förvaltade
donationsfonder och gåvor.

Ekonomidirektören

I enlighet med regionens riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser, om inte
annat följer av stiftelsens stadgar.

Besluta om utdelning från donationsstiftelser i de fall ej särskild styrelse ombesörjer utdelning

Ekonomidirektören
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15. Upplåning
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om upptagande av långfristiga lån samt omsättning av dessa

Ordföranden

Låneavtalet kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören

2

Besluta om upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta

Ordföranden

Låneavtalet kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören

3

Besluta om upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta

Ekonomidirektören

Om motparten så kräver ska avtal som beslutas av ekonomidirektören kontrasigneras av
annan tjänsteman

4

Besluta om att ingå avtal om räntederivat i enlighet med regionens finanspolicy

Ekonomidirektören

Om motparten så kräver ska avtal som beslutas av ekonomidirektören kontrasigneras av
annan tjänsteman

16 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

5

Besluta om leasing av lös och fast
egendom, med undantag av fordonsleasing som hanteras enligt regionens riktlinjer

Ekonomidirektören
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16. Medelsförvaltning m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionens
likvida medel och pensionsmedel

Ekonomidirektören

I enlighet med regionens finanspolicy och
policy för placering av
pensionsmedel

2

Besluta om att infria borgensåtagande till ett högsta värde av fem
prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

3

Förhandla om och besluta nedsättning av fordran, högst 50 procent
nedsättning av kapitalbelopp.

Ekonomidirektören

4

Besluta om kronofogdens förslag till
skuldsanering

Ekonomidirektören

5

Besluta om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner SEK, gäller dock endast sådana projekt som ryms inom beslutad investeringsbudget

Ekonomidirektören

6

Besluta om att ansökan om betalningsföreläggande och handräckning – inklusive verkställighet och
fullföljd till domstol

Ekonomidirektören

7

Besluta om att ansöka om annat
exekutivt förfarande

Ekonomidirektören

8

Besluta om att ansöka om statligt
bidrag för lämnad hyresgaranti

9

10

Förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier

Ekonomidirektören

Högsta antal per år enligt särskilt beslut/riktlinjer

Besluta om att efterskänka fordringar till ett högsta värde av tre (3)
prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

Enligt riktlinjer

Hos statlig myndighet ansöka om,
bevaka och fullfölja ansökningar om
statliga bidrag eller ersättningar

Enhetschef

Hos t.ex. Migrationsverket.
Verkställighet

17. Kultur- och fritid
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

17 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

1

Besluta om fastställande av hyra,
material och tjänster motsvarande
högst 200 000 SEK för speciella arrangemang, liksom beslut om hel eller delvis befrielse från betalning.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

2

I enlighet med gällande bidragsbestämmelser besluta om verksamhetsbidrag, driftbidrag och om investeringsbidrag upp till och med
200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

3

Besluta om arrangörs- och projektstöd upp till och med 200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

4

Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens föreningsregister.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

5

Besluta om fördelning av tryckningsstöd.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

Inklusive filmprojekt
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18. Regionstyrelsens uppgifter som personalorgan
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stridsåtgärd,

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens arbetsutskott

2

Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens arbetsutskott

3

Förhandla å regionens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

4

Slutligt avgöra regionens tolkning
och tillämpning av bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, såsom t ex tvisteförhandlingar

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

5

Ingå kollektivavtal, inklusive årlig löneöversynsutfall, med undantag av
kollektivavtal gällande turlista, i
överensstämmelse med regionstyrelsens arbetsutskotts direktiv

Regiongemensamma personalpolitiska ärenden enligt § 10 i regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

6

Föra regionens talan i mål och
ärende som rör förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

Anm.

I överensstämmelse
med arbetsutskottets
direktiv och rekommendation från SKR
Delegationsbeslut, anmäls

HR-strateg förhandling

18 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

7

Genomföra förhandlingar enligt gällande lagstiftning och avtal, i överenskommelse med regionstyrelsens
arbetsutskotts direktiv

HR-strateg förhandling

8

Förflyttning- och omplacering från
nämnd till annan

HR-direktör efter samråd
med berörda förvaltningschefer

9

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, men
med avvikelse från regionens riktlinjer

HR-direktör

10

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet Alt KAP-KL

Regiondirektör i samråd
med HR-direktör

Verkställighet

11

Beslut om ålders- och avtalspension

Löneekonomiassistent

Verkställighet

12

Varsel till arbetsmarknadsmyndighet
vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist

HR-direktör

Verkställighet

19. Regionstyrelsens egna personalärenden
Chefsnivåer
Gruppering av arbetsuppgifter följer systemet med Arbetsidentifikation kommun och landsting (AID)
A: Regiondirektör tillika förvaltningschef samt biträdande förvaltningschef
B: Avdelningschef, direktör
C: Enhetschef
F: HR-chef
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Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

4 kap. 33§ KL

Ledamot i regionstyrelsen
för anställande parti

Villkor enligt särskilda
regler

Politiska sekreterare
1

Besluta om anställning samt disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked.

2

Besluta om avstängning.

Regionstyrelsens ordförande

3

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

Ledamot för anställande
parti

Regiondirektören
4

Anställning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av
regiondirektören.

5

Bevilja annan ledighet än semester,
vikariatsförordnande och kvarstående i anställning efter uppnådd
pensionsålder för regiondirektör.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Regiondirektören är
tillika förvaltningschef

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

19 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Förändra sysselsättningsgrad för regiondirektören.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Det ska enligt KL finnas
en direktör.

7

Besluta om lön för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

8

Fastställa ledarkontrakt för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Nämnder som enligt reglemente ska ha förvaltningschef.

Förvaltningschef för annan
nämnds förvaltning
9

Besluta om anställning, lön och
andra anställningsvillkor, ledarkontrakt för förvaltningschefer

Regiondirektören

10

Beslut om löneförändring under löpande avtalsperiod för förvaltningschef

Regiondirektör

11

Besluta om disciplinpåföljd, avstängning, uppsägning och avsked av förvaltningschef

Regiondirektören efter samråd med berörd nämndsordförande

12

Beslut om avgångsvederlag för förvaltningschef

Regiondirektören efter samråd med berörd nämndsordförande

13

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla för förvaltningschef

Regiondirektören

Övrig personal på förvaltningen

Delegat (er)
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A

B

C

F

Organisationsförändringar
14

Organisationsförändring inom förvaltningen


Styrelsen beslutar om större
förändringar



Förvaltningschef Regiondirektören för turordningslistor

x

Endast regiondirektören
ej bitr. förvaltningschef

15

Beslut om ändring av indelning av
och namn avdelningar och enheter.

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

16

Organisationsförändringar inom eget
område

x

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

17

Inrättande och indragning av befattning

x

x

x

Ska godkännas av överordnad chef

Anställning och lönesättning

20 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

18

19

Anställning av tillsvidareanställd
medarbetare

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5
LAS

x

Anställning av tidsbegränsat anställd
medarbetare samt förändring av
sysselsättningsgrad

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5, 6
LAS

x

x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Delegationsbeslut,
anmäls

x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Verkställighet i fråga om
anställningstid om högst
ett år.

20

Tillförordnande av förvaltningschef,
biträdande förvaltningschef, direktör
och avdelningschef och under dennes frånvaro, för som längst fem
veckor, inklusive för sig själv

x

x

Verkställighet

21

Tillförordnande av enhetschef under
enhetschefs frånvaro, för som längst
fem veckor, inklusive för sig själv

x

x

x

Verkställighet

22

Lönesättning av nyanställd personal

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

23

24

Löneförändring under löpande avtalsperiod

x

Lönetillägg

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet
Enligt riktlinjer
Verkställighet

Resor och konferenser
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25

26

Ledighet med löneförmåner för studier, kurser och konferenser under
högst 7 dagar

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledighet med löneförmåner för studier, kurser och konferenser utomlands

x

Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledigheter
27

28

29

30

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal
(semester, föräldraledighet, studier
mm)

AB §§ 26, 27, 28, 29, 30

Ledigheter för offentliga förtroendeuppdrag

AB § 31

Ledighet med lön för enskilda angelägenheter

AB § 32

Ledighet och löneförmån vid fackligt
förtroendeuppdrag och facklig utbildning

LFF AB

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

21 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

31

32

Ledighet med löneförmåner vid utbildning

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Ledighetsförmån vid förvaltningsgemensamma fackliga uppdrag

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Arbetsmiljö
33

Rehabiliteringsansvar.

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

34

Vidta åtgärder och fatta beslut i arbetsmiljöåtgärder

x

x

x

Enligt mottagen fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Verkställighet
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Förhandlingsskyldighet enligt
11-14, 38 § medbestämmandelagen (MBL)
35

Genomförande av förhandling av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL § 1113, 38

36

MBL § 11-13, 38

x

x

Verkställighet

Genomförande av förhandling enligt
MBL § 14

x

x

Verkställighet

37

Genomförande av förhandling enligt
§ 11-13 och 38 samt information
enligt MBL § 19

x

x

Verkställighet

38

Beslut om avgångsvederlag och särskild avtalspension

x

x

x

x

x

Uppsägning, avsked
39

40

41

Entledigande på medarbetares egen
begäran.

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Uppsägning på grund av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning

AB § 33 samt § 7 LAS
Avskedande från tjänst
§ 18 LAS

x

Uppsägning på grund av arbetsbrist.

AB § 33 och

x

Enligt riktlinjer
HR-chefen överlägger
med fackliga organisationer.

Enligt riktlinjer

§ 7 LAS

Disciplinära åtgärder, avstängning och omplacering

22 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

42

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder.

43

44

AB §§ 10, 11

x

x

x

Enligt riktlinjer och i
samråd med HR-chef

Beslut om omplacering/förflyttning
inom verksamhetsområde

x

x

x

Enligt riktlinjer

Beslut om omplacering vid oenighet.

x

Verkställighet

Övrigt
45

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

46

Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell sjukersättning; (AB § 12)

x

Krav på läkarintyg från första sjukdagen

x

Fastställa ledare/medarbetarekontrakt med

x

47

48

AB § 8 samt LOA kap. 7

x

Enligt riktlinjer

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Förvaltningschef

Ordföranden

Bitr förvaltningschef

Överordnad chef

Avdelningschef, direktör

Överordnad chef

Enhetschef

Överordnad chef

Övrig personal

Överordnad chef
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Verkställighet

20. Räddningstjänst; lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, med tillhörande förordning (2003:789), FSO, och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE med tillhörande förordning (2010:1075), FBE, m.m.
För räddningstjänsten, vars förvaltning under regionstyrelsen administreras av samhällsbyggnadsförvalningen, ska följande gälla.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta föreskrifter om eldningsförbud

1 kap. 7 § FSO

Räddningschef

Kungörs i författningssamlingen

2

Besluta att utse tillsynsförrättare

3

Besluta om tillsyn

5 kap. 1 § LSO

Tillsynsförättare

4

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige
bekostnad.

5 kap. 2 § LSO

Tillsynsförättare

Räddningschef

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

23 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

5

Beslut om att förbud och föreläggande ska gälla även om det överklagas.

10 kap. 4 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med räddningschefen

6

Beviljande eller återkallande av dispens om sotning på egen fastighet.

3 kap 6 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med skorstensfejarmästaren

7

Meddela föreläggande och förbud i
samband med brandskyddskontroll.
Dock ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige bekostnad.

3 kap. 6 § LSO

Skorstensfejarmästare/Sotartekniker

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

8

Beslut om tillstånd att hantera,
överföra eller importera explosiva
varor, eller hantera större mängd
brandfarliga varor

16–19 §§ LBE

Tillsynsförättare

Förrättare som har genomgått MSB: utbildning för tillståndshandläggare eller motsvarande

9

Beslut om nya och ändrade villkor i
tillståndet

19 § LBE

Tillsynsförättare

10

Beslut om återkallande av tillstånd

20 § LBE

Tillsynsförättare

11

Godkännande av föreståndare, enligt

9 § 3:e stycket LBE

Tillsynsförättare

12

Beslut om tillsyn

21 § LBE

Tillsynsförättare

13

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller verkställande av åtgärd på den försumlige
bekostnad.

25 § LBE

Tillsynsförrättare

14

Beslut om att förbud och föreläggande skall gälla även om det överklagas.

35 § LBE

Tillsynsförättare

15

Besluta om hanterings början före
avsyning gällande brandfarliga och
explosiva varor

16 § FBE

Tillsynsförättare

16

Förlängning av utredningstiden med
tre månader

17 § FBE

Tillsynsförättare

17

Övrigt, remisser och skrivelser

Efter samråd med räddningschefen

Efter samråd med räddningschefen

Efter samråd med räddningschefen

24 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

18

Sakkunnigutlåtande om brand- och
rökspridning

1. Tillsynsförättare med
brandingenjörs kompetens
2. Brandutredare
3. Brandmästare

19

Remissyttrande angående planfrågor enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

20

Remissyttrande angående bygglov
enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

21

Remissyttrande angående ordningslagen (1993:1617)

Tillsynsförättare

22

Remissyttrande angående tillstånd
till hotell- och pensionatsrörelse, enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742) om
hotell- och pensionatsrörelse

Tillsynsförättare

23

Remissyttrande angående tillstånd
till servering av alkoholhaltiga
drycker, enligt alkohollagen
(2010:1622)

Tillsynsförättare

24

Besluta att utse räddningschef

Förvaltningschef SBF

Förättare med brandeller riskingenjörskompetens eller med MSB:s
kurs tillsyn B

I samråd regiondirektören

Upphandling
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25

Upphandling till ett belopp av högst
6 basbelopp vid varje tillfälle

Förvaltningschef SBF

Ekonomiärenden
26

Besluta att debitera avgift enligt gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

27

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

28

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 25 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

29

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 100 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Ordförande

25 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

30

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 200 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Arbetsutskott

31

Ansöka om utdömande av förelagt
vite

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

32

Besluta att delgivning i ett ärende
ska ske genom kungörelsedelgivning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Med rätt att vidaredelegera

47-50 §§ delgivningslagen
och 19-20 §§ delgivningsförordningen
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Administrativa ärenden
33

Upprätta och avge yttranden till annan myndighet som bedöms vara av
mindre vikt

Förvaltningschef SBF

34

Beslut 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde, 2. att lämna ut
en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över
den eller 3. att avslå en enskilds begäran om att få tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad behandling.

Förvaltningschef SBF

35

Beslut att utse ombud att företräda
styrelsen vid förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen, domstol och andra myndigheter, 6 kap. 6 § KL

Förvaltningschef SBF

36

Beslut om rättidsprövning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

37

Beslut att avvisa överklagande som
inkommit för sent

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

38

Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

39

Rätt att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande,
raderande eller blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

40

Ansvar för registerförteckning och
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Personalärenden

26 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

41

Organisationsförändringar

A, Räddningschef och förvaltningschef SBF i samråd
med varandra

A, inom enheten

42

B, inrättande respektive indragning
av befattningar

B, Räddningschef och förvaltningschef SBF i samråd
med varandra

Deltagande in kurser, konferenser
och dylikt med lön

Förvaltningschef SBF

Ska behandlas i samverkan

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

43

Beslut om sjukintyg från första dagen

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

44

Beslut om särskild avtalspension

I enlighet med PFA KAPKL och regionens riktlinjer, F 11

Förvaltningschef SBF

45

Ingå kollektivavtal angående turlista

Enligt LAS, F 17

Förvaltningschef SBF

46

Besluta att tillåta eller förbjuda bisyssla

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer

47

Beslut om ålders- eller avtalspension

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/412 Datum 2020-12-16

Anställningsärenden
48

Anställning och entledigande av personal

Förvaltningschef SBF

49

Beslut om anställning och lönesättning av nyanställd medarbetare

50

Beslut om ledighet med lön för fackligt arbete eller facklig utbildning
(avser endast s.k. Rörlig tid)

Förvaltningschef SBF

51

Flyttersättning i samband med erhållen tjänst

Förvaltningschef SBF

52

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder

10, 11 §§ AB och regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

53

Uppsägning av personliga förhållanden eller avskedande från anställning eller avskedande från tjänst

33 § AB och 7 § LAS, 18 §
LAS och regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

54

Beslut om avgångsvederlag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

55

Beslut om lönetillägg

Enligt riktlinjer och avtal

Med rätt att vidaredelegera

Räddningschef

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera

Enligt riktlinjer
Verkställighet

56

Rehabiliteringsansvar

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

27 (28)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Ledigheter
57

58

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal (semester, föräldraledighet
m.m.)

27-29 §§ AB och enligt regionens riktlinjer

Ledigheter för offentliga förtroendeuppdrag

31 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

59

Ledigheter med lön för enskilda angelägenheter

32 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

60

Ledigheter med löneförmåner vid
utbildning

7 § AB och enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

61

Ledighetsförmån vid förvaltningsgemensamma fackliga uppdrag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet

62

Ledigheter för studier enligt studieledighetslagen

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera
Verkställighet
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Förhandlingar/samverkan
63

MBL-förhandlingar

64

Samverka med fackliga organisationer i enlighet med samverkansavtalet

11-13, 14 , 19 och 38 §§
MBL

Förvaltningschef SBF

Med rätt att vidaredelegera till HR-chef SBF
och räddningschef

Förvaltningschef SBF

Verkställighet

28 (28)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/958
21 oktober 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att som ett led i beredningen av
ärendet genomföra samråd kring förslag till åtgärder utifrån projektet
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland för att
återkomma till Regionstyrelsen med ett berett underlag senast vid
regionstyrelsens möte i februari 2021.

Sammanfattning

Under hösten 2019 beslutade regionstyrelsen om ett regiongemensamt
effektiviseringsprogram omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör
möjligheten att nå framtida effektiviseringar genom att utveckla organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har också en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också den
kompletterande utredningen. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
För att säkerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslås att åtgärdsförslagen
bereds genom ett samrådsförfarande som inkluderar samtliga nämnder och
förvaltningar berörda av förslagen.
Beredningen görs för att kunna återkomma med ett slutgiltigt förslag till beslut till
regionstyrelsen i februari 2021.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/958

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga
involverade förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och med ett
samråd där samtliga berörda nämnder och förvaltningsledningar har möjlighet att ge
sina synpunkter på lagda förslag bedöms att beslutsunderlaget till regionstyrelsen kan
förbättras ytterligare.
Beslutsunderlag







Underlag för samråd organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958
Delrapport två: Slutrapport, analys och förslag, Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland, oktober 2020
Delrapport ett: Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland. 2019/958, maj 2020
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland 2019/958, maj 2020
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019, maj 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

2 (2)

SLUTRAPPORT
ANALYS OCH FÖRSLAG
Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland
4 september, 2020/

mindre justering 1 oktober 2020

SLUTRAPPORT
Analys och förslag
Organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet i Region Gotland

DiningDevelopment AB
Postadress: Box 58, 261 22 Landskrona
Besöksadress: Lilla Strandgatan 19, Landskrona
Tel. 0418-145 54, mobil 0703-17 88 50
www.diningdevelopment.com
info@diningdevelopment.com

Slutrapport utredning – Organisation och lokalisering måltidsverksamhet Region Gotland

2/56

Innehållsförteckning
Sid.
1.

Sammanfattning

5

2.
2.1

Introduktion
Uppdragets genomförande och projektorganisation

8
8

3.
3.1
3.2
3.2.1

9
9
12
13

3.2.5
3.2.6

Nuläget och analys
Sammanställning resultat intervjuer
Organisation och styrning
Ekonomi,
ansträngd ekonomi i regionen ställer även krav på
måltidspriser
kostnader och flexibla måltidspriser
Effektivitet,
ännu slitna tillagningskök, små tillagningsvolymer,
otillräcklig arbetsledning
Kvalitet,
gäst-/kundnöjdhet, ojämn och ej likvärdiga förutsättningar
Miljö,
mål och indikatorer finns att använda
Kökslokaler - status och förutsättningar
Pågående effektiviseringsprojekt för minskade kostnader

4.
4.1

Översyn mat och måltidspolicyn
Förslag till revidering av mat och måltidspolicyn

21
22

5.
5.1
5.1.1
5.1.2

24
26
27
28

5.1.3
5.2
5.2.1
5.3

Förslag organisation
Modell för måltider i förslagen
Förslag 1 Organisation måltider och folkhälsa
Förslag 2, organisation måltider och folkhälsa i utskott
underordnat RS/AU
Förslag 3, organisation måltider och folkhälsa i ny nämnd
Nyckeltal och styrtal
Förslag till nyckeltal relaterat måltider i förvaltningarna
Prismodell – förslag alternativ metod

6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

Förslag förändrad lokalisering och produktion måltider
Geografisk indelning, köksfunktion, effektiv måltidsproduktion
Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
Lokalisering och produktion Gotland MittenVisby – förslag 1, 2
Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Investering byggnader och driftkostnader i förslagen
Förslag ledningsfunktioner och ansvar
Måltidsvärdar och resurstid för måltidsservering förvaltningar

36
37
39
41
43
45
48
51

7.
7.1

Kyld matlagningsteknik, energiförbrukning, transporter
Transporter

52
54

8.

Slutsats och förslag nästa steg

54

Dokument och referensförteckning

56

3.2.2
3.2.3
3.2.4

Slutrapport utredning – Organisation och lokalisering måltidsverksamhet Region Gotland

14
15
16
17
20

29
32
32
34

3/56

Figurförteckning
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Sammanfattning resultat intervjuer
Verksamhetsstyrning
Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
Styrmodell i Region Gotland
Equalizern – verktyg för strategiskt prissättning även måltider
Brytpunkter för lönsam tillagning antal lunchmåltider per dag
Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra
Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra
Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby
Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby
Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra
Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra
Förslag ledningsfunktioner och ansvar

Tabellförteckning
Tabell 1:
Tabell 2:

Kökens status – samlad bedömning och kategoriindelning
Sammanställning köksenheter i Region Gotland

Förteckning bilagor
Bilaga 1:

Nulägesbeskrivning måltidsverksamheten i Region Gotland

Slutrapport utredning – Organisation och lokalisering måltidsverksamhet Region Gotland

4/56

1.

Sammanfattning
DiningDevelopment AB, nedan kallat DD, har perioden november 2019 till
och
med
augusti
2020
på
uppdrag
av
Region
Gotland,
Regionstyrelseförvaltningen, utgjort konsultstöd och projektledning i
utredning om organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland.
Syfte och övergripande mål för utredningen har varit att identifiera och
initiera förändringar kopplat till måltidsverksamhetens organisation och
lokalisering, som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
Vidare har följande långsiktiga effektmål utgjort förutsättningar för
projektet; Minskade kostnader – Utvecklad organisation för hög kvalitet och
effektiva processer – Likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa –
Minskat klimatavtryck – Säkrad kompetensförsörjning.
Utredningsarbetet har genomförts i två etapper som omfattat följande
aktiviteter:
Etapp 1
• En fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas
utveckling.
• En fördjupad jämförelse med andra kommuner och regioners
måltidskostnader.
• Pågående arbeten och befintliga förslag till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider tydliggjorda.
• Lämpliga nyckeltal identifierade.
• En översyn av Mat & Måltidspolicyn, enligt riktlinjer en gång per
mandatperiod.
• Förslag till förändring av organisation (exkl. lokalisering)
Etapp 2
• Förslag till förändrad
måltidsverksamhet.

lokalisering

och

produktionsplanering

av

Avstämning och koppling till andra i regionen pågående projekt har
löpande gjorts, dessa projekt har varit:
- Serviceutbudsstrategin
- Barn- och utbildningsnämndens uppdrag om att utreda framtida
skolorganisation
- Besparingsuppdrag
- Regionstyrelsens och tekniska nämndens uppdrag kring åtgärder för att
effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader
- Regionstyrelseförvaltningens uppdrag kring åtgärder att öka avtalstrohet
- Socialförvaltningens uppdrag om att utreda möjligheten att
konkurrensutsätta delar av verksamheten inom särskilt boende (SON AU §57)
- Heltid som norm
- Minska matsvinn
- God och jämlik hälsa
Utvecklingsområden och utmaningar
Utmaningar som DD även vill omnämna som utvecklingsområden och som
blivit tydliga under utredningsarbetet, sammanfattas under följande fem
delområden; Organisation och styrning – Kvalitet – Ekonomi - Effektivitet Arbetsmiljö.
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Organisation och styrning
Genomförd översyn av Mat- och måltidspolicyn visar på att en revidering
och uppdatering bör göras, samt att antagen livsmedelsstrategi i regionen
och agenda 2030 sammankopplas med policyn när det gäller
helhetsperspektiv och ambitioner. Mat- och måltidspolicyn, ”Den goda
måltiden” i sin nuvarande version, används som styrdokument främst inom
avdelning Måltid, Regionstyrelseförvaltningen (RSF). Övriga förvaltningar
Utbildningsoch
arbetslivsförvaltningen
(UAF),
Hälsooch
sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt Socialförvaltningen (SOF) använder
Mat- och måltidspolicyn i varierande omfattning som styrdokument i
verksamheten.
Nyckeltal för uppföljning av måltidsprocessen som helhet att kommunicera
och utveckla med politiken, saknas.
Regiongemensam utveckling av måltidsfrågor och uppföljning på strategisk
nivå saknas. Svårt även i processtyrningen att kommunicera ovan nämnda
förvaltningars gemensamma ansvar ”att tillsammans bär vi måltiden”. Trots
ambitioner så finns ett tomrum mellan RSF och övriga förvaltningar ovan.
Måltidsuppdraget inom avdelning Måltid (RSF) har enligt DD:s bedömning,
även behov av tydlighet och ökad styrning, när det gäller att uppnå optimalt
resultat i kökens dagliga produktion och drift.
Kvalitet
Kund-/gästupplevelsen generellt uppfattas som god och att bra mat erbjuds,
men att måltidsupplevelsen och dess kvalitet är varierande och att olika/ej
likvärdiga förutsättningar råder på enheterna. Mat- och måltidspolicyn
används inte frekvent i förvaltningarna HSF, SOF och UAF.
Beställarkompetens relaterat måltider och aktuella förutsättningar saknas i
varierande omfattning hos köpande förvaltningar och behöver stärkas.
Härutöver behövs utbildning av vårdpersonal på vårdavdelning samt
pedagoger i förskola.
Ekonomi
Aktuell prismodell är svår att förstå för involverade förvaltningar och
därmed svår att kommunicera tydligt. Budgetarbetet för samtliga
förvaltningar påverkas negativt och tvivel uppstår om prissättning av
aktuella måltider. Dialog mellan utförare/avdelning Måltid och övriga
förvaltningar kring måltidspriser, har varit och är till delar fortfarande
tidsödande.
Generellt bör ett fortsatt fokus riktas på aktuella fasta kostnader inom
RSF, avdelning Måltid men även hos beställande förvaltningar, då dessa
tenderar att öka och fortsatt ska hanteras i relation till måltidspriser i
regionen.
Nyckeltal saknas i löpande redovisning och uppföljning av ekonomin
kring måltider inom förvaltningarna.
Inköp av livsmedel sker utanför ingångna livsmedelsavtal främst inom
förvaltningar UAF och SOF, vilket har negativ ekonomisk påverkan.
När det gäller kökslokaler för produktion och slutberedning i dagens
måltidsuppdrag, så saknas ett helhetsperspektiv som medverkat till
suboptimering. Trots hittills genomförda investeringar och insatser i
kökslokaler i regionen, så finns ännu behov av investeringar i föråldrade,
slitna och ej ändamålsenliga kökslokaler i form av renovering, anpassning

Slutrapport utredning – Organisation och lokalisering måltidsverksamhet Region Gotland

6/56

funktioner
och
förutsättningar
för
att
klara
livsmedelslagstiftning som arbetsmiljölagstiftning.

kraven

i

såväl

Effektivitet
Flera köksenheter vid främst förskolor och skolor har för liten volym för
att tillagning ska kunna ske på ett effektivt sätt och att en hållbar
ekonomi kan uppnås.
Ovan omnämnda föråldrade, slitna och ej ändamålsenliga kökslokaler
har betydande inverkan när det gäller att kunna få till en effektiv tillagning
och distribution, hur arbete dagligen måste ske med ineffektiva flöden och
otillfredsställande arbetssätt för anställda.
En strategisk plan saknas även för periodiskt underhåll och kommunicerade
behovsinsatser i köken, skjuts framåt utan åtgärd.
Vid köksenheter med framförallt tillagning, så finns ett behov att klargöra
nuvarande roller och funktioner när det gäller chefskap/arbetsledning, till att
ha fullt fokus på verksamhetsmål och daglig drift. I praktiken handlar det
om otillräcklig kommunikation som i sin tur orsakar otydlighet, oklara
arbetsroller och funktioner kopplat till måltidsuppdraget och som har direkt
påverkan när det gäller effektiviteten i köken.
Relaterat effektivitet men också ekonomi, så är DD:s bedömning att
också funktioner och roller inom ledningsstaben i avdelning Måltid, RSF,
bör förändras via en verksamhetsanpassad struktur kopplad till
måltidsuppdraget och daglig drift.
Arbetsmiljö
I de kökslokaler som ännu är föråldrade, slitna och inte ändamålsenliga för
den verksamhet som bedrivs idag, så är arbetsmiljön för anställda
tungarbetad, stressig och dagligen riskfylld. Detta bedöms vara en av
orsaker till aktuella sjukfrånvarotal som uppmätts inom avdelning Måltid.
Brister i arbetsmiljön kan även vara avgörande och ses som
otillfredsställande vid nyrekrytering av personal till köken i regionen.
Resultat analys, översyn mat och måltidspolicyn samt förslag
organisation och lokalisering måltidsverksamhet
I kapitel 4, från sidan 21 framgår resultatet av genomförd översyn Mat- och
måltidspolicyn, ”Den goda måltiden”.
I kapitel 5, från sidan 24 beskrivs 3 förslag till alternativ organisation och
styrning för regionens framtida måltidsförsörjning.
Kapitel 6 från sidan 36, beskriver 2 förslag till förändrad lokalisering,
framtida produktion och distribution.
Samtliga förslag tar i beaktan de utmaningar och utvecklingsområden som
framgår ovan.
Förslag till ett nästa steg efter denna utredning, framgår sist i dokumentet
på sidan 55.
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2.

Introduktion
All måltidsverksamhet i Region Gotland drivs i egen regi och omfattar idag
verksamheter inom regionstyrelseförvaltningens (RSF) avdelning Måltid,
socialförvaltningen (SOF), hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) samt
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Regionstyrelseförvaltningen
har det övergripande processansvaret för den samlade måltidsprocessen i
Region Gotland. Regionstyrelsen har det politiska ansvaret för samtliga
måltidsenheter inom region Gotland, därmed även produktionsansvaret för
måltidsförsörjningen.
Största delen av måltidsverksamheten bedrivs inom avdelning Måltid (RSF)
och där totalt ca 10 400 portioner lunch samt middag/kvällsmat per dag
tillagas måndag-fredag, till förskola, skola, lasarettet, särskilda boenden,
ordinärt boende samt restauranger. Under lördag-söndag tillagas totalt ca
1 062 lunch och middag/kvällsmat per dag, till vårdavdelningar och enheter
inom HSF och SOF.
Den måltidsverksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
omfattar slutberedning/viss tillagning och servering av måltidskomponenter.
Även frukost och mellanmål/kvällsmål tillreds/serveras vid aktuella enheter
inom dessa förvaltningar.
Inom avdelning Måltid (RSF) sker tillagning i 29 central-/tillagningskök och
12 mottagningskök. Tillagning av måltider sker även i 2 tillagningskök vid
Gotlands folkhögskola i Hemse och Fårösund, båda organiserade i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen UAF). I samtliga tillagningskök
används konventionell matlagningsteknik/tillagning varm mat, med
varmhållning fram till servering.
I kök med leveranser till fyra särskilda boenden kyls även
måltidskomponenter ned till lunch/kvällsmat och måltider till helg, som
distribueras kylda till vardera enheten där måltidskomponenterna sedan
värms upp/sluttillagas inför servering.
Redogörelse av köksenheter, volymer, tillagning samt distribution
av måltider i region Gotland, se Nulägesbeskrivning, bilaga 1 sidor 25–27.
Inom avdelning Måltid (RSF) finns 113,24 helårstjänster, fördelat på 123
personer och vid Gotlands folkhögskola finns 8,80 tjänster, fördelat på 10
personer. Därmed finns totalt 122 helårstjänster, fördelat på 133 personer
med uppdrag i måltidsverksamhet.
Måltidsverksamheten i avdelning Måltid (RSF) är intäktsfinansierad med
köp- och säljförvarande, där överenskommelser årligen sker om
förutsättningar för måltidsservice.
I föreliggande rapport med tillhörande bilaga 1, Nulägesbeskrivning –
kartläggning Måltidsverksamhet Region Gotland, framgår analys och
resultat av utredningen.

2.1

Uppdragets genomförande och projektorganisation
I genomförandet har följande delområden utgjort bas för utredningsarbetet.
•
•
•

en kartläggning och nulägesbeskrivning
översyn mat- och måltidspolicyn
fördjupad analys, framarbetning förslag till förändring – organisation
samt lokalisering och produktionsplanering av måltidsverksamhet.
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Y-modellen ur Lundeberg, M. ”Verksamhetsutveckling – introduktion till tre
arbetsmodeller”) där följande tre steg omfattas; nuläget, framtida behov
och förutsättningar samt förändringsalternativ, har av DD använts i upplägg
av utredningsarbetet. Modellen är väl etablerad för verksamhetsutveckling
och där anpassning fortlöpande sker till aktuellt uppdrag.
Beslutad
projektplan
”Organisation
och
lokalisering
av
måltidsverksamhet i Region Gotland”, daterad 2019-12-17, har för
styrgruppen
utgjort
underlag
i
löpande
avstämning
under
utredningsarbetet.
Projektorganisationen har haft följande sammansättning:
•
•
•
•
•

Projektägare: Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef
Regionstyrelseförvaltningen.
Operativ projektägare: Josefine Jessen, chef avdelning Måltid.
Projektledare: Inger Stiltjestrand Svensson, DiningDevelopment AB.
Styrgrupp: Therese Thomsson SOF, Marit Lindgren SOF,
Ann-Charlotte Loréhn HSF, Magnus Claesson UAF, Charlotte Fahlén
RSF, Josefine Jessen avd. Måltid/RSF, Karolina Samuelsson, RSF.
Projektstöd: Britt-Louise Pettersson, avdelning Måltid.

Övriga som medverkat i projektarbetet som faktalämnare och sakkunniga,
framgår i Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidor 4-5.
Resultatet av kartläggning, nulägesbeskrivning samt förslag i denna
slutrapport, har diskuterats och löpande under utredningsarbetet stämts av
med ovan nämnda deltagare i styrgruppen.

3.

Nuläget och analys
I detta kapitel redogörs inledningsvis för resultatet av genomförda intervjuer
med ett urval befattningshavare kopplat till projektets innehåll och resultat.
Intervjuer har även genomförts med politiker, såväl styrande regionråd som
regionråd i opposition. Samtliga intervjupersoner, se bilaga 1, sidan 4-5.
Härefter
följer
analys
relaterat
till
faktorer
som
framgår
i
nulägesbeskrivningen och som har beaktats relaterat organisation och
styrning, ekonomi, kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Förslag till
förändring ges även i skrivningar här.

3.1

Sammanställning resultat intervjuer
Det samtalsunderlag och frågor som generellt ställts vid intervjuerna och
som skickades till vardera intervjuperson före intervjun är:
1. Vad är ditt helhetsintryck av den måltidsförsörjning och service som idag
avdelning Måltid erbjuder olika måltidskategorier i regionen?
- Finns det specifika förutsättningar som du vill lyfta relaterat till
måltidsförsörjningen för sjukhus, skola och äldreomsorg?
2.
Hur
ser
du
måltidsverksamheten?

på

nuvarande

organisation

och

styrning

för

3. I projektuppdraget omfattas även att göra en översyn av Mat- och måltidspolicyn,
vad är din uppfattning om hur denna idag utgör styrning relaterat regionens
måltidsförsörjning?
- Vad är din uppfattning, har politiken framtida ambitioner som i någon specifik
fråga skiljer sig från vad som framgår i policyn idag?

Slutrapport utredning – Organisation och lokalisering måltidsverksamhet Region Gotland

9/56

4. Övrigt som du anser viktigt att få med i projekt-/utredningsarbetet, när det gäller
en framtida hållbar försörjning av mat och måltider i Region Gotland och med
hänsyn till de långsiktiga effektmålen?
DD har valt att utan omskrivningar först redovisa resultaten från intervjuer
med personer utanför regionstyrelseförvaltningen, RSF och därefter resultaten från
intervjuer med personer verksamma inom RSF. Resultatet sammantaget från
intervjuerna framgår i tabellen 1 som följer.
Figur 1: Sammanfattning resultat intervjuer

Helhetsintryck

Organisation, styrning

Mat- och
måltidspolicyn

Övrigt, viktigt för
utredningen

God och bra mat,
specialkoster ibland ett
bekymmer i köken.

Bra organisation men
frustration – svårt göra
förändringar.

Viss styrning – används
till en del, men mer
sällan.

Bra, proffsigt – från golv
till chefskap, de flesta
nöjda.

Priser och modellen, vad
är vad? Vi når inte
varandra - komplext.

Används inte dagligen.
Men väl förtrogen med
att ”Måltid” följer den.

Lätt att samarbeta med
”Måltid”.

Inte nöjd med hur man
tar emot klagomål.
Otydlighet vem som gör
vad – roller kund och
leverantör.

Har vi för höga
ambitioner? Politiken
måste se helheten.

Likvärdiga
förutsättningar-för jämlik
hälsa, tillgängligt för alla.
Kommunikation.
Kökslokalers
förutsättningar t ex
förskolor måste vara
ändamålsenliga
”Regionhatten på”
Se över organisationen
”Måltid” mkt
administration idag, stelt.

Hög kvalitet maten.
Kan ej påverka men
förväntas göra
besparingar.
Rullar på och fungerar
bra, bra mat, nöjda. Bra
samarbete med köket.
”Måltid” har inte alltid tid,
inte ”på banan” när det
gäller flexibiliteten.
Rest. Strandgärdet:
Tråkig matsedel, ojämn
kvalitet, långa köer.
Helhetsintryck gott, bra.
Livsmedelsupphandling
viktig, närproducerat
viktigt. Kombinationen
varm/kyld mat – bäst
möjligt ska råda.
Strategiskt – mer att
önska.
Kostnadsjämförelser –
bra idag.
Forum finns idag men
pratar ej budget.
Krympande dialog idag
på ledningsnivå.
Bra samarbete på lägre
nivå – operativ nivå.
Vår kostkompetens
försvann vid
samgåendet, idag är vi
dåliga beställare.
Professionellt,
kostnadsmedvetet och

Förvaltningen anser det
dyrt- ifrågasätter
modeller. Överbyggnad
hos ”Måltid” som kostar?!
Frustration över att inte
kunna lämna avtalet.
Ansvar idag RS som
byggt relationer.
Enhetligt. Gemensam
grundmeny.
Avd. Måltid en icke
transparent verksamhet.
Svar ges ej –
svårgenomträngliga.
Mycket tid går åt till
”berättelser” – slutna i
”varann” som ett kluster.
Vi ställer raka frågor men
får ej svar. Avd. Måltids
OH-kostnader? Rigida
sitter fast – vi når ej
fram. Oerhört tillkrånglat.
Ej vara en verksamhet i
RSF?
Idag tappat
styrningsperspektiv.

Är vår policy idag och
visar på kvalitetsmedvetenhet. Svinn?
Dock krävs mer utbildn.
av personal på avd.
Används i ord. boende, vi
har ej styrning på annat
sätt. Bra med tillagning
nära verksamheten.

Skärpa upp syftet i
direktiv för utredningen
till ”ska”. Omvärlden
viktig att följa –
upphandling.
Kostnadsbilden
äldreboenden, vad är
skillnader i jämförelser.

Utgör styrning i stort.
Klimatsmart –
närproducerat före
ekologiskt, annan syn
idag. Kvalitet alltid
främst.

Se till likvärdiga
förutsättningar. Hur
säkerställs kompetensförsörjningen?
Miljön runt måltiden –
ska vara trevligt.

Policyn tydlig idag.
Närodlat, politiken stolta
– upphandling.
Policyn 2020 avgör
kundrelationen.

Många kök på liten yta i
Hemse – effektivitet?

Närhet och kostnader
avgör. Rätt nivå¨- stark
utbyggnadstakt.

Hur kan vi vara med och
styra utifrån våra behov?
Hur ska vi tillsammans
utveckla de strategiska
frågorna? – Saknas idag.

Håller fortfarande på
närproducerat, ekologiskt
och ”närtillagat”.

Styrning av köken?

Mer ekologiskt – äskat
pengar, utveckling att gå
ännu längre och lyfta in
klimatfrågan.

Styrning – bra med
policyn.
Fungerar bra idag.

Mat och måltidspolicyn –
hur många använder
den?

Svag politisk inriktning.

Hållbarhetsperspektiv
måste in.

Hur kan vi vara med och
påverka långsiktigt?

Köken – Avd. Måltid är
”investeringstung”.
Slutsatser kring geografi
och kök – t ex 3 förslag.
Medborgarnära service,
minskade kostnader och
utveckling.
Uppskattar maten, hög
status hos personalen –
få känna stolthet.
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lyhördhet. Vilja till dialog
-uppskattad verksamhet.
Bra generellt – rullar på.
Saknar återkoppling om
fakta och varför från avd.
Måltid – önskar mer
återkommande
rapporter.
Gott. God mat.
Bra.
Skola-förskola tydlighet
köksplan – balans i lagat
nära, bra mix idag.
Äldre; fler får maten till
sig.
Mycket gotländskt
gynnar.
Personal uppskattade i
köken – men utveckling
krävs, ökad kunskap och
utbildning.
Ojämn kvalitet.
Suboptimering.
Mycket gott generellt och
personal stolta.
Väldigt decentraliserat
idag, lagar mat på många
ställen, inte gratis och
kostnadseffektivt.

Avd. Måltid brister när
det gäller lyhördhet.
Bra inriktning idag.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Bra organisation idag i
RSF och avd. Måltid.
Dialogen behöver
utvecklas, svårt ibland få
upp måltidsfrågorna på
förvaltningsnivå och till
politiken.
Organisatorisk hemvist?
Mer utrymme finns för
styrning
Beställarfunktioner –
finns mer samordning?
Interna org. – Stöd nära
varandra.
Bra utveckling inom
förvaltningen – tydligt
när det gäller
projektmodeller, styrning
och process.
Mkt mer samordning idag
och smidigare dialog.

Maten ok, men inte
sortimentet.

Köpande förvaltningar tar
mycket för givet.

Resultat intervjuer
med personer i RSF:

Bra relation till
avdelningschef.

I övergripande bra och
positivt med samarbete
uppåt/nedåt och med
köpande förvaltningar.

Nuvarande uppdelning
köksområden - vad kan
vi göra mer effektivt?

Upplevelsen –
hållbarhetspolicy när det
gäller produktion, socialt,
svenskt och miljö.
Generellt många policys
– bekymmer då inget
styr till slut. Vilka vill vi
styra mot, inriktning?
Effektivisering –
Kostnadseffektivt, att bra
grejer som görs – Miljö
och
hållbarhetsperspektiv.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Är avd. Måltids främsta
styrdokument och
uppdraget helt klart.
Politiken -C – gröna
näringen, mer kan här
utvecklas.
Strategiskt ansvar, för
lite resurser på
förvaltningar.
Initiativet när det gäller
policyn kommer oftast
från ”Måltid”.
”Mat och måltidspolicyn
kommer inte vidare” –
utveckling inom SOF och
UAF.
”Måltids” strategiska
roller, hela
måltidsprocessen –
”Regionhatten på”.

Ombyggnad tillagnings-/
mottagningskök?
Särodla arbetsuppgifter
kök och pedagogisk
personal, större enheter.
Utveckla varm/kyld mat.
OBS! Skolmat,
äldreomsorg och
sjukhusmat är ett
konkurrensmedel.
Med hänsyn till de
långsiktiga effektmålen –
ta även in de ”mjuka
värdena”.
Ökad information från
RSF om vad som sker
kring måltidsservice.
Tydligare styrning av
upplevelsen och svinnfr.
Kompetensförsörjningen,
specialkoster – vägval.
Kyldmatsystem.
Kostnadseffektivitet är
viktigast frågan samt
hälsan.
Resultat intervjuer
med personer i RSF:
Utmaning: Relationer till
köpande förvaltningen.
SOC budget trycks ned.
Vikten av att samarbeta
på regionnivå.
Priset- få undan tvivlen
och bättre kunna
beskriva kostnader.
Heltid som norm, samt
kompetensförsörjning.

Kunder/förvaltningar ej
helt klara med
omfattning av hela
måltidsprocessen.

Förstå processtyrningen,
att vi tillsammans bär
måltiden.

”Glapp” med arbetet in i
de andra förvaltningarna.

Revidera kunddialogen
med UAF.

Positivt, mycket jobb
förskola + skola.

Mycket handlas idag
utanför avtalet.

Vi är duktiga idag men
inte framme.

Svinn – Agenda 2030.

”Stuprör” fr f a inom UAF
men även SOF.
Lokalstrategi, idag rörigt
och svårt, mkt förskjuts
framåt. Lokaler - behov
av åtgärder, förändringar
tar för lång tid.

Personalfrågor.
Likvärdigt upplevd
kvalitet. Laga mat nära
kunden.
Fasta kostnader går
stadigt uppåt.
Transporter?
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3.2

Organisation och styrning
I bilden nedan illustreras DD:s syn på en effektiv verksamhetsstyrning.
Den kan ses ur olika tidsmässiga perspektiv och på såväl nämndnivå och
förvaltningsnivå som verksamhetsnivå.
Planering (fas 1) handlar om att bestämma förutsättningarna för
verksamheten (mål, riktlinjer och restriktioner) som sedan ska följas i
genomförandefasen (fas 2). Det är viktigt att genomförandet följs upp och
analyseras (fas 3), för att på så sätt lära sig av sina erfarenheter och kan
vidta åtgärder (korrigera planeringsförutsättningarna) om det behövs
(fas 4). Utifrån detta läge kan man sedan skapa nya planer för
verksamheten.
Figur 2: Verksamhetsstyrning

1 Planera

Agera 4
2 Genomföra
Följa upp
och analysera 3

Uppföljning av verksamheten är en förutsättning för att kunna bedöma om
verksamheten
•
•
•

är ändamålsenlig och effektiv
följer lagstiftning, förordningar och gällande övriga regelverk
har en tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten

Detta är vad som även brukar kallas intern kontroll.
Som framgår inledningsvis i denna rapport så är organisation och styrning
ett utvecklingsområde och som i analysdelen blivit tydligt. Även i resultat
från intervjuer ovan, så omnämns detta.
Utveckling av styrning när det gäller måltidsfrågor och uppföljning på
strategisk nivå bör enligt DD:s bedömning lyftas i samband med förslag till
ny revidering av mat- och måltidspolicy för Region Gotland. Detta parallellt
med att tydliggöra processtyrningen och samtliga förvaltningars
gemensamma ansvar att fullfölja fastställda processer för måltider i Region
Gotland.
För vardera måltidskategorin som RSF, avdelning Måltid (som utförare) har
en överenskommelse med, så finns en fastställd process som ytterst utgör
styrning för de aktuella måltiderna. En övergripande beskrivning av hur
processen ser ut för vardera förvaltningarnas (UAF, SOF och HSF) framgår i
Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidor 10-13.
Region Gotlands framtida måltidslösningar ska ju fortsatt utvecklas och
tillgodose behoven och den flexibilitet som förväntas av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen HSF, socialförvaltningen SOF och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen UAF.
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Måltidsuppdraget som idag är aktuellt för avdelning Måltid, i
Regionstyrelseförvaltningen (tidigare Serviceförvaltningen), utvecklas ännu
efter direktiv i KS-beslut antaget 2009-10-26. Dessa direktiv är enligt DD
till delar föråldrade och inte i relation till vad som idag ses som modern,
professionell måltidsdrift och försörjning av måltider i Region Gotland.
Med hänsyn till direktiven om effektivisering av organisation och lokalisering
i detta projekt, så kommer alternativa förslag till såväl organisatorisk
tillhörighet som driftslösningar för köksproduktion att belysas, se i kapitel 5
och 6.
Sett utifrån ett styrningsperspektiv så bör enligt DD, insatser kommuniceras
inom avdelning Måltids ledningsfunktioner, som bidrar till ökad effektivitet i
tillagningsköken och daglig köksdrift. Detta kan enligt DD fortsatt utvecklas
via att klargöra roller; chefskap och arbetsledarfunktioner, tydliggöra
måltidsuppdraget och de funktioner som ska utföras i köken.
3.2.1

Ekonomi,
ansträngd
ekonomi
i
regionen
ställer
även
krav
på
måltidspriser
Det rådande läget som pågått under våren 2020 och ännu pågår på grund
av coronapandemin och parallellt med denna utredning, kommer ytterligare
medverka till en ansträngd ekonomi totalt i Region Gotland. Denna situation
kommer avspegla sig också i de kommande budgetprocesser som sker inom
samtliga förvaltningar och hur tilldelning av budgetramar från
regionstyrelsen kommer ske.
Måltidsverksamheten, i avdelning Måltid, är intäktsfinansierad med köpoch säljförfarande. Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid tilldelas
årligen ekonomiskt tillskott för att i sin interna prissättning kunna hantera
bland annat ökade personalkostnader och prisutveckling när det gäller till
exempel livsmedelskostnader. Regionstyrelsen har också tagit beslut om
och årligen avsatt resurser för investeringar i kökslokaler i form av
renovering och ombyggnationer, men som under ett verksamhetsår
förändrats och skjutits fram över tid. Flera köksprojekt är på gång, men där
ännu finansiering saknas eller att beslut om finansiering inväntas från
Regionstyrelsen. Därmed uteblivna planerade insatser i flera kökslokaler.
Köpande förvaltningar HSF, SOF och UAF tilldelas årligen en budget
för sin egen del av måltider som ska serveras. Inom respektive förvaltning
används sedan olika ekonomistyrningsprinciper och prioriteringar, som
medverkar till att olikheter uppstår i den slutliga budgeten som avsätts för
köp av måltider från avdelning Måltid.
När det gäller måltidskostnadernas utveckling i regionen åren 2016-2020 så
har det skett i relation till förändrade/ökade livsmedelspriser, förändrad
servicenivå utökad/minskad, samt där det varit aktuellt med investeringar
kopplade till lokaler för produktion/måltidsservering som påverkat fasta
kostnader. Generellt där ombyggnationer och renovering sker i kökslokaler
så ökar den fasta kostnaden, som därmed totalt medför ökning av
måltidskostnaden per portion.
Sett till måltidskostnadernas utveckling i Region Gotland i jämförelse med
andra
kommuner
och
regioners
måltidskostnader,
rörligt
pris/livsmedelskostnad så framgår följande för vardera förvaltningen:
•

UAF- Förskola, Skola och Gymnasium – mindre skillnader, något
högre eller något lägre än jämförelsetalen.
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•

SOF - Äldreomsorgen – mindre skillnader, något högre eller lägre än
jämförelsetalen.

•

HSF - Sjukvården, totalt pris både rörlig och fast kostnad; högre pris
i jämförelse med några regioner, men också lägre vid jämförelser.
Skillnader här beror till stor del på vilken matlagningsteknik som
används. I jämförelse med motsvarande produktionsteknik visar sig
prisnivån vara likvärdig, medan andra produktionstekniker visar på
både dyrare och billigare prisnivå.

Den prismodell som idag används inom RSF, avdelning Måltid skapar
oenighet relaterat dess innehåll, är svår att kommunicera från avdelning
Måltid och ses av övriga förvaltningar HSF, SOF och UAF, även svår att
förstå. Detta föranleder att en tydlighet kring framtida prissättning och
en prismodell enligt DD, som öppnar upp för dialog om valmöjligheter
och flexibilitet för kund/köpande förvaltning.
Fastighetsavdelningen har valt att till avdelning Måltid, lyfta över samtliga
kostnader kopplat till aktuella verksamhetsförändringar i kökslokaler.
Detta har medfört att kostnaderna ur avdelning Måltids perspektiv, har
”rusat i höjden”. Investeringar i kökslokaler tillförs hyran för lokalen och
påverkar därmed också en höjning av måltidspriset per portion, som även
ovan nämnts.
När det gäller garanti för volymer inom Regionstyrelseförvaltningen,
avdelning Måltid, så bedömer DD att viss förändring kan ske som ger
minskade volymer för måltidsproduktionen totalt. Detta med anledning av
till exempel bolagisering av verksamhetsområden hos övriga förvaltningar
där måltidsservering sker, eller annan förändring som påverkar antalet
gäster. Konsekvens härav blir för Regionstyrelseförvaltningen, avdelning
Måltid att verksamhetsanpassa och minska kostnader i takt med
förändrade volymer.
Vardera budgeten för aktuella måltidsverksamheter är fortsatt ett
”styrmedel” och där utvecklingsmål och handlingsplan med åtgärder
kopplade till finansiering av verksamheten, har stor och avgörande
betydelse. Värdet av en löpande uppföljning och redovisning då det gäller
samtliga regionens måltidsverksamheter och med aktuella olika måltider, är
även betydande för fortsatt utveckling av budgetarbetet och modeller för
prissättning.
Mot bakgrund av detta ovan så bör fortsatt tydliga mål och riktlinjer för
kvalitet och ekonomistyrning utvecklas, samt att struktur för uppföljning av
kvalitet sker med systematiskt tillvägagångssätt.
Förslag till alternativ prismodell samt nyckeltal för uppföljning såväl ekonomi
som kvalitet beskrivs i kapitel 5.
3.2.2

Effektivitet,
ännu slitna tillagningskök, små tillagningsvolymer, otillräcklig
arbetsledning
Standard och utformning av aktuella kökslokaler är varierande och till delar
(ca 60 %) inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs idag. Detta
har stor inverkan när det gäller att för anställd personal kunna få till en
effektiv tillagning och distribution, hur arbete dagligen måste ske med
ineffektiva flöden och otillfredsställande arbetssätt.
Vid flera (ca 9 st.) mottagningskök är kökslokalen ännu av privat
hushållskaraktär, sliten och med för liten bruks-/köksyta för att kunna
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bedriva köksverksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Flöden och funktioner
är här svårhanterliga att säkerställa.
Flera av köken vid förskola och skola har för liten tillagningsvolym, därmed
begränsade förutsättningar att kunna få till en effektiv produktion. Parallellt
finns en överkapaciteter vid Strandgärdets kök, Visby lasarett, som inte
nyttjas idag. Mer om kökens förutsättningar framgår i avsnitt 3.2.5.
DD har vid besök i tillagningsköken och i samtal/möten med avdelning
Måltids anställda, upplevt att det finns otydlighet när det gäller arbetsroller
som är kopplade till chefskap och arbetsledning i daglig drift.
Tungarbetad och riskfylld arbetsmiljö för anställda
Då 60 % (av totalt 42 kök) av kökslokaler varav 16 tillagningskök och 9
mottagningskök ännu är i stort behov av renovering-/ombyggnation, så är
detta också en arbetsmiljöfråga relaterat anställdas hälsa.
Härmed är DD:s bedömning att arbetsmiljön för anställda är högst
varierande från att fungera väl, men också att dagligen vara tungarbetad
och riskfylld.
3.2.3

Kvalitet,
gäst-/kundnöjdhet, ojämn och ej likvärdiga förutsättningar
Av det helhetsintryck som DD fått under utredningsarbetet, så uttrycks att
den mat och måltider som serveras är bra och/eller har hög kvalitet, samt
smakar gott. Flera ger även uttryck för, att man har ett bra och
professionellt samarbete med köken och avdelning Måltid. Samtidigt
uttrycks att måltidsupplevelsen och dess kvalitet är varierande och att
olika/ej likvärdiga förutsättningar råder på aktuella enheter. En av orsaker
här enlig DD:s bedömning är att Mat- och måltidspolicyn, ”Den goda
måltiden” inte används frekvent i förvaltningarna UAF, SOF och HSF. Vilket
även styrkts av företrädare i förvaltningarna ovan, i samband med
nulägesbeskrivning samt översyn av mat och måltidspolicyn.
När det gäller gästupplevelsen i restaurang vid Strandgärdet, Visby lasarett
så upplevs av personal och besökare matsedeln tråkig och maten ojämn i
kvaliteten. Långa köer upplevs också som besvärande.
Uppföljning av måltidens kvalitet är systematisk via en årlig
kvalitetsutvärdering och NKI-enkät (Nöjd-Kund-Index). Under 2019
skickades enkäten ut till 70 respondenter inom beställande förvaltningar och
med en svarsfrekvens på 54%. Sammantaget landade 2019 års NKI på 65,9
- en nedgång från 2018 års 67. Förklaringen till tillbakagången anges i det
något lägre resultatet på fråga om hur nära Måltid befinner sig en perfekt
måltidsservice. Mer om resultaten av denna enkät samt en under våren
2020 genomförd nationell benchmarking Best Service, kopplat till
kvalitet och patientmåltider i Region Gotland, beskrivs i bilaga 1, sidan 24
samt 30.
En dialogmodell finns och används även, för måltidsverksamhet och löpande
kunduppföljning med aktuella förvaltningar HSF, SOF och UAF, när det gäller
måltidsservice
enligt
överenskommelser
med
avdelning
Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen.
DD:s bedömning är att modellen fortsatt kan utvecklas i samverkan med
aktuella förvaltningar HSF, SOF och UAF för att succesivt skapa den
öppenhet och flexibilitet som är ”nyckeln” till framtidens måltidslösningar
för samtliga kategorier i Region Gotland.
Generellt oavsett kvalitetsutvärdering och den benchmarking som beskrivits
ovan, så handlar måltidernas kvalitet om såväl upplevd kvalitet hos
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barn, elever, äldre, patienter, personal och besökare, men också om så
kallad
systemkvalitet.
Med
systemkvalitet
avses
som
exempel
näringsinnehåll och livsmedelskvalitet, men också valmöjlighet i rätter,
variation och anpassning i tid för önskat ätande hos vardera
måltidskategorin.
3.2.4

Miljö,
mål och indikatorer finns att använda
I strategisk plan och budget 2020-2022 för Region Gotland, finns relaterat
regionens koncernstyrkort mål antagna av regionfullmäktige för perioden
2020-2023.
Ett
av
de
målområden
som
kan
härledas
till
måltidsverksamheten är Ekologisk hållbarhet med följande mål:
nr 7 - Gotlands klimatavtryck minskar
nr 8 - Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
nr 9 - Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystem.
Följande indikatorer relaterat målen ovan och som i detta sammanhang
bör omnämnas är ”Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA”
och här aktuella kökslokaler där inga energimätningar eller uppföljning av
elanvändning idag sker. Här finns enligt DD betydande potential
för effektivisering och detta utan stora och komplicerade insatser och
åtgärder.
Även indikator ”Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VAnätet, andel (%)” kan härledas till måltidsverksamheten och där regionens
måltidsdrift måste ges garantier om tillgång till vatten av god kvalitet 365
dagar per år.
När det gäller indikator ”Klimatpåverkan från Region Gotlands
livsmedelsinköp, kg CO₂-ekv/kg inköpt livsmedel”, så har detta följts upp
i avdelning Måltid under 2018 och 2019. Andel utgör % i kronor av totala
inköpen livsmedel. Värden för 2018 och 2019 framgår i bilaga 1, sidan 22.
Gällande miljöfrågan så omnämns här även att svinn, miljömärkta råvaror
och transporter utgör del av måltidsverksamheten i region Gotland.
Rutin finns framtagen och används när det gäller bland annat
beställningsprocess
för
minskat
svinn
mellan
avdelning
Måltid,
Regionstyrelseförvaltningen och aktuella köpande förvaltningar. Ett
avdelningsövergripande
utvecklingsarbete
pågår
inom
avdelning
Måltid för att minska svinn. Fortsatt utveckling när det gäller mätning och
minskning av berednings- och tillagningssvinn i köken parallellt med
översyn av arbetsrutiner, bör på sikt medföra att budgeterade medel för
livsmedel inte behöver ökas.
Årlig uppföljning %-andel av totala inköpen ekologiska livsmedel, svenskt
kött, svensk kyckling och gotländska livsmedel, sker inom avdelning Måltid
och framgår i Nulägesbeskrivningen, bilaga 1 sidan 22.
DD:s
bedömning
är
ett
fortsatt
tydligt
fokus
i
framtida
livsmedelsupphandlingar, där höga krav på kvalitet och djurhållning
samt uppdelning i mindre produktområden/”varukorgar” gör det möjligt för
lokala/gotländska leverantörer att lämna anbud.
Externa transporter med livsmedel sker idag 1-5 dagar per vecka till
vardera tillagningsköken (31 st. inkl. folkhögskolan), även mottagningskök
och serveringsenheter tar emot externa leveranser.
Interna transporter sker mellan tillagnings- och mottagningsköken, samt
från Strandgärdets central-/tillagningsköks livsmedelsförråd, där packning
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av livsmedelsleveranser huvudsakligen sker till avdelningar på lasarettet
samt viss del inom äldreomsorgen.
Med
hänsyn
till
geografiskt
område
samt
möjligheter
till
omstrukturering av måltidsproduktion och distribution, så ser DD
möjligheter till effektivisering och förändring när de gäller lokalisering av
måltidsverksamheten, se förslag i kapitel 6.
3.2.5

Kökslokaler - status och förutsättningar övrigt
Enligt DD:s bedömning är kökslokalerna i region Gotland ett
utvecklingsområde där insatser fortsatt krävs. Många kök är föråldrade i sin
utformning, slitna när det gäller inredning, golv, väggar, tak samt med
eftersatt underhåll.
Flera kök, både tillagnings- och mottagningskök har för liten köks/bruksyta för den verksamhet, volymer och funktioner som sker idag,
Brister är påtagliga i flera av köken när det gäller att kunna tillgodose
krav i livsmedelslagstiftningen – rätt flöden (rena och smutsiga), tillagning
av allergi- och specialkoster, varumottagning och yta för avemballering,
diskenhet inte frånskild från övrig produktion etcetera.
När det gäller att tillgodose krav i arbetsmiljölagstiftningen relaterat
anställdas arbetsmiljö och hälsa, så är det svårt i flera av köken
då arbetsmiljön i kökslokalerna dagligen är tungarbetad och riskfylld.
För att belysa nuläget enligt DD:s bedömning när det gäller köksenheternas
(totalt 42 kök) status och behov av insatser, så har köken inordnats i 3 olika
kategorier. Beskrivna förutsättningar utgör även utgångsläge i förslag till
lokalisering av måltidsverksamheten i regionen.
Vad som beskrivs inom vardera kategorin i följande
kännetecknande för varje kökslokal i kategorin 1, 2, 3.

tabell

1,

är

Tabell 1: Kökens status – samlad bedömning och kategoriindelning

KATEGORI 1 – Köksenheter med sämst förutsättningar, utgör 59 %:
Tillagningskök - Kökslokalen sliten, föråldrad och där endast mindre/icke tillräcklig renovering
har gjorts, med för liten bruks-/köksyta för de funktioner och verksamhet som bedrivs idag.
INSATSER KRÄVS.
•
16 köksenheter (38 %):
Fole skola, Kräklingbo, Norrbackaskolan, Solbergaskolan, Terra Novaskolan, Forellen fsk,
Storken fsk, Vitkålen fsk, Klubbsvampen fsk, Eskelhem skola, Stånga skola, Öja skola,
Havdhem skola, Södervärnskolan, Gråboskolan, Folkhögskolan Fårösund.
Mottagningskök - med för liten bruks-/köksyta, slitet, flera av privat hushållskaraktär.
INSATSER KRÄVS.
•
9 köksenheter (21 %):
Endre skola, Dalhem skola, Vänge skola, S:t Hans skola, Alléskolan, Humlegårdsskolan,
Lyckåkerskolan, Västerhejde skola, Restaurang/Café Korpen.
KATEGORI 2 – Köksenheter m behov insatser och där potential finns, utgör 21 %:
Tillagningskök – Kökslokal till delar renoverad, ytterligare renovering och insatser krävs.
Möjligheter och potential finns.
•
9 köksenheter (21 %):
Solklintskolan, Slite, Väskinde skola, Roma skola, Strandgärdet, Visby Lasarett, Tjelvarskolan,
Klinteskolan, Högbyskolan, Wisbygymnasiet, Folkhögskolan Hemse.
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KATEGORI 3 – Köksenheter med bäst förutsättningar/god status, utgör 20 %:
Tillagningskök – Nytt och/eller med god status för den verksamhet som bedrivs idag, men ngt
med liten volym och för liten bruks-/köksyta.
•
4 köksenheter (10 %):
Törneqvior fsk, Kabyssen fsk, Garda skola, Stenkyrka skola.
Mottagningskök – Bra, alternativt med pågående insats, ngt med liten volym.
•
4 köksenheter (10 %):
Fårösundsskolan (vid ombyggn) Lärbro skola, Sanda skola, Polhemsskolan (nybyggn)

Detaljer om behovet av insatser relaterat varje köksenhet ovan i tabell 1,
delger DD gärna efter denna utrednings färdigställande.
Bedömning av kökens status och funktioner är gjord med utgångspunkt i
krav som ställs i livsmedelslagstiftningen som beskrivits ovan när det gäller
att kunna säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten, men också krav i
arbetsmiljölagstiftning och förordningar (SFS 1977:1160, AFS 2009:2, AFS
2018:1), när det gäller arbetsplatsens utformning och krav för arbetstagares
säkerhet och hälsa. Härutöver förutsättningar och funktioner som krävs för
att kunna utföra en professionell, effektiv och ekonomiskt hållbar
måltidsverksamhet.
Brytpunkter för lönsam tillagning samt beskrivning av kökstyper och dess
olika funktioner samt ytbehov framgår i kap 6.
I avsnitt 3.2.2 har faktorer beskrivits som har inverkan på
köksverksamheten när det gäller såväl effektivitet som lönsam och
kostnadseffektiv tillagning. Av tabell 2 som följer på nästkommande sida
och i kolumn där aktuell volym – Antal LUNCH framgår, så visar
grönmarkerade fält en otillräcklig och för låg tillagningsvolym, för att
uppnå en kostnadseffektiv produktion.
Gulmarkerade fält i tabell 2 visar köksenheter där köks-/bruksytan idag är
för liten för de funktioner och verksamhet som bedrivs i köket idag. Detta
med hänsyn sett till kraven att kunna ge garantier för säkerställande av
livsmedelshygienisk kvalitet, men också i flera av köken med hänsyn
till den volym lunchmåltider som köket har idag, både tillagnings- och
mottagningskök.
Stjärna *, anger att här endast finns ett "serveringskök" som tar emot
samtliga måltidskomponenter.
I tabell 2 som följer framgår samtliga köksenheter i Region Gotland med
aktuell volym lunchmåltider, typ av kök, bygg-/renoveringsår, bruksyta,
samt antal tjänster och personer som finns och arbetar i köket. Angivna
uppgifter för bemanning och personal i köken är från 2019.
DD reserverar sig för mindre avvikelse gällande volym vid enstaka
enheter efter genomförd kartläggning och nulägesbeskrivning.
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Tabell 2: Sammanställning köksenheter i Region Gotland

Köksområde 1 Köksenheter:
Sol kl i nts kol a n, Sl i te
Fol e s kol a
Stenkyrka s kol a
Stra ndgå rden, Få rös und
Vä s ki nde s kol a
Roma s kol a
Krä kl i ngbo s kol a
Få rös unds kol a n-högs ta d
Lä rbro s kol a
Endre s kol a
Da l hem s kol a
Vä nge s kol a
Summa:

Köksområde 2 Köksenheter:
Stra ndgä rdet, La s a rett
* Restaurang Gråbo Äb
Res ta ura ng/Ca fé Korpen
* Restaurang Strandgärdet
Summa:

Köksområde 3 Köksenheter:
Norrba cka s kol a n, Vi s by
Tjel va rs kol a n, Vi s by
Sol berga s kol a n, Vi s by
Terra Nova s kol a n, Vi s by
Törneqvi or förs kol a , Vi s by
Forel l en fs k, Vi s by
Storken fs k, Vi s by
Vi tkå l en fs k, Vi s by
Kl ubbs va mpen fs k, Vi s by
Ka bys s en fs k, Vi s by
S:t Ha ns s kol a n, Vi s by
Summa:

Köksområde 4 Köksenheter:

Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
547
167
99
199
334
841
34
115
103
73
98
48
2658
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
754
54
80
209
1097
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter
677
239
751
180
68
71
62
66
49
90
163
2416
Anta l LUNCH ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
övr gä s ter

Es kel hem s kol a
Kl i ntes kol a n
Ga rda s kol a
Stå nga s kol a
Högbys kol a n, Hems e
Hems e Äl dreboende/VC
* Restaurang Oasen
Öja s kol a , Burs vi k
Ha vdhem s kol a
Sa nda s kol a
Summa:

73
490
120
95
443
136
72
71
102
52
1654
Anta l LUNCH Köksområde 5 ba rn, el ever,
bruka re, pa ti ent,
Köksenheter:
övr gä s ter
Södervä rn s kol a , Vi s by
1 151
Wi s by Gymna s i et
2 000
Grå bos kol a n, Vi s by
218
Al l és kol a n, Vi s by
195
Humlegårdsskolan, Visby
39
Lyckå kers kol a n, Vi s by
153
Vä s terhejde s kol a , Vi s by
238
Polhemsskol (nybygg 100 lunch)
49
Summa:
4 043

Folkhögskolan Gotland
Hems e
Få rös und
Summa:

Anta l LUNCH el ever
120
60
180

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

316
53
55
117
83
194
37
52
106
42
38
36

2009
2010
2017
Uppg s a kna s
2012
2017
2009
2014
Uppg s a kna s
2006
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

4,83
1,50
1,00
3,50
2,00
3,63
0,63
0,75
0,69
0,56
0,81
0,63
20,53

5
2
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
24

Motta gni ngs kök

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

X

851
30
90

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

20,21
1,50
1,50
2,00
25,21

21
2
2
2
27

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

164
103
235
105
100
63
35
58
33
58
47

2016
2016
2016
Uppg s a kna s
2017
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2014
2016
2013
Uppg s a kna s

3,63
1,88
4,88
1,62
1,00
0,75
0,75
1,50
0,75
1,00
1,38
19,14

4
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
21

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

X
X
X
X
X
X

45
221
120
64
182
398

X
X

29
86
66

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2011
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2016

0,75
3,64
1,37
0,94
3,75
5,00
0,20
1,50
1,00
0,75
18,90

1
4
2
1
4
5
1
2
1
1
22

Köks -/bruks yta
m²

Byggå r/s ena s t
renoveri ng

Anta l
tjä ns ter

Anta l
pers oner

161
365
58
45
42
46
26
61

Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
på gå r
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s
2014
2019
2017/2020

Köks -/bruks yta
m²
175
15

Byggå r/s ena s t
renoveri ng
Uppg s a kna s
Uppg s a kna s

4,65
5,63
1,79
1,50
0,80
1,50
2,19
1,00
19,06
Anta l
tjä ns ter
6,00
2,80
8,80

5
7
2
2
1
2
3
1
23
Anta l
pers oner
7
3
10

X
X
X
X
X
X
X

7
Centra l /Ti l l a gni ngs kök

X
X
X
X
X
5

X

1

1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

X
1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

8

X
1

Ti l l a gni ngs kök

Motta gni ngs kök

X
X
X

3
Ti l l a gni ngs kök
X
X
2

X
X
X
X
X
5
Motta gni ngs kök
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3.2.6

Pågående effektiviseringsprojekt för minskade kostnader
I uppdraget har även ingått att belysa pågående arbeten och projekt med
ambitioner att minska kostnader i aktuella förvaltningar när det gäller
verksamhet som berör mat och måltider.
RSF, Avdelning Måltid
Inom avdelning Måltid har besparingar om ca 5 mkr genomförts
de senaste åren. Detta i form av ren effektivisering, men också minskade
volymer som ej kunnat hanteras genom att sänka fasta kostnader.
Exempel på projekt som har genomförts i avdelning Måltid är:
- Översyn tidigare kostutredning/ombyggnationer – förslag till förändrade
investeringar har lett till minskade investeringsmedel och minskade
driftskostnader, till exempel Hemse: minskad driftskostnad på 2 mkr i
jämförelse med plan 2010. Minskade investeringsmedel från 13,2 mkr
(2015) till 8,1 mkr (2019).
- Löpande dialog och försök till större enheter på lov (skolans del) som till
viss del har utvecklats. Delvis genomfört, dialog pågår. Besparingar:
minskat behov av måltidspersonal samt transporter.
- Minskad ledning, en person. Genomförd. Besparing: 700 tkr/år
- Nedläggning av restauranger med underskott. Under utredning.

SOF, HSF, UAF
Pågående arbeten och projekt inom övriga förvaltningar kopplat till måltider
och minskade kostnader beskrivs i följande text:
SOF:
- Ambition att få ner kostnaderna för måltider som beställs till särskilt
boende.
- Beslut om konkurrensutsättning i Hemse - faktum/konsekvens,
särskilda boenden som konkurrensutsätts förändrar det totala behovet av
måltider.
Förvaltningen framhåller samtidigt att det i pågående effektiviseringsprocess
är svårt att se sin egen del i detta arbete, då avdelning Måltid förfogar över
resurserna.
HSF:
- I samverkan med avd. Måltid mäta och minska svinn vid beställningar av
måltider.
- Arbete med att ha ett standardsortiment i både kylskåp och ”skafferi” på
vårdavdelningar, i samverkan med köket genom att beställningslistor blir
tydligare i vad som är standard.
UAF:
- Endast beslutade ombyggnationer av kök sker. Inga andra satsningar för
övrigt, i avvaktan denna utrednings resultat.
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4.

Översyn Mat och måltidspolicyn ”Den goda måltiden”
Enligt antagna riktlinjer så ska en översyn av Mat och måltidspolicyn – Den
goda måltiden, ske en gång per mandatperiod. Inom ramen för denna
utrednings etapp 1, har en översyn genomförts.
Översynen har omfattat dels en genomgång av mat- och måltidspolicyns
olika delar, parallellt med aspekter som DD föreslår bör tillföras, dels en
genomgång av fakta och resultat från föregående uppföljning av Mat och
måltidspolicyn 2014-2015. Regionfullmäktige antog en ny reviderad
version 2015-06-15 § 201. Bilden visar denna/nuvarande policys framsida.

Bildkälla: www.gotland.se

Vidare har intervjuer genomförts där frågor ställts till såväl ansvariga
politiker, förvaltningsföreträdare som verksamhetsansvariga där måltider
utgör del av verksamheten. Exempel på frågor som ställts är;
▪

I projektuppdraget omfattas även att göra en översyn av Mat- och
måltidspolicyn, vad är din uppfattning om hur denna idag utgör
styrning relaterat regionens måltidsförsörjning? Vad är din
uppfattning, har ni/politiken framtida ambitioner som i någon
specifik fråga skiljer sig från vad som framgår i policyn idag?

▪

I projektuppdraget omfattas ju även att göra en översyn av Mat- och
måltidspolicyn, vad är din uppfattning om hur denna idag utgör
styrning
relaterat
regionens
måltidsförsörjning
och
de
måltidskategorier som du företräder?

Resultatet från intervjuer framgår i ovan i figur 1, kolumn ”Mat- och
måltidspolicyn” sidan 10-11, men också av följande sammanfattning:
”Policyn som styrdokument är i sin helhet bra, men anses för övergripande
och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet. Information och kunskap
om policyns innehåll och användning, saknas dock ute i verksamheter där
mat och måltider bereds, tillagas och serveras.
Som tidigare nämnts så är policyn endast i begränsad omfattning realiserad
i de verksamheter som tillhandahåller mat, vilket kan vara en av orsaker till
ojämn kvalitet.
Inom avdelning Måltids verksamhet används policyn dagligen som ett
styrdokument. Inom övriga förvaltningar/avdelningar SOF, HSF, UAF och
RSF, Kultur-Fritidsavdelningen, används policyn till delar eller endast
sporadiskt. Detta bedöms bero på att det i varierande omfattning finns
utarbetade riktlinjer och rutiner, i linje med policyns syfte som framgår av
Mat- och måltidspolicyn (sid 9) vid ”Genomförande, uppföljning och ansvar”.
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I varierande omfattning sker även uppföljning genom - kund- och
brukarundersökningar – att kravställningar vid upphandling av livsmedel och
måltider
fullföljs
att
granska
miljöeffekterna
enligt
anvisningarna
i
miljöprogrammet
samt
att
dokumentera
kompetensutvecklingsinsatser.
Framtagna riktlinjer för specialkoster omfattar endast måltidskategorier
inom UAF och beställarkompetens kring måltider saknas i varierande
omfattning inom förvaltningarna.
Ett klargörande om ”vem” som har ansvar för policyn krävs och
övergripande delar måste anpassas efter politikens förändrade synsätt och
ambitioner idag. Även
anpassning
efter
rådande
organisatoriska
förändringar som påverkar måltidsverksamheter måste göras.
När det gäller inköp inom förvaltningarna så sker ca 90 % av inköp till
caféer inom UAF, utanför livsmedelsavtalet.
Inköp utanför avtal sker i mindre (avd. Måltid 7.20 %, 2019) eller större
omfattning, även i övriga förvaltningar men där uppföljning saknas.
Avgörande faktorer för ”Den goda måltiden” är bland annat att följa avtal,
val av livsmedel, tillagningssätt och transporter”
4.1

Förslag till revidering mat och måltidspolicyn
Av Mat- och måltidspolicyn – Den goda måltiden” framgår att samtliga
Region Gotlands verksamheter för barn, elever, patienter, brukare, besökare
och medarbetare idag omfattas. Policyn omfattar även mat och måltider i
verksamhet som regionen handlar upp på entreprenad. Vidare omfattas
livsmedelsutbudet i cafeterior/kiosker/automater i lokaler med verksamhet
som regionen ansvarar för, till exempel ungdomsgårdar, skolor,
arbetsplatser och liknande.
Vidare framgår i Region Gotlands Vision 2025 att ”ett av de övergripande
målen är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet.
Dessutom ska hälsan vara jämlikt och jämställt fördelad. Det övergripande
målet för miljön är att Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och
klimatfrågor. En regional mat- och måltidspolicy är ett redskap i arbetet
med att tillämpa strategier och nå beslutade mål.” Ansatsen i regionen
kopplat till hälsa och miljö är med andra ord fortsatt framåtinriktad.
Region Gotland ska i all verksamhet erbjuda ”Den goda måltiden” och med
följande definition klargörs innebörden och måltidens egenskaper: Den goda
måltiden är för den enskilde individen tilltalande och hälsosam och intas i en
trivsam miljö. Den är miljö- och klimatanpassad¹, energieffektiv och
bidrar till en hållbar utveckling².
1. I Mat och måltidspolicyn ”Den goda maten” används genomgående begreppet
miljö/miljöanpassad. Det innefattar här även klimat/klimatanpassad.
2. Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: En hållbar utveckling är
en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
---------------------------------------------------------------

Med bakgrund i intervjuresultat och skrivningar som framställts ovan, så
finns ett behov av uppdatering och revidering av Mat- och måltidspolicyn.
Inledningsvis bör ansvariga politiker i Regionstyrelsen ge sina inspel kring
ambitioner och mål, när det gäller mat och måltider för Region Gotland och
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i relation till förändrade synsätt och rådande förutsättningar idag. Enligt
DD:s erfarenheter så är politisk styrning alltigenom avgörande även när
det handlar om att öka andelen närproducerat och ekologiskt i offentliga
måltider.
Ytterligare faktorer som enligt DD bör tas hänsyn till vid revidering av Matoch måltidspolicyn är att:
▪

Livsmedelsstrategin - En regional mat- och livsmedelsstrategi för
Gotland 2016-2025 med dess ambitioner, ”samverkar” och utgör
hjälp och stöd i regionens utveckling av mat och måltider, när det
gäller upphandling av livsmedel.

▪

En definition av begreppet ”närproducerat” tas fram samt en
modell/sätt att kunna mäta och följa upp andel av inköpen.

▪

Riktlinjer för specialkoster tas fram som omfattar måltidskategorier
inom samtliga förvaltningar, där måltidsverksamhet finns.

▪

Agenda 2030 bör synliggöras och ”ges mer tyngd” när det gäller
hållbarhetsperspektiv, likvärdighet och jämlik hälsa.

▪

En
controllerfunktion
måltidsverksamhet.

▪

Säkerställd kompetens ska finnas hos beställarfunktioner för att
tillgodose varje måltidskategori och individers behov av rätt
måltidslösning.

▪

Ambitioner är i balans med de ekonomiska förutsättningar som ges
för att bedriva måltidsverksamheten.

▪

Mat- och måltidspolicyn är realiserbar och genomförbar.

ska

utses

vid

entreprenaddrift

av

I utformning ny reviderad version till mat och måltidspolicy för Region
Gotland, så föreslås att detta styrdokument och policy, fortsatt utgör tre
delar:
1. Policy i övergripande - politikens inriktning och ambitioner för mat och
måltider i regionen
2. Riktlinjer – konkreta och verksamhetsanpassade, med utgångsläge
i likvärdiga/gemensamma grunder för samtliga förvaltningar.
3. Handlingsplan – tas fram efter beslut om ny policy och riktlinjer, där
konkreta förutsättningar och aktiviteter för implementering framgår.
Med förslag till upplägg och utformning ovan, så möjliggörs bland annat
förutsättningar förtydligande av styrning och ansvar, likvärdighet när det
gäller måltiders kvalitet samt riktlinjer och rutiner för uppföljning, i linje
med policyns syfte. Samtidigt med att en struktur byggs upp som stödjer
samtliga måltidsverksamheter i måluppfyllelsen.
Vidare riktlinjer för specialkoster som omfattar samtliga förvaltningars
måltidskategorier, samt ökad avtalstrohet när de gäller livsmedelsinköp.
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5.

Förslag organisation
Av långsiktiga effektmål för uppdraget, så framgår att fortsatt utveckling av
organisation relaterat måltidsverksamhet i Region Gotland, ska ske ”för
fortsatt hög kvalitet och samtidigt effektiva processer”.
I Strategiskt plan och budget 2020-2022/2023, så beskrivs att ”Region
Gotland har ett stort ansvar att utifrån tillgängliga resurser erbjuda en bra
och tillgänglig välfärd över hela Gotland. För att klara demografins
utmaningar framåt behöver vi se över vår verksamhet, effektivisera men
också se på nya arbetssätt och hur vi kan dra nytta av ny teknik. För Region
Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd
utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en
ekonomisk tillväxt.”
I strategisk plan ovan finns även omnämnt att samtliga nämnder har
uppdrag att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån
styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.”
Under projektarbetet har det blivit tydligt att Region Gotland inte längre har
en uttalad servicenämnd eller serviceförvaltning, där verksamheter
med serviceuppdrag och stödfunktioner till övriga verksamhetsområden är
samlat. Organisatorisk tillhörighet för Avdelning Måltid som inte av regionen
bedöms ska tillhöra RSF, regionstyrelseförvaltningen, så belyser
DD förslag som inledningsvis bör ses som att utgöra inriktning till fortsatt
diskussion och arbete, om organisatorisk tillhörighet för regionens mat- och
måltidsfrågor, samt Avdelning Måltid. Detta med hänsyn till att mat och
måltider har stor betydelse i regionens fortsatta arbete för likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa, som ju är ett av de långsiktiga
effektmålen för detta utredningsuppdrag.
De förslag som följer har samtliga syftet att även skapa tydlighet kring
styrning och samordning, som fortsatt utvecklar måltidsuppdraget och ger
effekterna som möter de långsiktiga effektmålen för uppdraget. Ambitioner
är även i organisationsförslagen; att ”rätt saker” utförs och på ”rätt sätt”
och därmed uppnås framgång.
Med ”rätt saker” avses enligt DD produkter; varor och tjänster som
organisationens ”intressenter”, gäster, kunder och nyttjare efterfrågar och
värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden
utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt
saker”.
Under utredningsarbetet har förslagen diskuterats med styrgruppens
ledamöter och som uttryckt; att avgörande är att organisationslösningar
föreslås som möjliggör gemensam ledning och planering, uppföljning och
prioritering. Frågor som lyfts i diskussioner har berört bland annat; ”Vad har
vi redan idag i form av kompetenser som kan samutnyttjas på ett
effektivare sätt? Den politiska nivån behöver hitta gemensam kraft,
tjänstemannamässigt kan vi arbeta mer delat och i samarbete mer än i
samma linjeorganisation”.
Med hänsyn till frågor som lyfts när de gäller svårigheter ett hålla ihop
måltidsprocessen mellan RSF, Avdelning Måltid och övriga förvaltningar, så
vill DD betona vikten av att fortsatt ”renodla” och utveckla köp- och
säljrelationen med köpande förvaltningar, då avdelning Måltid är
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en servicefunktion, med uppdrag att bedriva och erbjuda måltidsservice i
Region
Gotland.
Ett
ökat
fokus
behövs
när
det
gäller
verksamhetspassning inom avdelning Måltid, om effektivisering och optimal
resursanvändning ska uppnås. Detta är ett arbete över tid som ställer krav
på tydlighet samt mandat att igångsätta de processer till förändringar som
krävs.
För köpande förvaltningarna HSF, SOF och UAF är inte kärnfrågan att
främst bedriva måltidsverksamhet.
Fortsatt
bör
fastställd
process
om
gemensamt
ansvar
för
måltidsprocessen fram till matgästen och som idag ytterst utgör styrning
för aktuella måltider i Region Gotland, utvecklas och konkretiseras efter
varje köpande förvaltnings förutsättningar och behov.
Tydliga avtal mellan avdelning Måltid/utförare och samtliga köpande
förvaltningar, klargör förutsättningar för ”köp” av måltidstjänster.
Måltidsråd
Styrgruppen har under projektarbetet fört en givande dialog kring ett
framtida ”måltidsråd”, med syfte att mellan förvaltningarna och inåt i
organisationen förankra beslut och driva aktuella måltidsfrågor. DD ställer
sig mycket positiv till detta och att denna dialog och förutsättningar till
måltidsråd, fortsatt utvecklas.
Förslagen med långsiktiga effekter i folkhälsans grunduppdrag
I samtliga organisationsförslag (3 st.) i övergripande, föreslås att mat- och
folkhälsofrågor kopplas samman och blir en enhet, eller gemensam
avdelning. Detta med bakgrund i de långsiktiga effektmålen.
Sett till effekter i förslagen så är för politiken de offentliga måltiderna en av
de sektorer där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan
för barn, elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag.
Grunduppdraget är ju att skapa samhälleliga förutsättningar för god, jämlik
och jämställd hälsa. Här blir maten inte endast mat, utan ett medel att nå
god hälsa för individen. Ansvariga politiker ger förutsättningar genom att ge
inriktning, mål och budget till verksamheten. Folkhälsa, handlar om det
förebyggande och främjande arbetet.
Det politiska uppdraget är att bidra till att skapa förutsättningar för invånare
på Gotland att kunna ta ansvar för sin hälsa och utveckling. Genom
långsiktigt arbete stärks jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och
inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor samt goda matvanor.
Att koppla en servicefunktion till ett välfärdsuppdrag är i förslaget enligt DD
betydande, då måltidsverksamhet idag bedrivs inom flertalet av
regionens förvaltningar.
En nyskapande och kreativ dialog mellan beställare och utförare av
måltidslösningar möjliggörs. Måltids- och folkhälsofrågor utvecklas fortsatt
samlat på strategisk nivå.
Förslag 1
I förslag 1, till organisation omfattas ett helhetsperspektiv på måltid och
folkhälsa i samverkan, med Hälso-och sjukvården. Region Gotland har idag
på sin webbplats ”Mat- och måltidspolicyn – Den goda måltiden”, som
övergripande styrdokument under verksamhetsområdet Hälsa och sjukvård.
Parallellt finns här även ”Program för God och jämlik hälsa”.
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Förslag 2
Förslag
2
belyser
möjlighet
till
organisatorisk
måltidsverksamheten i utskott till Regionstyrelsen, RS.

tillhörighet

för

Förslag 3
Ett förslag 3 som DD även ser som en möjlighet till organisation av
måltidsverksamheten, är att en gemensam nämnd utses med specifikt
uppdrag och fokus på måltider och folkhälsa i Region Gotland.
Förslaget har utformats för att också skapa alternativa förutsättningar till en
effektiv verksamhetsstyrning och i ökad samverkan med bland annat hälsooch sjukvården, där måltiden idag är en del av kärnfrågan när det gäller
fortsatt hälsofrämjande arbete för hållbar utveckling, goda levnadsvanor och
jämlik hälsa.
Vidare bidrar förslagen, till att fortsatt skapa en måltidsverksamhet i
regionen som kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet och
miljömedvetenhet.
Förslag när det gäller lokalisering och effektivisering av produktion och
resursanvändning presenteras i kapitel 6. Här beskrivs också förslag till
chef- och ledningsstruktur, se 6.1.5.

5.1

Modell för måltider i förslagen
Bra måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för
matgästernas behov och önskemål. En modell finns framtagen av
Livsmedelsverket som ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och som
kan användas vid planering och uppföljning av den måltidsverksamheten.
Modellen är väl känd inom såväl avdelning Måltid som i övriga förvaltningar
HSF, SOF och UAF.
I samtliga förslag föreslår DD att Livsmedelsverkets måltidsmodell som
illustreras på nästkommande sida, fortsatt utgör ”grundsten” samt riktlinje
när det gäller samtliga måltiders kvalitet i Region Gotland. Modellen ger ett
helhetsperspektiv och består av sex olika områden, som alla är viktiga för
att matgäster ska må bra av maten och känna matglädje. Mer information
om måltidsmodellen och dess innebörd framgår av följande länk
https://www.livsmedelsverket.se

Källa: Livsmedelsverket.se
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För att lägga pusslet ovan krävs kompetens, engagemang och samverkan.
Detta i sin tur fordrar en flexibel organisation med fungerande
kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med aktuella
matgäster.
Följande råd och riktlinjer från Livsmedelsverket kopplat till måltidens roll,
som avdelning Måltid använder och till delar även i förvaltningarna HSF, SOF
UAF, utgör ”styrmedel” i uppdraget att genomföra och bidra till
måluppfyllelse:
▪
▪
▪
▪

Bra måltider i förskolan
Bra måltider i skolan
Bra måltider i äldreomsorgen
Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården

Dessa råd föreslås fortsatt utgöra verktyg i regionens processer för bästa
måltidsupplevelser.
5.1.1

Förslag 1, Organisation måltider och folkhälsa i Hälso- och
sjukvårdsnämnden
I detta förslag sker en förflyttning av huvudmannaskapet för regionens
måltidsverksamhet från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ansvarig för beredning och verkställigheten av nämndens beslut är
underliggande förvaltning, HSF.
Samtidigt föreslås att folkhälsofrågor, mat och måltider inordnas i ett
gemensamt verksamhetsområde, enheten Mat- och folkhälsa. I figur 3
framgår förslaget.
Figur 3: Förslag 1 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland

DD har valt en traditionell linjär organisation med Hälso- och sjukvården
som huvudman. I en offentlig verksamhet där förvaltandet av, i detta fall,
god och kvalitativ måltidsservice i samverkan med folkhälsofrågor är ett av
de främsta målen, att det krävs långsiktighet och en hållbar struktur. Då
den huvudmannastyrda organisationen har en allmännyttig uppgift att fylla
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och ska bära upp den demokratiska värdegrunden, anses ovanstående
organisationsmodell vara den som är bäst tillämpbar. I en politikerstyrd
organisation är ju målen mer komplexa eftersom det finns olika ideologier
och intressen som ska komma till uttryck. Då finns det ett stort värde i en
organisation som präglas av stabilitet.
Måltidsverksamheten tillagar och serverar mat till förskolor, skolor,
äldreomsorg och sjukhus. Maten är här ett medel för att nå god, jämlik och
jämställd hälsa genom att matglädje, näringsbehov, hygienregler,
ergonomiförordningar, service, specialkoster och kundrelationer utvecklas
och tillgodoses.
Ett gemensamt fokus på mat- och folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad
styrning, tydligt uppdrag och uppföljning samtliga verksamhetsdelar ökar.
En nyskapande och kreativ dialog mellan beställare och utförare av
måltidslösningar möjliggörs, ett närmare samarbete initieras och utvecklas
med hälso- och sjukvården med ansvar för folkhälsofrågor idag.
Med
tydlig
styrning,
löpande
uppföljning
och
anpassad
chef/ledningsstruktur, när det gäller dagliga driftsfrågor så minskar kostnader
och effektiviteten ökar.
Suboptimering förebyggs även i förslaget och ekonomiska vinningar och
effekter uppnås succesivt.
5.1.2

Förslag 2, organisation måltider och folkhälsa i utskott underordnat
RS/AU
I detta förslag har fortsatt Regionstyrelsen huvudmannaskapet för regionens
måltidsverksamhet och inordnat i utskott Mat/måltider och folkhälsa.
Ansvarig för beredning och verkställigheten av utskottets beslut är
avdelning Mat- och Folkhälsa.
Även i detta förslag utgör folkhälsofrågor, mat och måltider ett gemensamt
verksamhetsområde, enheten mat- och folkhälsa. I figur 4 framgår
förslaget 2.
Figur 4: Förslag 2 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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En traditionell linjär organisation har valts även i detta förslag till effektiv,
god och kvalitativ måltidsservice i samverkan med folkhälsofrågor.
Ett gemensamt utskott för Mat- och Folkhälsaenhet möjliggör samordning
och ökat fokus på mat, måltider och hälsa, samt avlastar Regionstyrelsens
arbetsutskott. Utskottet har som främsta uppgift att samordna insatser när
det gäller styrning av måltidsverksamhet och folkhälsofrågor. Avdelning
Mat och folkhälsa, genomför och verkställer tagna beslut om inriktning och
insatser samt ansvarar för daglig verksamhetsdrift.
I förslaget sker utveckling av ekonomi och målstyrning, utveckling av den
interna kontrollen, utveckling av dialog och rapportering till Region
Gotland/RS och RF, samt utveckling av faktiska förutsättningar för god,
jämlik och jämställd hälsa. Effektivisering och långsiktighet i en hållbar
struktur är också i detta förslag ett av de främsta målen.
Utskottets ledamöter (3 pers), ersättare (3 pers) och ordförande utses av
regionstyrelsen. Utskottets ledamöter ersätts för möten med belopp
motsvarande sammanträdesarvode och även i övrigt enligt vad som följer
av regionens regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda, se i
förslag 3 nedan.

5.1.3

Förslag 3, organisation måltider och folkhälsa i ny gemensam nämnd
I detta förslag har en ny nämnd för Mat/Måltider och Folkhälsa,
huvudmannaskapet för regionens måltidsverksamhet. Ansvarig för
beredning
och
verkställigheten
av
nämndens
beslut
är
underliggande förvaltning, där resurser från avdelning Måltid huvudsakligen
utgör bemanning.
Rutor
med
”röd
kontur”
förtydligar
att
här
finns
måltids/restaurang-/caféverksamhet i Region Gotlands lokaler. I figur 5
framgår förslaget 3.
Figur 5: Förslag 3 - Övergripande organisation och styrning måltider Region Gotland
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En traditionell linjär organisation har valts i förslaget som i de båda ovan.
I likhet med förslagen 1 och 2, så är för politiken de offentliga måltiderna en
av de sektorer där man kan göra skillnad. Detta via att koppla måltidsfrågan
för barn, elever, äldre och sjuka, till folkhälsans grunduppdrag.
Grunduppdraget är ju att skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd
Måltids- och folkhälsofrågor utvecklas fortsatt samlat på strategisk nivå.
Exempel på effekter är; gemensamt fokus och helhetsperspektiv på mat och
folkhälsofrågor, förutsättningar för riktad styrning, tydligt uppdrag
och uppföljning samtliga verksamhetsdelar ökar. Korta beslutsvägar.
Prioriteringar om kostnadsnivåer och investeringar kan ske på nya och
förändrade grunder än tidigare. Suboptimering förebyggs.
Härmed
effekter
kopplat
såväl
till
styrning
av
kvalitet
som
kostnadseffektivitet.
Förslaget innebär att ledamöter (4 pers) och ersättare (4 pers) samt
ordförande ska utses att utgöra gemensam nämnd.
Ersättning och arvodesbelopp för förtroendevalda har lyfts som en
viktig faktor i utredning och specifikt detta förslag. De belopp som 2019
varit aktuella för Region Gotlands förtroendevalda är följande belopp:
▪

Vid 100 % tjänstgöring 56 100 per månad (673 200 per år), i annat
fall betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden.

En exakt årlig kostnad som kan bli aktuell i förslaget med ny nämnd, får
kommuniceras när mer förutsättningar om regionens struktur för en nämnd
som denna ytterligare klarlagts.
DD föreslår även att den kostnad som uppstår vid tillsättande av ny nämnd i
detta förslag, ska ställas i relation till förväntat resultat och effekter
som beskrivs ovan.
Exempel på nämnd i andra regioner, med ansvar för mat och måltider
är:
▪ Kostnämnd (2 st) – Region Västernorrland i samverkan med Sollefteå
och Örnsköldsviks kommun
▪ Nämnden för kostsamverkan – Region Dalarna och Mora kommun
▪ Kostnämnd – Region Västmanland
Sammanfattning förslagen
Framtidens måltider ska präglas av flexibilitet – både när det gäller antalet
rätter, tillagningsmetod, hur och vid vilka tider måltiden kan ätas.
I samtliga förslag till organisation finns ekonomiska vinningar såväl på kort
som längre sikt. Effekter uppnås med tydlig styrning succesivt och
uppföljning där nyckeltal finns aktuella i löpande uppföljning, såväl i
verksamhet som produktion och kundnöjdhet. Även inverkan när det gäller
folkhälsofrågor kopplat till mat och måltider, likvärdig hälsa och
välbefinnande.
I fortsatt utveckling av organisation för måltidsverksamheten och kulturen
kring detta, så kan följande fem framgångsfaktorer tydliga 1) Ett värde
skapas med köpande förvaltningar, kunder och intressenter, 2) Leder till
hållbarhet, 3) Involverar motiverade medarbetare, 4) Utvecklar
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värdeskapande processer, 5) Förbättrar verksamheten och där måltiden i
Region Gotland kan driva fram innovationer till bl.a. preventiv hälsa och
ökat välbefinnande, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2diabetes och cancer.
I förändring av styrning bör de erfarenheter som idag finns och arbete som
även tidigare har gjorts inom ramen Regionstyrelseförvaltningen, avdelning
Måltid och övriga förvaltningars måltidsverksamheter, tillvaratas.
Styrgruppen har gett sina inspel till förslagen och den inriktning de vardera
ger. På följande sätt har uttryck delgivits; ”Kopplingen mat och folkhälsa är
bra och energigivande. Kan det finnas andra verksamheter i regionen som
kan kopplas till?” Hur relaterar det till RSS? Hur kan vi samordna frågor över
förvaltningsgränser? Dock ses av Hälso- och sjukvården, inte förslaget 1
som realistiskt.
Gällande förslag 3 och med hänsyn till kostnad för bildande av en ny nämnd
och pågående diskussioner i regionen gällande färre nämnder, så viss
tvekan i frågan.
DD har respekt för dessa uttryck ovan, men har valt att presentera
förslagen i sin helhet, då samtliga är alternativa sätt att organisera
måltidsverksamhet som blir alltmer förekommande. I Sverige sker succesivt
ökad nämndsamverkan och även i en gemensam nämnd, mellan regioner
och kommuner, med de effekter i samordning av mat-, hälsa och
måltidsfrågor som blir positiva konsekvenser succesivt. Förenklad
avtalssamverkan mellan kommuner och regioner som är möjligt sedan 1
juli 2018, är här en framgångsfaktor.
Befintlig modell att använda vid styrning
I regionen finns och används en modell för definition av beslut och ansvar,
som DD tagit del av och som tidigare använts i upphandling av Trafik
2023.
Då modellen redan finns i region Gotland och enligt DD är tillämpbar när det
handlar om även definition av beslut, ansvar och styrning av
måltidsförsörjning, så omnämns den med följande korta beskrivning.
Fyra nivåer med tidsperspektiv omfattas; Strategisk nivå – Taktisk nivå –
operativ nivå – Daglig drift. Av figur 6 framgår modellstrukturen.
Figur 6: Modell för styrning i Region Gotland

Bildkälla:
Regionstyrelseförvaltningen
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Styrkor som ses i modellen beskrivs i följande fyra olika nivåer:
1: Möjliggör att definiera nivån för olika typer av beslut och därigenom
säkerställa matchning mellan nivå på beslut med nivån inom organisationen
2: Tydliggör att olika organisatoriska nivåer vet inom vilka ramar man
agerar och att de olika delarna behöver samverka för att nå bästa möjliga
resultat
3: Säkerställer att rätt nivåer passeras i relevant ordning
4: Ger trygghet i beslutsfattandet på varje nivå eftersom övriga nivåer är
kända
DD ställer sig bakom och föreslår, att denna modell används vid utveckling
även av de strategiska frågorna och styrningsperspektiven för regionens
framtida måltidsverksamhet.
5.2

Nyckeltal och styrtal
Nyckeltal används för att värdera en organisation och dess verksamhet. Att
använda sig av nyckeltal kan även innebära ett styrtal relaterat
prestationsmätning och när det handlar om att till exempel förklara för
medarbetare i en verksamhet hur beteenden måste förändras för att man
ska uppnå de önskade resultaten. Generellt sett är nyckeltal ett uttryck för
mätning av uppsatta mål, medan styrtal ska bidra till att ändra beteendet
så att viktiga nyckeltal förbättras.
Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska
förändringar och analys. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta mål
som verksamheten har, för att veta om man är på rätt väg.
Ett syfte med nyckeltal kan ju också vara att jämföra den egna
verksamheten med likvärdiga i samma bransch, såsom vid benchmarking.
Av utredningsresultatet ska exempel på lämpliga nyckeltal vara
identifierade. I diskussion med styrgruppen för utredningen när det gäller
förslag till nyckeltal så har följande faktorer utgjort värderingar;
▪

Viktigt att vara överens om att vi mäter det som också ger
incitament att förändra och utveckla.

▪

Hur ser vi också på andra kvalitetsmått som behövs för att följa
kvaliteten i processen.

▪

Hur presenterar vi utvärderingar av det här slaget?

▪

Ska vi ha måtten måste vi också våga sätta mål.

Ytterligare frågeställningar som kan vara värdefullt att ställa inför val av
nyckeltal är: Har vi väl genomarbetade produktivitetsmått för olika
delar i verksamheten? Har vi separerat de processer och aktiviteter
där produktivitet är viktigt relativt kvalitetsnivå, respektive där värde är
viktigt givet en viss produktivitetsnivå?
Har chefer och arbetsledande personal aktuella kunskaper om metoder för
arbete med produktivitet?
5.2.1

Förslag till nyckeltal relaterat måltider i förvaltningarna
På nästkommande sida följer förslag till nyckeltal som identifierats för
vardera förvaltningen RSF- Avdelning Måltid, HSF, SOF och UAF.
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Nyckeltal rekommenderas av DD att som mest omfatta 4-5 och som
relaterar till budget/ekonomiuppföljning, produktionsvolym samt kvalitet och
med mätning/uppföljning per månad och kvartal. För många nyckeltal
medför att fokus blir svårt att hålla på samtliga.
Inom (parantes) i förslagen framgår relaterat till effektivitet och kvalitet.
Förslag nyckeltal RSF, avdelning Måltid:
- Total kostnad råvaror % i relation till budgeterad livsmedelskostnad
(effektivitet, intern).
- Råvaruförbrukning % i relation till faktiskt tillagade/levererade måltider
(effektivitet, intern).
- Total personalkostnad % i relation till budgeterad personalkostnad
(löneprocent/effektivitet).
- Totalt antal timmar i relation till antal faktiskt levererade lunchmåltider
(effektivitet, intern).
- Antal producerade måltider i relation till antalet helårstjänster (effektivitet,
”omsättning” per anställd).
- Totalt övriga/alternativt del av verksamhetskostnader i relation till budget
(effektivitet, intern).
- Kundupplevda kvalitén – hur nöjda är gäster/kunder med utbud och
service (kvalitet, extern effektivitet).
- Nöjda kunder, index – antalet nöjda kunder/gäster i förhållande till
samtliga gäster/kunder (kvalitet, extern effektivitet).
- Mängden svinn i relation till producerade måltider.
Förslag nyckeltal HSF, SOF, UAF:
- Antal beställda måltider % i relation till faktiskt serverade (effektivitet)
- Total kostnad måltider/livsmedel % i relation till intern budget för måltids/livsmedelskostnad (effektivitet).
- Antal personaltimmar relaterat beredning/tillagning, måltidsservering,
beställningar och inköp vid enheten (effektivitet).
- Andel % inköp inom rådande livsmedelsavtal (effektivitet).
- Kundupplevda kvalitén – hur nöjda är gäster/brukare med utbud och
service (kvalitet).
DD är helt enig med RSF och styrgrupp, i att de föreslagna nyckeltalen
kräver fördjupad dialog kring hur de ska tas fram för att bli värdeskapande
och att nyckeltalen behöver sättas i ett sammanhang, följas upp samt
presenteras. DD:s bedömning och rekommendation är att valet av nyckeltal
och antalet av dem, begränsas enligt förslag ovan för att bli ett varaktigt
”verktyg” i löpande uppföljning.
De nyckeltal som RSF, avdelning Måltid bland annat ser som bra att arbeta
vidare med är:
- Råvaruförbrukning i hela måltidsprocessen. Sedan nedbruten på olika
områden och ansvar. För att kunna följa såväl helhet som del.
- Totalt antal timmar i relation till antal producerade måltider.
- Antal beställda måltider % i relation till faktiskt serverade (mäts idag inom
UAF men bör gälla samtliga)
- Mängden svinn i relation till producerade måltider.
- Matsvinn – gram per ätande person och totalt i kg – kökssvinn,
serveringssvinn, tallrikssvinn.
- Nyckeltal för nationell jämförelse, hämtas via KOLADA
▪ SOF och UAF:
Här framförs att nyckeltal som ligger som förslag ovan, är bra.
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Parallellt med diskussioner om lämpliga nyckeltal så har frågor om vilken tid
som åtgår vid servering av måltider per enhet hos köpande förvaltningar.
Inspel och värden kring detta beskrivs i avsnitt 6.1.6.
Det syfte som ju detta projekt har är att visa på möjligheter till
effektivisering av måltidsverksamheten. Härmed av vikt att också tydliggöra
begreppet och dess innebörd.
Begreppet effektivitet – är i realtid en operativ fråga medan effektivitet i
framtid är strategisk. I arbete med såväl strategiskt som operativ
effektivitet så är det av stor vikt att förstå produktivitetens stora betydelse
för kundvärdet genom att produktiviteten påverkar det pris som den
utförande verksamheten måsta ta ut för att bestå i ett pågående tillstånd.
Hög produktivitet hjälper föga om produkterna inte går att sälja, och hög
kvalitet är meningslöst om den kräver alltför höga kostnader.
En definition av strategibegreppet följer; ”ett mönster av beslut och
handlingar i nutid för att säkra framtida framgång – och tillvarata
möjligheter”¹.
Med fortsatt systematisk uppföljning och nyckeltal kopplade till ekonomi och
kvalitet i Region Gotlands måltidsverksamhet, så möjliggörs att ansvarig
avdelnings-/förvaltningschef kan styra verksamheten via att göra relevanta
och realistiska prioriteringar, som har sin utgångspunkt i såväl regionens
som förvaltningens verksamhetsmål. Budgeten används på så sätt som
styrmedel med utgångspunkt i målsättningar, snarare än som ett
kontrollinstrument.

5.3

Prismodell - förslag alternativ metod
Den bedömning DD gör är att principer och prismodell för debitering,
fortsatt behöver utvecklas när det gäller måltider och tjänster som säljs till
köpande förvaltning-/ar. Förslag är att ett fortsatt arbete utvecklas i syfte
att förenkla prismodellen, så att den ger bättre förutsättningar till att förstå
varandra, avdelning Måltid/utförare och köpande förvaltningar.
Nuvarande priser och på vilka grunder prissättning sker, behöver fortsatt
utvecklas för att bidra till en tydligare ”bild” samt ökad tillit hos köpande
förvaltningar. Måltidstjänster och aktuellt utbud föreslås att utvecklas till
”produktpaket” (tjänstekatalog) som möjliggör valmöjligheter för köpande
förvaltning.
DD föreslår en prismodell där strategisk prissättning används som baseras
på faktiska kostnader och köpande förvaltningars möjligheter till vägval. En
modell som DD ser som framgångsfaktor här är prismodell-equalizern², som
täcker in fem olika aspekter av vad som ska prissättas och där mål och
ambition ska vara: att både kund och utförare, känner tillit och är nöjda
med prissättning av framtida produkter och måltidstjänster i regionen.
Kortfattad information om prismodellen-equalizern, framgår i figur 7 på
nästkommande sida och vid slutredovisning.

____________________
¹. Effektivitet - bättre - billigare - snabbare av Bengt Karlöf.
². Prissättning, Affärsekologier, Affärsmodeller, Prismodeller av Nils Göran Olve, Mathias

Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri, Alf Westelius.
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Vad som av DD ses som positivt är att modellen sedan tidigare är känd inom
Regionstyrelseförvaltningen via att Mathias Cöster (en av dem som står
bakom modellen), som idag finns på Uppsala Universitet Campus Gotland.
tidigare arbetat med modellen i Region Gotland.
Figur 7: Equalizern – verktyg för strategiskt prissättning även av måltider

De ”5 reglagen”/olika aspekterna i modellen ”flyttas” uppåt/nedåt under
analysen/processen.
Mål och ambition ska vara: att både kund och utförare, känner tillit och är
nöjda med prissättning av framtida produkter och måltidstjänster.
I Regionstyrelseförvaltningen har bekräftats, att den bok och förutsättningar
som möjliggör att få mer kunskap om modellens användning och
vägledning finns.
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6.

Förslag förändrad lokalisering och produktion måltider
I detta kapitel redogör DD för två förslag till förändring av lokalisering,
produktion och distribution av måltider i Region Gotland. Mål och ambitioner
i förslagen har sin grund i följande förutsättningar och som till stora delar
är avgörande för att effektivisering av nuvarande måltidsförsörjning ska
kunna ske.
▪

Kostnadseffektivitet - optimalt nyttjande av kapacitet och resurser

▪

Samlad planering av investeringar för framtida behov

▪

Politiskt möjligt att kommunicera fram ett inriktningsbeslut

▪

Kvalitet – likvärdighet, samt flexibilitet i framtida måltidslösningar

▪

Helhetsperspektiv för måltidsförsörjningen som omfattar hela
Gotland

▪

Renovering-/ombyggnation av kökslokaler där volymer,
produktionsteknik och kökets förutsättningar är anpassade för en
hållbar och flexibel framtid.

▪

Förutsättningar som säkerställer både livsmedelshygienisk kvalitet
men också anställdas hälsa – krav i lagstiftning ska kunna
efterlevas.

▪

Säkrad kompetensförsörjning möjliggörs

▪

Succesivt ett minskat klimatavtryck

▪

Långsiktighet - Hållbart över tid

Trenden går också mot allt mer krävande matgäster, som tar med sig sin
vana vid hög service och valfrihet även i sin vardagsituation vid förskola,
skola, äldreomsorg, sjukhus samt restaurang och café.
I takt med att mångfalden av fler matgäster med invandrarbakgrund finns i
region Gotland, så måste måltidsverksamheten också anpassa sig till en
större mångfald av smakpreferenser, behov och matvanor. Det påverkar
både menyer och rutiner och ökar behovet av kunskap.
Vidare i avsnitt som följer beskrivs förslag till förändrad geografisk
områdesindelning, olika kökstyper och funktioner, volymer för lönsam
tillagning samt preliminär investering och driftkostnader i förslag till
förändrad lokalisering.
Förslag ledningsfunktioner och ansvar i relation till förändrad lokalisering,
produktion och distribution framgår i avsnitt 6.1.5.
När det gäller förslag till arbetsfunktionen måltidsvärdar och övrigt
relaterat tid som åtgår för måltidsservering inom förvaltningarna HSF, SOF
och UAF så beskrivs detta vid 6.1.6.
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6.1

Geografisk indelning, köksfunktion och effektiv måltidsproduktion
Fortsatt geografisk indelning av kökslokaler föreslås att ändras till 3
(nuvarande antal köksområden är 5) och där också kökslokaler och
måltidsservice vid Gotlands folkhögskola inryms. Köksområden som då blir
aktuellt är 1. Gotland Norra 2. Gotland Mitten - Visby och 3. Gotland Södra.
Förslaget med fortsatt 3 köksområden tydliggör och ger ett
helhetsperspektiv och framförallt när det gäller området 2. Gotland Mitten Visby. Indelningen möjliggör även att suboptimering kan förbyggas.
Köken som är aktuella i förslagen har olika funktioner, som i följande avsnitt
beskrivs i de av Storhushålls-/Foodservicemarknaden i Sverige vedertagna
termer som används för att klargöra dess skillnader. Det bör dock betonas
att definitionerna inte är rättsligt bindande. Vid till exempel ansökan om
bygglov, serveringstillstånd och Enheten Livsmedels registrering etcetera, så
måste denna innehålla en tydlig verksamhetsbeskrivning och i
godkännandet anges vad som får göras i lokalen och de begränsningar som
gäller för hantering av råvaror enligt gällande livsmedelslagstiftning.
I Region Gotland finns enligt DD:s bedömning till viss del en strategi för
verksamhetsanpassning eller köksfunktioner då nya kök ska planeras eller
renoveras. Inom befintliga ”ramprogram” till exempel för förskolor och
skolor, så är detta ett utvecklingsområde att prioritera och fortsatt utveckla.
Motsvarande bör tas fram även för kökslokaler vid äldreboenden.
Tillagningskök
Köken karaktäriseras av att de är fristående från andra kök och har större
anpassade ytor för varuhantering, förrådshållning, beredning och
produktion. Maskinell utrustning, liksom lokaler, är anpassade till den valda
beredningsgraden på livsmedlen. De större köken har utökade ytor för
mottagning/utlastning, packning och uppställning av transportenheter.
Som regel får dessa kök leverans av råvaror från utomstående leverantör
och grossist. Mindre tillagningskök lagerhåller, bereder, tillagar och serverar
mat endast för den egna verksamheten.
Tillagningskök med större volymer benämns även som Centralkök tillagar
hela eller delar av måltider för distribution till andra mottagande enheter.
Ofta har dessa kök även egen servering i intilliggande restaurang.
Distributionen omfattar i första hand måltidens huvudkomponent. Såväl
varma, kylda som frysta komponenter eller en kombination av dessa.
Tillagningskök lagerhåller ofta övriga komponenter till måltiderna i form av
torra varor, konserver, mejerivaror, bröd etcetera – en slags
grossistverksamhet.
Mottagningskök för varm huvudkomponent
Jämfört med tillagningskök har mottagningskök mindre ytor och är mindre
utrustat maskinellt. Tillräckliga uppvärmnings- och varmhållningsmöjligheter
av huvudkomponent måste dock beaktas. Mottagningsköket tar emot varm
mat i form av i förväg tillagad huvudkomponent (minimum + 60° C) och sås
från tillagningsköket. Ofta samlevereras även måltidens bikomponenter och
tillbehör från tillagningsköket. På plats kokas inför servering potatis,
grönsaker, ris, pasta samt beredning av sallader.
Viss lagerhållning av tillbehör sker. Ofta bereds även frukost och mellanmål i
mottagningskök.
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Mottagningskök för kyld eller fryst huvudkomponent
Mottagningskök för kyld respektive fryst huvudkomponent förekommer
även, vilket då innebär att mottagningsköket tar emot kyld mat i form av i
förväg tillagad huvudkomponent med sås (max +3 grader) från tillagnings/centralkök för uppvärmning alternativt tar emot fryst färdiglagad
huvudkomponent med sås från centralkök, livsmedelsproducent eller
grossist för uppvärmning. Övrig tillagning och beredning sker på samma sätt
som i mottagningskök för varm huvudkomponent ovan.
Serveringskök
Serveringsköket utför ingen tillagning av huvudkomponenter eller
bikomponenter. Däremot kan mindre beredning av sallader, och eventuellt
slutberedning av komponenter, förekomma. Köket tar emot komplett varm
eller kall mat från tillagningsköket, inklusive kokt potatis, pasta eller ris.
Varm mat bör serveras inom en timme från tillagning och temperaturen
under varmhållningstiden bör inte understiga 60°C.
Kall mat förvaras i obruten kylkedja mellan 0 och +3°C, och vid servering
ska
maten
slutberedas
till
+70°C.
Köket
har
ingen/sällan
tillagningsutrustning, däremot serverings- och diskutrustning. Tillräcklig
utrustning för varmhållning bör beaktas. Viss lagerhållning av tillbehör sker.
Mindre förskolekök, avdelningskök och cafékök är exempel på
serveringskök.
Samtidigt omnämns under denna typ av kök, att ett funktionsprogram för
särskilt boende och korttidsplats enligt SoL, Socialtjänstlagen, från 2018
tagits fram av socialförvaltningen, SOF och fastställts av socialnämnden när
det gäller förutsättningar för bland annat vardagsrum/allrum/kök. Av
programmet framgår ”att vardagsrum/allrum och kök, tillsammans ska ha
en yta om 80 m²”. Vidare framgår ”att köket ska uppfylla Livsmedelsverkets
aktuella krav för samtliga lösningar som kan tillämpas för enhetens
kosthållning beträffande bland annat förvaringsmöjligheter och hygien”.
Effektiv och lönsam måltidsproduktion
Tillagningsvolymen per dag vid flera förskolor och skolors tillagningskök, är
för liten för att få en lönsam och optimal tillagning (se tabell 2 sid 19),
varför förändringar även här måste göras.
För att uppnå lönsamhet i Region Gotlands, avdelning Måltids
köksproduktion kan figur 8 som följer ge indikation om var ”brytpunkter”
finns gällande hur många lunchmåltider som dagligen per enhet måste
produceras.
Figur 8: Brytpunkter för lönsam tillagning antal lunchmåltider per dag
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I följande delar beskrivs förslagen
måltidsverksamheten i Region Gotland.

till

förändrad

lokalisering

av

I förslagen används både konventionell varm matlagningsteknik (Cook
Serve) samt ”renodlad” kyld matlagningsteknik (CookChill) med leverans av
kylda måltider/måltidskomponenter, i 1-portions flexisystem alternativt i
kantin, som värms upp och sluttillagas på plats i mottagnings- eller
serveringskök på avdelningar. Beskrivning av matlagningsteknikerna ovan
framgår i bilaga 1, sidan 25 samt i kapitel 7, sidan 52 i denna slutrapport.
I förslagen anpassas kökslokalerna (tillagnings- och mottagningskök) för
aktuell verksamhet och funktion samt för att kunna möta krav i såväl
livsmedels- som arbetsmiljölagstiftningen.
Fortsatt beskrivs 2 förslag till förändrad lokalisering och måltidsproduktion
per köksområde Gotland Norra, Gotland Mitten-Visby och Gotland Södra.
I förslagen har hänsyn tagits till det nuläge som regionen befinner sig i vad
gäller även rådande förutsättningar i kökslokaler (se ovan 3.2.5 sid 17-18 ).
6.1.1

Lokalisering och produktion Gotland Norra - Förslag 1 och 2
I förslag 1 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 5
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är
fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Total volym
lunchmåltider per dag är ca 2 281. I figur 9 framgår förslaget, före detta
förtydligande av färgers betydelse när de gäller funktion.
Tillagningskök/C-kök - tillagning samtliga måltidskomponenter
Mottagningskök - Får lev av huvudkomp+sås. Kokar potatis, pasta, bereder grönsaker, sallader etc.
Lev av kyld huvudkomp fr T-kök. Kokar potatis, grönsak. Beredn sallad, dessert etc.
Avd/enhet som tar emot samtliga måltidskomponenter utan egen tillagning.
Matdistribution till ordinärt boende

Figur 9: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, äo, hemtj
Tot: 646 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskol, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch
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Förändringar som sker i förslaget är:
- Stenkyrka skolas kök ställs om till M-kök med lev fr Solklintskolan, Slite
- Ankan fsk får lev av måltider fr Solklintskolan.
- Fårösundskolan byggs om till ett T-kök och Strandgårdens kök avvecklas.
- Folkhögskolan Fårösund ställs om till serveringsenhet, alternativt modellen
som Stuxgården och Kilåkern ÄO har, där endast kyld huvudkomponent
levereras och övriga bereds och tillagas på plats.
- Kräklingbo skolas kök avvecklas - ställs om till serveringsenhet med lev
från Romaskolan alt. Garda skola.
- Roma skolas kök byggs till.
- Fole skolas kök ställs om till ett mottagningskök med lev från Väskinde
skola som byggs om/till.
- Vänge skolas M-kök avvecklas och samtliga måltidskomponenter lev från
Romaskolans T-kök.
I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 4 tillagningskök (T-kök)
och 3
mottagningskök
(M-kök).
Matlagningstekniken
är
fortsatt
konventionell varm och med varmhållning fram till servering. Total volym
lunchmåltider per dag är ca 2 206, en minskning då tillagning av måltider
till ordinärt boende flyttats från Solklintskolans kök till Strandgärdets kök i
Visby. I figur 10 framgår förslaget där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 10: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Norra

Köksområde 1 - Norra Gotland:
FÅRÖSUND
inkl skolan 130
+ fhsk, fsk, äo,
Tot: 259 lunch

SLITE
inkl skolan 205
+ fsk, skola, äo
Tot: 571 lunch

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola, skola
Tot: 501 lunch

ROMA
inkl skolan 291
+ skola, förskola
Tot: 875 lunch

Folkhögskolan
60 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Lärbro skola
103 lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Björkdungen fsk
57 lunch
Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Fole skola
128 lunch
Klangstenen fsk
39 lunch

Gläntan fsk
? lunch
Lönnen fsk
? lunch
Vänge skola
48 lunch

Stenkyrka skola
66 lunch

Spunken fsk
31 lunch

Ankan fsk
33 lunch

Dalhem skola
98 lunch
Draken fsk
52 lunch
Endre skola
73 lunch
Endre fsk
43 lunch
Solstenen fsk
43 lunch
Kräklingbo skola
34 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Stenkyrka M-kök blir serveringskök med lev. fr Solklintskolans kök.
- Endre skolas M-kök och Vänge skolas M-kök ställs om till serveringskök
med lev fr Romaskolan.
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- Fole skolas T-kök ställs om till M-kök med lev fr Väskinde skolas T-kök,
- Klangstenen fsk får även lev från Väskinde skolas T-kök.
- Måltider till ordinärt boende flyttar från Solklintskolans kök till
Strandgärdets C-kök.
6.1.2

Lokalisering och produktion Gotland Mitten-Visby – förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om ca 6 259. Tillagning sker i
totalt 10 T-kök och 5 M-kök.
Matlagningstekniken är vid Strandgärdet C-kök ett ”renodlat” kylmatsystem.
Övriga tillagningskök har fortsatt konventionellt varmmatsystem med
varmhållning fram till servering.
I figur 11 framgår förslaget, före detta förtydligande av färgers betydelse
när de gäller funktion.

Figur 11: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby

Köksområde 2 - Gotland MittenVisby:
STRANDGÄRDET
Visby lasarett
+ ÄO, Cafe/Restaur.
Tot: 1260 lunch
11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Persgränd fsk
40 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

Glasmästaren fsk
41 lunch

B Braun Dialysavd

Bryggaren fsk
31 lunch

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi

Skräddaren fsk
33 lunch

3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi

Linden fsk
32 lunch

3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi

Bullerbyn fsk
47 lunch

10 Avd Pjäsen ÄO,
100 lu+mi

Myran fsk
47 lunch

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Klubbsvampen fsk
49 lunch

Roma Äldreboen
50 lu+mi

Storken fsk
53+9 lunch

Tingsborggård ÄO
Bro, 32 lu+mi

Forellen fsk
71 lunch

Restaur. Gråbo
Äbo 54 lunch

Vitkålen fsk
66 lunch

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

Blå huset fsk
67 lunch

NORRBACKA
inkl skolan 160
+ skola
Tot 369 lunch

SOLBERGASKOLAN 725
Tot: 751 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

TJELVAR
inkl skolan
Tot 136 lunch

TÖRNEQVIOR
förskola +fsk
Tot: 104 lunch

TERRA NOVA
SKOLAN
Tot: 180 lunch

Bogen fsk
36 lunch

GRÅBOSKOLAN
inkl skolan
Tot: 218 lunch

KABYSSEN
förskola
Tot: 90 lunch

WISBY GYMNAS
inkl gymn 1566
+ skola, förskola
Tot: 2238 lunch

SÖDERVÄRNSK
inkl skolan 554
+ skola, fsk
Tot: 913 lunch

Alléskolan
195 lunch

Lyckåkerskolan
153 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch

Korallen fsk
84 lunch

Polhemsskolan
49 (100) lunch

Torpet fsk
31 lunch

Västerhejde skol
238 lunch
Asken fsk
56 lunch

Humlan fsk
32 lunch
Heden/Myggan fsk
13 lunch

Café/restaurang
Korpen 80 lunch

Förändringar som här sker i förslaget 1 är:
- Samtliga förskolor under Norrbackaskolans T-kök ställs om till
serveringskök med lev från till Strandgärdet C-kök.
- Forellen, Storken, Klubbsvampen och Vitkålen förskolors T-kök ställs om
till serveringskök med lev från Strandgärdet C-kök.
- Förskolan Blå huset flyttas från Tjelvarskolan och får lev från
Strandgärdet C-kök.
- Förskolan Bogens måltider flyttar från Tjelvarskolan och med lev fr
Törneqvior T-kök med hänsyn till geografisk närhet. - Humlegårdsskolan Mkök avvecklas, ställs om till serveringskök.
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Visborgstaden förskola ska avvecklas, därav finns inte denna enhet med i
figur 10 ovan. Förändring av Café/Restaurang Korpen är under diskussion
gällande framtida verksamhet och ev. avveckling, därav finns inte den med.
I förslag 2 ställs produktion om till att ske totalt i 2 central-/ tillagningskök
(C-/T-kök) och 14 mottagningskök (M-kök). Matlagningstekniken är vid
Strandgärdet C-kök ett ”renodlat” kylmatsystem och vid Wisby gymnasiums
tillagningskök
sker
fortsatt
konventionellt
varmmatsystem
med
varmhållning fram till servering.
Total volym lunchmåltider per dag är ca 6 334, en ökning då måltider till
ordinärt boende flyttas från Solklinskolans kök till Strandgärdets C-kök.
I figur 12 framgår förslaget, där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 12: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Mitten-Visby

Köksområde 2 - Gotland MittenVisby:
STRANDGÄRDET
Visby lasarett m patienter +
fsk, skola, ÄO, hemtj, pers rest.
Tot: 3322 lunch

11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Persgränd fsk
40 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

Glasmästaren fsk
41 lunch

B Braun Dialysavd
10 lu

Bryggaren fsk
31 lunch

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi
3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi

3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi

Skräddaren fsk
33 lunch
Linden fsk
32 lunch

WISBY GYMNASIUM
inkl gymn 1616
+ skola
Tot: 3012 lunch
Norrbackaskolan
206 lunch

Solbergaskolan
751 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

Södervärnskolan
645 lunch

Tjelvarskolan
136 lunch
Terra Novaskolan
180 lunch

Bullerbyn fsk
47 lunch

Gråboskolan
218 lunch

10 Avd Pjäsen ÄO,
100 lu+mi

Myran fsk
47 lunch

Alléskolan
195 lunch

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Klubbsvampen fsk
49 lunch

Roma Äldreboen
50 lu+mi

Storken fsk
53+9 lunch

Tingsborggård ÄO
Bro, 32 lu+mi

Forellen fsk
71 lunch

Restaur. Gråbo
Äbo 54 lunch

Vitkålen fsk
66 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Blå huset fsk
67 lunch
Bogen fsk
36 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch
Polhemsskolan
49 lunch (100)
Västerhejde skol
238 lunch
Lyckåkerskolan
153 lunch
Törneqvior förskola
68 lunch

Asken fsk
56 lunch

Kabyssen förskola
90 lunch

Humlan fsk
32 lunch

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

Heden/Mygg fsk
13 lunch
Korallen fsk
84 lunch

Torpet fsk
31 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Förskolan Bogens måltider flyttas från Törneqvior förskolas kök, och får lev
från Strandgärdet C-kök.
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- Förskolan Asken, Humlan och Heden/Myggans måltider flyttas från
Wisbygymnasiets kök, och med lev från Strandgärdets kök.
- Korallen och Torpet förskolors måltider flyttas från Södervärnskolans kök,
och med lev från Strandgärdets C-kök.
- T-köken vid Törneqvior och Kabyssen förskolor, ställs om till M-kök och
med lev av huvudkomponent från Strandgärdets kök.
- Strandgärdets restaurang byggs om till ett M-kök och med naturlig lev från
Strandgärdet C-kök.
- T-köken vid Norrbackaskolan, Tjelvarskolan, Terra Novaskolan och
Gråboskolan ställs om till M-kök med lev från Strandgärdet C-kök.
- Alléskolan, Polhemskolan, Västerhejde skolas M-kök, flyttas från
Wisbygymnasiet, med lev fr Strandgärdet C-kök.
- Humlegårdsskolans M-kök avvecklas och ställs om till serveringskök med
lev från Strandgärdets C-kök
Tillagning av kylda 1-port (idag 75 port) till ordinärt boende flyttar från
Solklintskolans kök i Slite till Strandgärdets C-kök i Visby.
6.1.3

Lokalisering och produktion Gotland Södra - Förslag 1 och 2
Förslag 1 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om ca 1 578. Tillagning sker i
totalt 4 T-kök och 2 M-kök.
Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök fortsatt konventionellt
varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 13 framgår förslaget, före detta förtydligande av färgers betydelse
när de gäller funktion.

Figur 13: Förslag 1 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:

Tot: 120+95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 319 +
förskola, Äbo, Fhsk
Tot: 587 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 70
+ förskola, skola
Tot: 173 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch?

Tallen fsk
58 lunch

BURGSVIK
Öja skola
43 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch
Eskelhem skola
45 lunch
Eskelhem fsk
28 lunch

GARDA
inkl skolan + fsk

Högby fsk
17 lunch
Åvallegården
24 lu+kvällsm

Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som här sker i förslaget 1 är:
- Eskelhem skolas T-kök avvecklas och ställs om till serveringskök och med
lev från Klinteskolan T-kök
- Lev från Klinteskolan även till Eskelhem förskolas serveringskök.
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- Stånga skolas T-kök avvecklas och ställs om till serveringskök.
- Folkhögskolans T-kök ställs om till M-kök med lev från Högbyskolans Tkök.
- Öja skolas T-kök avvecklas, blir serveringskök och lev från Havdhem
skolas T-kök samtliga måltidskomponenter.
Lev till Åvallegården Äbo sker från Högbyskolans T-kök
Hemse VC kök avvecklas, verksamhet läggs ut på entreprenad. Därmed
stängs även Restaurang Oasen.
I förslag 2 till förändrad lokalisering och produktion i detta köksområde
omfattar en total volym lunchmåltider per dag om t ca 1 538, minskning då
Hemse äldreboende läggs ut på entreprenad. Tillagning sker i totalt 3 T-kök
och 1 M-kök. Matlagningstekniken är vid samtliga tillagningskök fortsatt
konventionellt varmmatsystem med varmhållning fram till servering.
I figur 14 framgår förslaget, där färgers betydelse och funktion är
detsamma som i förslag 1 ovan.
Figur 14: Förslag 2 – Produktion och distribution Gotland Södra

Köksområde 3 - Södra Gotland:
GARDA
inkl skola
+ fsk, skola

HEMSE inkl
Högbyskol 319
+ fsk, Äbo, Fhsk
Tot: 760 lunch

KLINTE
inkl skolan 291
+ skola, fsk
Tot: 563 lunch

Tot: 120+95 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Holken fsk
76 lunch

Stånga skola 95
inkl Fsk lunch?

Tallen fsk
58 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

Eskelhem skola
45 lunch

Åvallegården
24 lu+kvällsm

Eskelhem fsk
28 lunch

Havdhem+Öja
skolor
Tot: 113 lunch
Havdhem fsk
32 lunch
Lärkan fsk
28 lunch

Folkhögskolan
120 lunch

Förändringar som sker i detta förslag 2, utöver förändringar i förslaget 1
ovan är:
- Havdhem samt Öja skolors kök ställs om till serveringskök.
- Sanda skola och Eskelhem skolas M-kök, avvecklas och ställs om till
serveringskök.
Effekter som blir konsekvens i förslagen – en sammanfattning
Effekter som bedöms är;
▪ Region Gotland mindre sårbar i jämförelse med det nuläge som råder
vid många av köksenheter.
▪ Förbättrad arbetsmiljö för anställda och minskad sjukfrånvaro i
jämförelse med dagens relativt höga sjukfrånvarotal.
▪ Ökad standard i tillagnings- och mottagningskök som anpassas och
renoveras efter krav på funktionsytor och krav i rådande lagstiftning.
▪ Möjligheter att kunna säkerställa måltidens livsmedelshygieniska
kvalitet vid samtliga köksenheter
▪ Minskning drift-/fastighetskostnader då tillagningskök vid förskolor
och skolor ställs om eller avvecklas
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▪
▪
▪
▪

▪

6.1.4

Minskning personalkostnader, livsmedelskostnader, förbrukn. varor.
Minskning totalt vad gäller energianvändning etcetera i jämförelse
med nuvarande nedslitna och föråldrade tillagningskök.
Minskade kostnader i tillsynsavgifter då de aktuella tillagnings- och
mottagningskökens standard ökar, kök med stora brister avvecklas.
Ökning av interna transporter för att distribuera måltidskomponenter
och förrådsvaror från central-/tillagningsköken till mottagningskök/serveringskök.
Minskning externa transporter från leverantörer med livsmedel då
tillagningskök vid förskolor avvecklas.

Preliminär investering byggnader och driftkostnader i förslagen
DD:s ambitioner med förslagen är att tillmötesgå de långsiktiga effektmål
som finns för detta effektiviseringsprojekt.
Konsekvenser vid förändringar i förslagen är också att omfördelning av
resurser och en tydlig struktur för distribution och logistik krävs, att viss
övertalighet uppstår och på sikt ett minskat behov av kökslokaler – där nya
”lokalnyttjare” krävs.
De investeringar som beräknas i de olika förslagen utgår ifrån rådande
marknadsmässiga priser per m², aktuella för storköksarkitekter där DD
samverkar med Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB i Göteborg, Jönköping
och Mjölby, men även Kreativa Storkök AB i Karlskrona. För närvarande
används följande priser;
▪
▪
▪

35 000 kr/m² inkl. utrustning vid renovering/ombyggnad inom
befintliga väggar.
43 000 kr/m² inkl. utrustning vid ny-/tillbyggnad.
45 000 kr/m² inkl. utrustning vid ny-/tillbyggnad Centralkök

Vad som av DD föreslås när det gäller investeringar är en uppskattning av
kostnad. Först när planlösningen för aktuella köksombyggnader i förslagen
inkluderat även till exempel miljöhus är klart, kan en exakt kalkyl tas fram
om helt korrekta kostnader.
Diagrammet som följer visar en samlad bild av investeringar i de respektive
förslagen till köksstruktur, samt nuläget när det gäller behovet av insatser
och renovering i köken om inga produktionsförändringar för övrigt sker.
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Inga markarbeten, miljöhus eller lastbryggor omfattas i beräknade
investeringar.
I
investering
ingår
ej
heller
anpassning
av
kökslokaler
på
vårdavdelningar och där separat utredning/behov av anpassning av
”avdelningskök” måste genomföras. Vid liknande anpassning i andra
regioner så har investering beräknats till ca 300 tkr/avdelning.
Ombyggnationer i Region Gotland som har gjorts de senaste 10 åren, har
utgått från den bedömning och plan som gjordes år 2010. Kraven på lokaler
har över tid förändrats, varför en stor del av kökslokalerna enligt
DD i dag inte lever upp till dagens krav på funktionsdugliga kökslokaler.
Driftkostnader i nuläget och förslagen
För att möjliggöra jämförelser mellan de olika förslagen, har preliminära
beräkningar gjorts som visar jämförbara årliga kostnader. Årliga kostnader
som omfattas i beräkningar är;
–
–
–
–
–

personal
livsmedel
fastighetsdrift lokal (el, värme, vatten etcetera)
transporter
livsmedelstillsyn

Förutsättningar och antaganden
Modeller för beräkning de olika kostnaderna bygger på DD:s mångåriga
erfarenhet
och
kunskap
i
måltidsproduktion
inom
Foodservice/storhushållsmarknaden, men har sitt utgångsläge inom ramen för
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid, när det gäller kostnadsnivå.
Belopp i RSF, avdelning Måltids budget 2020 för livsmedel, transporter,
livsmedelstillsyn utgör nuläge, för vidare jämförelser i förslagen 1 och 2.
Övriga förutsättningar och antaganden som utgjort underlag för beräkning
av årliga driftkostnader, följer nedan.
▪ Personal
Nuvarande bemanning/antal tjänster samt en schablon och snittårskostnad
per helårsanställd och kategori har utgjort underlag för beräkning av
personalkostnader. I beloppet omfattas ett PO-påslag 40 %.
- Kockar och köksbiträden 444 tkr
- Ledning och stödresurser 708 tkr (framgår i kommande avsnitt 6.1.5)
I nuläget och förslagen 1 och 2 omfattas antal helårstjänster, kockar och
köksbiträden som följer:
NULÄGE:
FÖRSLAG 1:
FÖRSLAG 2:

Tjänster
111,64
84,76
76,25

Generellt i förslagen minskar behovet av personalbemanning i tillagningskök
som blir mottagningskök, eller att tillagnings-/mottagningskök stängs ned
och avvecklas. Vilket i sin tur påverkar den överbyggnad och
ledningsfunktioner som är aktuella.
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▪ Livsmedel
Budget för livsmedel 2020 har använts som utgångsvärde, det vill säga
37 698 tkr.
Generellt i förslagen förändras behovet av livsmedel beroende på att färre
tillagningskök gör inköp, beredning- och tillagning av måltider optimeras.
Även en minskning av både berednings- och tillagningssvinn, blir ett faktum.
▪ Fastighetsdrift kökslokal
Då kostnad för fastighetsdrift inte tidigare beräknats i regionen vid aktuella
köksenheter har DD föreslagit en schablon om ca 1 000 kr/m² och år, för
tillagningsköken för driftkostnad, som ”godkänts” av Teknikförvaltningen
för detta uppdrag.
Motsvarande kostnad för mottagningsköken har sedan beräknats till 400
kr/m²
och
år.
I
schablonen
omfattas
el,
vatten,
värme,
reparationer, sophantering, fastighetsskötsel, snöröjning, försäkringar,
förvaltningskostnad. Driftkostnaden ställs i relation till aktuell köksyta i m²,
typ av köksfunktioner och förändringar som sker i förslagen.
▪ Transporter
Aktuell budget för transporter 2020 används som utgångsvärde, det vill
säga 5 233 tkr.
▪ Livsmedelstillsyn, årlig avgift
Budget för 2020 har använts, dvs totalt 222 tkr. Planerad timtaxa för
kontrolltid är 1 200 kr.
Generellt i förslagen minskar den årliga avgiften då kök renoveras/byggs om
och därmed får ökade förutsättningar att kunna minimera risker och
säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten. Avgiften uteblir vid
kökslokaler som stängs ned och avvecklas.
Driftkostnaderna som beskrivits ovan har totalt i nuläget och förslagen
beräknats till;
Nuläget: 99 225 tkr (beloppet ska inte jämföras med totalt kostnader i bokslut 2019
eller årsbudget 2020, då samtliga kostnadsslag inte ingår i jämförelseunderlagen)

Förslag 1: 79 028 tkr
Förslag 2: 69 224 tkr
I diagram som följer nedan och på nästkommande sida, framgår årliga
kostnader totalt och fördelat i nuläget samt i förslagen 1 och 2, exkluderat
lednings- och stödresurser.
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Anm. I personalkostnader ingår inte bemanning på avdelningar i serveringsköken i samband
med iordningsställande och servering.
Beloppen för livsmedelstillsyn är låga i jämförelse med övriga belopp, varför detta inte
framgår i stapeldiagrammet.

6.1.5

Förslag ledningsfunktioner och ansvar
När det gäller förändringar kopplat till lokalisering och måltidsproduktion
inom avdelning Måltid så utgör följande i figur 15 förslag till organisation
och ledningsöverbyggnad.
Figur 15: Förslag ledningsfunktioner och ansvar
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Områdeschef
Direkt under förvaltnings-/avdelningschef föreslås 3 områdeschefer. Ansvar
för områdeschef föreslås vara geografiskt uppdelat, med områdesbestämda
tillagnings- och mottagningskök som i figuren ovan.
Områdeschef ser till att gällande riktlinjer (lagar, policys, matsedlar etc.) får
genomslag i verksamheten i köken, att måltiderna i varje kök håller samma
kvalitet, att personalresurserna utnyttjas effektivt mellan köken, att
produktionen och distributionen mellan köken optimeras.
Områdesindelningen föreslås utifrån en ambition att områdeschef har
mandat att göra nödvändiga omfördelningar mellan relevanta kök.
Områdeschefens direkta kontakt med den operativa verksamheten i köken
möjliggör för verksamhets-/kostchefen att behålla fokus på övergripande
verksamhetsfrågor och att t ex livsmedelsupphandlingar speglar verkliga
behov ute i köken. Områdeschefens formella kompetens bör motsvara minst
kockutbildning med kompletterande chef-/arbetsledarutbildning alternativt
kostekonom.
Områdeschef föreslås få ansvar för följande uppgifter efter enighet och
samråd med förvaltnings-/avdelningschef:
Utveckla verksamhetsstyrningen:
▪ Tydliggöra kraven på kvalitet och kostnadseffektivitet
▪ Delansvar i samverkan med verksamhets-/kostchefchef för
utveckling av
gastronomisk
kvalitet
och
lustfyllda
måltidsupplevelser
▪ Kommunicera och kontinuerligt följa upp budget med köks/verksamhetsansvariga
▪ Samordning löpande underlag för redovisning och uppföljning och
rapportering till verksamhets-/kostchef
▪ Säkerställa att antagna riktlinjer för måltider och kostpolicy följs
▪ Säkerställa att regler för egenkontroll följs
▪ Följa upp verksamhetsområdet bl.a. krav på kvalitet, effektivitet etc.
▪ Skapa dialog med beställarverksamheter och brukare så att
kvaliteten i måltidsverksamheten kan anpassas efter beställarnas
faktiska behov och önskemål.
▪ Inneha det övergripande personalansvaret inom geografiskt område
samt ansvar för anställdas utveckling:
▪ Samordna personalresurser för flexibel och kostnadseffektiv
resursanvändning t ex rotationstjänster
▪ Genomföra
medarbetarsamtal
och
lönesamtal
med
köks/verksamhetsansvarig. Köks-/verksamhetsansvarig genomför sedan
motsvarande samtal med övriga anställda i tillagningsköken och
underliggande mottagningskök.
▪ Kartlägga utbildningsbehov för köks- och serveringspersonal
Köks-/verksamhetsansvarig kock (nuvarande befattning 1:e kock)
I förslaget finns en ansvarig kock med tydligt uttalat arbetsledarskap, vid
varje tillagningskök. Ett tydligt och kompetent ledarskap i det dagliga
arbetet ger bättre resultat, ökad effektivitet och minskar risken för att
viktiga moment utelämnas i måltidsproduktionen.
Verksamhetsansvarig kock föreslås fortsatt ansvara för:
▪ Den dagliga löpande verksamheten i köket
▪ Inköp av råvaror
▪ Daglig uppföljning produktion och volymer
▪ Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs
▪ Lokal anpassning av matsedeln enligt givna direktiv
▪ Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs
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▪
▪

▪

Aktiv och regelbunden dialog och kommunikation med underliggande
enheter
Löpande personalfrågor (medarbetar- och lönesamtal, med egna
kökets personal samt underliggande mottagningskök, samt
resursplanering, vikarier etc.)
I samråd med områdeschef samordna, rapportera löpande underlag
kring budget och ekonomi etc.

När det gäller befattningen som produktionschef vid Centralköket
Strandgärdet förslag 1 och 2 samt och Wisbygymnasiet i förslag 2, så krävs
utökat ansvar och befogenheter som DD gärna bistår med förslag till efter
denna utrednings avslut och förändring av produktionslösning realiseras.
Köksansvarig vid mottagningsköken
Vid mottagningsköken finns köks-/måltidsbiträden som ansvarar för
sluttillagning och servering till aktuella gäster, samt efterarbete. Även här
finns ansvar som bör vara tydligt och väl förankrat.
Köksansvarig vid mottagningsköken föreslås fortsatt ansvara för:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Den dagliga löpande verksamheten i köket
Inköp/beställning av råvaror via leverantörer eller tillagningskök
Daglig uppföljning serveringsvolymer
Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs
Lokal anpassning av matsedeln
Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs
I samråd med arbetsledare köks-/verksamhetsansvarig kock
samordna, rapportera löpande adekvata underlag

Sett till ledningsstruktur och förslagen 1 och 2 när det gäller lokalisering och
produktion så bedöms följande resursbehov i jämförelse med nuläget:
Nuläget:
Förslag 1:
Förslag 2:

10,40 tjänster – 7 363 tkr
7,00 tjänster – 4 956 tkr
6,00 tjänster – 4 248 tkr

I diagram nedan framgår beräknade kostnad i nuläget och förslagen.

Konsekvens av förslagen 1 och 2, är att organisationens (avdelning Måltid)
effektivitet har ökats samtidigt som kostnaderna reducerats.
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6.1.6

Måltidsvärdar samt resurstid för måltidsservering förvaltningar
När det gäller slutberedning, förberedelser och efterarbete i samband med
servering av måltider på avdelningar vid sjukhuset men också vid förskola
och äldreboenden så har frågor diskuterats om vad dess innehåll är och hur
mycket tid som avsätts för detta i måltidsprocessen. Uppgifter om
timkostnader i vardera förvaltningarna har även gjorts försök att ta fram.
SOF:
Egen personals timkostnad är 360:-/timma. I personalkostnaden
omfattas:
- tillagning, uppvärmning, servering, disk, avtorkning, hygienrutiner,
temperaturmätningar.
– beställning, mottagning, uppackning fördelning varor samt fakturakontroll
– tillredning av frukost, mellanmål tillkommer utöver
Uppskattad tid per avdelning= (kan vara mellan 6-12 boende) 3,5 timmar
per dag och avdelning i måltidshantering för lunch och kvällsmål.
Enheternas storlek varierar från 3 avdelningar till 10 avdelningar x 3,5
timmar. Kan variera beroende på leverans varm, kyld mat och tillredning av
komponenter som ris, potatis, specialkoster etcetera
Inom SOF uttrycks även att ”Vi behöver titta på beställningsprocessen för
måltiderna där vi kan effektivisera tidsåtgången för medarbetarna inom
särskilt boende, via AIVO.
Vår inställning är att minska kostnaderna för vår förvaltning vilket ligger i
linje med projektets syfte att minska kostnaderna totalt för måltider inom
regionen. Vårt ansvar och roll är att servera maten till kunderna på ett
professionellt sätt och uppfylla ställda krav vid all hantering. Det vill säga
beställa, ta emot, servera hantera livsmedel på enheterna.”
UAF:
Omfattning hur mycket tid varje förskoleavdelning lägger i köket per dag.
I snitt har varje förskoleavdelning en kökspersonal som lägger 1 timma per
dag. På Gotland har vi 40 förskolor som tillsammans har 141 avdelningar.
I snitt tjänar varje pedagog/kökspersonal 500:-/timma.
HSF:
Inom Resursområde öppen och slutenvård, ligger den största delen av
måltidsverksamhet inom HSF. Här finns 7 avdelningskök, där varje kök har
minst en ”kökspersonal/ekonomibiträde som ägnar den största delen av
arbetstiden åt patienternas måltider och mellanmål samt beställningar från
köket. Kökspersonalen är navet i utdelningen av maten från matvagnen på
respektive enhet (10 patienter - 23patienter/enhet).
Kökspersonals/ekonomibiträdets tjänstgöringsgrad varierar mellan ca 70100%. Det motsvarar stödet vid måltider endast mån-fre dagtid, och
beställningar gäller för hela dygnen/veckan. Innebär att det finns några
enheter som även har köks-/ekonomibiträde på helger och kvällar, en del
har det ”löst” i budget dvs det finns ekonomiskt utrymme för den tjänsten
och det finns även de enheter som tar in extra resurs till köken.
Måltidsvärd
Gällande förslag till innehåll för ett måltidsvärdskap på vårdavdelning så
följer ett exempel kring detta: att beställa mat/specerier, förbereda samt
servera samtliga måltider till matgäster på aktuell avdelning. Vidare arbeta
för en bättre mellanmålshantering samt patientanpassning av mat till
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riskgrupper. Även sköta egenkontroll för måltidhantering, diskning och
städning kök, duka och tillgodose en trevlig miljö i matsalen, samt hantera
kaffevagn och utföra matsvinnsmätningar.
Detta värdskap kan även ingå i Vårdnära service, där samtliga som arbetar
med Vårdnära service (VNS) först genomför en utbildning om fyra veckor,
blandat teori och praktik som sker till exempel i Region Dalarna, Falu
Lasarett. En viktig
del
här
är
”kostutbildning”.
VNS
har
även
gränsdragningslistor och instruktioner för varje måltid. Måltidshanteringen
innebär beställning av måltider, diskhantering, servering, beredning
måltider, ansvar för att rätt patient får rätt kost, matvagnen i köket samt
ansvar för att egenkontroll och HACCP följs.
DD föreslår att en fortsatt dialog och samverkan sker för att ”fastställa” tid
för resurser i samband med måltider, som generellt beräknas till ca 1-3,5
timmar/dag. Självfallet beroende av nivå på service och måltidskoncept.

7.

Kyld matlagningsteknik, energiförbrukning och transporter
I förslag till framtida lokalisering och produktion av måltider i Region
Gotland så används kyld matlagningsteknik, CookChill vid Strandgärdets
centralkök på Visby lasarett. Tekniken beskrivs i bilaga 1, sid 25 men följer
även i detta kapitel.
Matlagningstekniken CookChill, ett kall-/kyldmatsystem med konventionell
matlagning från grundråvara, som direkt efter tillagningens slut snabbkyls i
kraftfulla kylar eller kylrum (blastchillers) ner till max +3 grader, på 90
minuter. Härefter sker förvaring i max +3 grader under obruten kylkedja
fram till servering, då uppvärmning sker till +70 grader.
Tekniken ställer stora krav på livsmedelshygienisk hantering varför stor
noggrannhet och kompetens krävs av personal som arbetar i kök med
denna teknik. Motsvarande livsmedelshygieniska krav ställs idag även på
konventionell varmmat-produktion (CookServe), enligt Livsmedelslag
stiftningen sedan 1 januari, 2006.
Konsekvens av tillagning och distribution med kyldmat-tekniken är att
varmhållning minimeras, då sluttillagning sker i anslutning till servering. Vid
distribution sker leverans av kyld huvudkomponent med tillbehör i obruten
kylkedja,
till
samtliga
mottagningskök
eller
avdelningsenheter
(avdelningskök) vid sjukhus, förskola, skola, boenden inför slutberedning,
uppvärmning eller servering.
Måltidskomponenter som potatis, pasta och varma grönsaker kokas på plats
i mottagningskök där sådant finns, där även färdigställande av sallader sker.
Till enheter/avdelningar vid förskola, skola och äldreboenden (som inte
tillagar komponenter på plats) som inte har mottagningskök levereras
samtliga måltidskomponenter kylda och sluttillagas inför servering.
Leveranser av frukost- och mellanmålskomponenter, mjölk, bröd, potatis,
frukt och grönsaker sker från central-/tillagningsköket, i samband med
daglig leverans av kyld huvudkomponent med tillbehör.
Energiförbrukning vid omställning till kyld matlagningsteknik
Vid omställning från konventionell varm måltidsproduktion (CookServe) till
kylmatsystem (CookChill) sker generellt en minskning i energiförbrukning
(kW) om 10–15 %. Orsaker till detta är framförallt en förändrad driftstid då
tillagningskök ställs om till mottagningskök, som beror på att omfattningen
av kökets maskinuppsättning exempelvis kokgrytor och ugnar används
kortare tid per dag.
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När det gäller energiförbrukning (kW) i Region Gotlands köksverksamheter,
så sker, ännu inte någon separat mätning när det gäller kökens maskinella
utrustning -grytor, ugnar eller kylar/kylrum och frysar/frysrum. Därmed
finns inte idag möjligheter till jämförelser när det gäller energiförbrukning
med nuläget.
Mätningar som är gjorda när det gäller energiförbrukning generellt, visar för
ett större tillagningskök med en driftstid (när det gäller användning av
grytor och ugnar etcetera) om ca 4–5 timmar per dag, en anslutningseffekt
om 120 kW per kök och dag. Motsvarande för ett mindre tillagningskök där
till exempel ugn och gryta används som mest 1–2 timmar per dag, visar på
en anslutningseffekt om 70–100 kW per kök och dag.
För ett mottagningskök där måltidens huvudkomponent och tillbehör
levereras från ett central- eller tillagningskök är anslutningseffekten 40–50
kW per kök och dag.
Med hänsyn till generella mätningar ovan och nuvarande varm konventionell
tillagning i många av regionens kökslokaler, så blir konsekvenser att en
minskad energiförbrukning (kW) uppstår i både förslaget 1 och 2, när det
gäller geografiskt sett köksområdet 2 -Gotland Mitten-Visby.
I förslagen där flertalet förskolors måltider tillagas och levereras från ett
större tillagnings- eller centralkök direkt till avdelningar, så avvecklas ju
nuvarande köksdrift helt. Minskad energiförbrukning blir då även ett faktum
i de kökslokaler vid skolor som ställs om till mottagningskök.
När
det
gäller
denna
matlagningsteknik
CookChill,
så
är
nedkylningsprocessen av måltidskomponenter det mest energikrävande,
men avsevärt mindre omfattande i jämförelse med nuvarande samtliga
kökslokalers energiförbrukning i regionen.
Orsak till den relativt stora (enligt DD:s bedömning) energiförbrukning som i
nuläget råder i regionen, beror på kökslokalernas bristande status och med
till delar föråldrad maskinell utrustning.
Möjliga energirelaterade framtida åtgärder och direkt energieffektivisering i
regionens köksverksamheter kan bland annat vara; värmeåtervinning från
kyl/fryssystem, värmeåtervinning från avlopp, värmeåtervinning från
ventilation, isolering av kyl- och frysrum, tidsstyrning av utrustning och inte
minst översyn av arbetsrutiner, kunskap och ett engagemang hos anställda
medför minskad energiförbrukning i köken. En betydande potential finns
härmed när det gäller energibesparingar med relativt enkla medel.
Ett exempel från mätningar i Västra Götalandsregionen visar att ett storkök i
en normalt stor skola, använder ungefär 1 kWh per lunchportion.
Beräkningar visar att det går att halvera detta till 0,5 kWh per lunchportion.
I förslagen 1 och 2 med den kylda matlagningstekniken CookChill vid
Strandgärdets centralkök, i jämförelse med nuläget, så finns även
fördelar som:
* Ger en jämnare måltidsproduktion, då produktionstekniken medför att
produktionstoppar jämnas ut. Detta i sin tur leder till en jämnare
personalbemanning och mindre stress i arbetsmiljön för anställda.
* Hög livsmedelshygienisk säkerhet och ökade möjligheter till valbara rätter
för samtliga gäster, kunder och brukare.
* Flexibel serveringstid då maten och måltiderna sluttillagas först inför
serveringen. Fram till sluttillagning sker förvaring i obruten kylkedja.
* Möjligheter till ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel
* Mindre och mer effektiv administration
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7.1

Transporter
Inför beslut om inriktning för en framtida köksstruktur i Region Gotland, så
vill DD även belysa följande gällande transporter och relaterat till
miljöpåverkan.
Transporter som idag kan härledas till regionens måltidsförsörjning,
omfattar såväl externa som interna transporter. Externa transporter innebär
leverans av livsmedel från avtalad grossist, men även via övriga
leverantörer av livsmedel till de aktuella köken.
Livsmedlen transporteras idag 1-5 dagar per vecka, från aktuella
leverantörer till varje tillagningskök där de sedan förvaras, bereds och
tillagas inför servering. Mottagningsköken tar även emot externa leveranser
flera dagar per vecka.
En inventering av antalet såväl interna som externa livsmedelstransporter
som är aktuella idag, kan användas som jämförelse med det antal
transporter som blir konsekvens i förslagen ovan till lokalisering av
måltidsproduktion. I förslagen 1 och 2 ökar de interna transporterna, men
samtidigt sker externa transporter endast till central-/tillagningsköken.

8.

Slutsats och förslag nästa steg
I
direktiv
för
detta
projekt
och
uppdrag,
framgår
att
Regionstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att se över organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder
till lägre kostnad. Vidare framgår övergripande projektmål för uppdraget
som ska visa på förändringar i organisation och lokalisering av verksamhet
som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål; Minskade kostnader - Utvecklad organisation för hög
kvalitet och effektiva processer - Likvärdiga förutsättningar för god och
jämlik hälsa - Minskat klimatavtryck - Säkrad kompetensförsörjning
- Minskat matsvinn, som även utgjort fokus för utredningsarbetet möter i
resultat och förslag samtliga dessa ambitioner.
En reviderad version av Mat- och måltidspolicyn kommer även bidra till ökat
engagemang och delaktighet i den gemensamma måltidsprocessen.
Med tydliggörande av inriktning för en framtida organisation, utförarroll och
köpande
förvaltningars
delaktighet
i
fortsatt
utveckling
av
måltidsverksamheten, kommer vara avgörande för resultatet av såväl
kvalitativa som kostnadseffektiva måltidslösningar i Region Gotland.
Utveckling av matlagningstekniken CookChill (kyld mat) som föreslås, samt
kunskap om ytterligare tekniker som ”Steamplicity”, ”Sofresh” konceptet
”Fleximat” (samtliga kylda matlagningstekniker) skapar möjligheter att
erbjuda nylagade måltider på de tider som följer matgästers önskemål.
Region Gotland, precis som andra regioner i Sverige befinner sig på grund
av Covid-19 och pandemin, i ett svårt ekonomiskt läge, med minskade
skatteintäkter. Detta kommer ställa krav på helt nya arbetssätt, strukturer
och system där även digitaliseringen ger möjligheter.
Initialt i förslagen kommer omorganisering, inventering resurser,
uppföljningsrutiner
och
strukturering
vara
både
tidoch
resurskrävande. DD:s bedömning är dock att förslagen sammantaget
kommer att bidra till att fortsatt skapa hög kvalitet, men framförallt
kostnadseffektivitet
och
hållbar
långsiktighet
i
Region
Gotlands
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måltidsförsörjning. På så sätt innebär förslagen besparingar som väger upp
de initiala kostnaderna.
Med de ambitioner som finns ni Region Gotland trots rådande läge, så
finns goda möjlighet att fortsatt öka regionens attraktionskraft i mat- och
måltidsfrågor.
Mat och måltider i offentlig sektor är en av de viktiga samhällsfrågorna idag,
då de kan vara med och driva fram innovationer till preventiv hälsa och ökat
välbefinnande; inte minst bidra till att minska risken för hjärt- och
kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer – sjukdomar som alla är
kopplade till våra matvanor och livsstil. Härav kopplingen till folkhälsa i
förslagen.

Kortfattat om förslag till nästa steg efter projektutredningen:
1. Beslut om inriktning - organisation och målbild för mat och måltider i
Region Gotland.
Att via politiska inspel, reaktioner från regionens ledningsgrupp,
härefter fastställa en inriktning gällande organisationstillhörighet men
också målbild för den framtida måltidsverksamheten i Region
Gotland.
Målbilden är avgörande och måste tas med i arbetet därefter med
revidering av mat och måltidspolicyn.
2. Beslut om en ny strategi för hur prioritera och hantera kökslokaler.
3. Inventering av personella resurser och relaterat behov i
måltidsuppdraget,
både
inom
avdelning
Måltid
och
måltidsverksamheter inom förvaltningarna HSF, SOF och UAF.
Avslutningsvis vill DD understryka att det krävs ett starkt åtagande från
regionens sida att i nutid, ta fram inriktningsbeslut om ett fortsatt
utvecklings- och förändringsarbete, för att faktiskt driva igenom
förändringar som möter de långsiktiga effektmålen för detta projekt.
DD
utgör
gärna
utvecklingsarbete.

resursstöd

även

i

fortsatt

förändrings-
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Den goda måltiden, Mat och måltidspolicy för Region Gotland
Vision Gotland 2025
Verksamhetsplan 2020 RSF
KS beslut 2009-10-26 § 293
Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland 26 febr. 2014
1. Missiv måltidsförsörjning på Gotland
Livsmedelsstrategi Gotland 2016-2025
Slutrapport Gotland utan transporter
Krishanteringsplan och Dagbok Måltid
904 Driftrapport per ansvar Måltid 2020
Strategisk plan och budget 2020-2022/2023 inkl. investeringsbudget lokaler
Kostnader-intäkter 2015-2019
Principer för prissättning av serviceförvaltningen – tjänsteskrivelse
Sammanställning måltidspriser 2016-2020
Priser till Aivo
Kostnadsjämförelser måltider grundskola UAF
Avgifter livsmedelstillsyn per köksenhet
Nämndsarvoden och kostnader
Förslag - Program för god jämlik jämställd hälsa för Region Gotland
Protokoll 2015-06-15 Rf § 201 Revidering av mat och måltidspolicy
Uppföljning av Den goda måltiden, antagen av KF nov 2009
Beställning av specialkost UAF
Överenskommelser Måltidsservice SOF, HSF, UAF
Organisation avdelning Måltid 2019
Personalsammansättning Måltid
Sjuktal Måltid
Analys av sjukfrånvaron på Måltid 12 febr. 2019
Enkät medarbetare
Enkät chefer Måltid
Befattningsbeskrivningar; köken och lednings-stödfunktioner
Grundbeställning måltider 2020 HSF, SOF, UAF
Portioner restaurang 2019
Aktivitetslista ned tidplan 2019-2020 avd. Måltid
Översiktslistor HSF, SOF, UAF
Måltidsprocess SOF Säbo
Måltidsprocess UAF förskola, grundskola, gymnasium
Stödprocess regionintern kunddialog avd. Måltid
NKI – kundenkät analys och resultat 2019
Mättal avd. Måltid 2012 – 2019
Direktiv livsmedelsupphandling 2015-04-15
Exempel komponentindelning anpassning kök TerraNova
Karta kök
Kontrakt, lista kök och matsal med bl a area, årshyra kr/kvm
Diverse dokument om löpande rutiner och förutsättningar avdelning Måltid
och HSF, SOF, UAF
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

1. Sammanfattning
Rapporten sammanfattar de samlade insikterna och förslagen från effektiviseringsprojektet
Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Styrgruppens samlade förslag till konkreta åtgärder för fortsatt utveckling av organisation
och styrning, kvalitet, ekonomi, effektivitet, arbetsmiljö och miljö är i korthet:
- Revidera mat- och måltidspolicyn.
- Utifrån policyn ta fram styrande dokument som beskriver måltidsverksamheten
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid.
- Tydliggöra och beskriva roller och uppdrag i hela processen
- Överenskommelser förtydligas
- Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till tekniska
nämnden/teknikförvaltningen.
- Gemensamma nyckeltal tas fram.
- Kompetenshöjande insatser genomförs
- Fortsatt utveckling av kunddialogmodeller
- Översyn av styrande principer i prismodellen
- Översyn av vilka lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök
- Fördjupad beskrivning av vad som krävs för en komplett kyld-mat-produktion vid
strandgärdet/lasarettet.
- Åtgärder för att minska svinn
Förslagen kommer att beredas genom samråd med samtliga direkt berörda nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt tekniskna nämnden/teknikförvaltningen) och den centrala fackliga samverkansgruppen (CSK). Därefter går slutligt förslag till regionstyrelsen för information och beslut.

2. Inledning
I Region Gotland erbjuds varje dag ca 11 000 barn, elever, brukare och patienter en måltid
tillagad i något av regionens drygt 40 tillagnings- och mottagningskök. 120 medarbetare arbetar direkt med tillagning och ytterligare många ansvarar för slutberedning, förberedelser
och efterarbete i samband med serveringen.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2020-10-21

Den goda måltiden är avgörande för många och har en direkt påverkan på regionens måluppfyllelse. Mat och måltider är ett kunskapsområde med såväl bredd som djup. Här behövs kompetens inom områden som nutrition, kostekonomi, menyplanering, livsmedelsupphandling, produktionsplanering, köksarkitektur, tillagning, miljö och måltidens roll som
integrerad del i verksamheten.
Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg pekar på fem framgångsfaktorer för den värdefulla måltiden:
- Fokusera på matgästen
- Satsa på kunskap och kompetens
- Se till helheten – använd måltidsmodellen
- Skapa en organisation med samarbete över gränser
- Sätt upp mål och fråga efter resultaten.
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Slutrapport

Denna rapport sammanfattar effektiviseringsprojekt Organisering och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland. Rapporten sammanfattar resultaten av projektets två
etapper samt ger en fördjupad bild av styrgruppens förslag till fortsatt hantering inom Region Gotland. Förslagen kommer att beredas genom samråd med samtliga direkt berörda
nämnder/förvaltningsledningar (socialnämnden/socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden/gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildning- och arbetslivsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen) och den centrala fackliga samverkansgruppen (CSK). Därefter går slutligt förslag till regionstyrelsen för
information och beslut.
Etapp ett omfattade:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingick sedan som grund för etapp två som byggt på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Syftet med projektet är att identifiera och initiera förändringar kopplat till organisation och
lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar.
De effektmål som eftersträvas är minskade kostnader, utvecklad organisation för hög kvalitet och effektiva processer, likvärdiga förutsättningar för god och jämlik hälsa, minskat klimatavtryck och säkrad kompetensförsörjning.
Som komplement till projektet har också en kortare utredning gjorts för att belysa perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamhet i Region Gotland.
Bakgrund

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2020-10-21

Måltidsbranschen står idag inför en rad utmaningar. Hälso- och näringstrenden är stark och
måltiden blir allt mer konsument- och individinriktad. Lagen om offentlig upphandling ställer allt hårdare krav. Det finns många aktörer som kan leverera måltider och även dagligvaruhandeln erbjuder idag måltidslösningar som också passar delar av offentlig sektor.
Region Gotland står inför ekonomiska utmaningar och måltidskostnader för äldreomsorg
och skola har i jämförelser med andra kommuner upplevts höga. Måltidskostnaderna för
äldreomsorg och skola har även ökat de senaste åren, detta trots att de interna portionspriserna generellt har sjunkit. Avdelning måltid har ett strategiskt ansvar för måltider men då
övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsinköp, beställningar och
servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning och mandat för att
möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.
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2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland och samma år samlades stora delar av måltidsverksamheten i en och samma organisation. Uppdraget till måltidsverksamheten formulerades att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer
från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala. Beslut fattades också om en ny
översyn av köksorganisationen.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tillagningsköks samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter genomförts i ett antal kök till en kostnad, fram till idag, av ca 49 mnkr kronor. Ytterligare åtgärder
planeras i år och kommande år för ca 50 mnkr kronor. Köken i Visby bedöms i dag i hög
utsträckning vara fullbelastade medan några av köken på norra och södra Gotland beräknas
ha mer kapacitet. Med tanke på den demografiska utvecklingen med ökade behov främst i
Visbyområdet är detta en utmaning framåt.
Lokalplaneringen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet kopplat
till investeringarna. Måltidsverksamheten har utvecklats i positiv riktning i relation till uppdraget med bland annat ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå med
nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
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Mot bakgrund av regionens samlade behov av effektivisering och kostnadsminskningar beslutades att inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram 2020-2022 driva ett
projekt med inriktningen ökad effektivitet och kostnadsminskningar i måltidsverksamheten.

3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som patienter och barn/elever.
Livsmedelsverket har tagit fram bra stödmaterial som används inom måltidsverksamheten i
regionen idag. Bland annat står följande att läsa:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn på
måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för måltidsfrågor i
form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i måltidskedjan ska
fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. .Det är viktigt att skapa en organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är tvärprofessionellt sammansatt.
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Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar och
smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att måltiderna i
skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension.
 Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna.

4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
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Sammanfattningsvis ges en bild av en måltidsverksamhet som idag är uppdelad mellan flera
förvaltningar och som skulle vinna på att tydligare hållas samman processmässigt.
Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Olika förvaltningar har olika ansvar i kedjan och därmed olika roller/funktioner och mål
med verksamheten.

5 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

Kostnaderna ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men kostnadsminskningar
skulle kunna vara möjliga bland annat genom förändrad inriktning gällande typer av livsmedel, större enheter eller byte av produktionsmetoder. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram har flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar.
Dock finns stora beroenden till andra initiativ kring tex lokalplanering och skolverksamhet
framåt.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och inkludera samtliga
berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och utveckling.
Mat och måltidspolicyn bedöms i sin helhet vara bra men allt för övergripande och ibland
svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i delar och efterlevnaden är
ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva ska komplettera med riktlinjer och rutiner men så har inte alltid blivit fallet.

5. Alternativa driftformer
En mindre utredning för att belysa alternativa driftformer av måltidsverksamheten i regionen är gjord för att skapa ett större perspektiv. En sammanfattning av utredningen beskrivs
här.
För att kunna nyttja andra driftsformer än egen regi krävs tydliga policys, kriterier, riktlinjer
och krav för mat och måltidslösningar kopplat till kvalitet och förutsättningar. Dessa faktorer är avgörande vid en eventuell upphandlingsprocess. Då måste också tydligt framgå hur
uppföljning ska ske.
För att ha förutsättningar att anlita annan utförare behöver en rad faktorer finnas på plats.
De praktiska förutsättningarna i form av ändamålsenliga kök/produktionsenheter behöver
finnas. Detta kan kräva nödvändiga investeringar för att en upphandling ska bli möjlig att
genomföra. Resurser att genomföra upphandlingen och att sedan förvalta ingångna avtal
måste finnas. Dessutom en controllerfunktion för löpande uppföljning.
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Det kan finnas fördelar med att låta en extern part ta över hela eller delar av driften. Bland
annat kan det handla om stordriftsfördelar som kommer med större volymer. Kan röra sig
om tex kostnader för stödfunktioner och bättre förhandlingssits i upphandlingar. Entreprenören bär bara kostnader för de lokaler som nyttjas vilket påverkar måltidspriset. En större
aktör kan också ha bättre förutsättningar att bedriva forskning och utveckling.
Nackdelar som kan uppkomma är att kökslokaler som inte används måste nyttjas i annan
verksamhet eller avyttras vilket kan vara svårt. Att gå över till annan leverantör innebär ett
stort omställnings och övertalighetsarbete. Om verksamheten en gång är lagd på extern
part kan det bli väldigt svårt att bygga upp kompetens igen och återta den i egen regi längre
fram.

6. Analys, utvecklingsområden och förslag till åtgärder
Utifrån genomförd nulägesbeskrivning, omvärldsanalys, rapporter från anlitad konsult samt
dialog i projektets styrgrupp framträder ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar för regionens måltidsverksamhet framåt.
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Organisation och styrning

Måltidsprocessen sträcker sig över verksamhetsgränser. För att skapa kvalitet och effektivitet framåt krävs en tydligare samordning och också gemensamma målbilder och principer
för styrning och uppföljning. Verksamheten som helhet behöver organisatoriska förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. Måltidsfrågan är av stor betydelse för folkhälsan och
kan vinna på att få en tydligare koppling till detta område. Trycket på utveckling och effektivisering är högt i samtliga förvaltningar i regionen och att ta in ett ytterligare verksamhetsansvar bedöms svårt.
Stora insatser kommer att krävas för den fortsatta utvecklingen av måltidsverksamheten.
En bedömning är att verksamheten under ytterligare en tid kan få kraft av att tillhöra regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft
för regionen som helhet.
Dock finns också bedömningen att regionstyrelseförvaltingen är i behov av renodling för
att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning samt stöd till regionstyrelsen. Beslut finns att flytta försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen
och en tidigare tanke har varit att också flytta måltidsverksamheten på samma sätt. Då måltidsverksamheten har en annan karaktär än försörjningsverksamheten skulle en förflyttning
ställa stora krav på en ny förvaltning och tekniska nämnden med teknikförvaltningen skulle
i det läget behöva utvecklas till något bredare än dagens uppdrag.
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Om valet blir att låta måltidsverksamheten finnas kvar i regionstyrelseförvaltningen bör en
ny bedömning av organisatorisk placering göras när utvecklingsarbetet kommit en bit ytterligare på väg och stabiliserats.
Konkret föreslås följande åtgärder:
- Revidera mat- och måltidspolicy för att tydliggöra målbild och strategisk riktning, former för samverkan, gemensamma styrande principer, kvalitetsnivåer och
metoder för uppföljning. Arbetet ska utgå ifrån underlaget i bifogade konsultrapporter.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid. Beslutande: regionfullmäktige.
- Utifrån mat- och måltidspolicyn ta fram styrande dokument som beskriver
måltidsverksamheten som bedrivs inom Region Gotland. Detta för att förtydliga ambitioner och ansvar men också skapa förutsättningar att leva upp till krav på
ekonomisk effektivitet.
Ansvarig: biträdande förvaltningschef Regionstyrelseförvaltningen. Beslutande: Regionstyrelsen.
- Etablera ett regiongemensamt samverkansforum för måltid under ledning av
måltidschefen. Här inkluderas samtliga involverade förvaltningar samt området
folkhälsa. Syfte att löpande följa efterlevnaden av policyn, följa upp processen som
helhet, identifiera goda exempel och skapa lärande för framtiden.
Ansvarig: måltidschef. Beslutande: koncernledningsgruppen.
- Tydliggöra och beskriva roller och uppdrag i hela processen, från övergripande
till specialiserat ansvar inom samtliga berörda verksamheter.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
- Överenskommelser tecknade mellan regionstyrelseförvaltningen avdelning måltid
och varje köpande förvaltning förtydligas gällande ansvar, roller, prissättning mm
för respektive verksamhet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med berörda förvaltningar.
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Organisatorisk placering kvar inom RS ansvarsområde eller förflyttning till
tekniska nämnden/teknikförvaltningen. För att kunna avgöra vilket av dessa
två förslag som blir mest värdeskapande fördjupas detta specifikt i kommande samråd. För att förbättra förutsättningarna för politisk ledning föreslås att ansvarig
nämnd två gånger per år får en fördjupad genomgång av den samlade måltidsprocessens kvalitet och utveckling.
Ansvarig: Biträdande förvaltningschef Regionstyrelseförvaltningen. Beslut: Regionfullmäktige

Kvalitet

Generellt är upplevelsen av kvaliteten på måltidsupplevelsen god och att samarbetet inom
och med avdelning måltid fungerar väl. Samtidigt syns tydliga variationer och att likvärdigheten i förutsättningar brister mellan olika enheter. Mat- och måltidspolicyn nyttjas inte i
alla verksamheter och får inte den kraft i kvalitetsarbetet som tänkt. För genomgångende
kvalitet i processen krävs att alla delar i kedjan har rätt kompetens för uppdraget och här
finns brister i bland annat kompetens hos vårdpersonal och pedagoger men också övergripande beställarkompetens på förvaltningsnivå. Kvalitetsuppföljningar genomförs systematiskt årligen och en kunddialogsmodell finns framtagen. Uppföljningen och modellen bedöms kunna ge mer värde för utveckling om den utvecklas i dialog med alla involverade.
Konkret föreslås följande åtgärder:
- Gemensamma nyckeltal för uppföljning och analys tas fram. Arbetet ska utgå
ifrån föreslagna nyckeltal i konsultrapporten, slutrapport, analys och förslag.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och ekonomichefer.
- Kompetenshöjande insatser genomförs för de medarbetare som arbetar inom
måltidsprocessen oavsett förvaltningstillhörighet.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid.
- Fortsatt utveckling av kunddialogmodell.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och respektive förvaltning.
Ekonomi

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2020-10-21

De ekonomiska utmaningarna framåt är stora för regionen som helhet. Varje verksamhet
måste bidra till kostnadssänkningar och så även måltidsverksamheten. Faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna är utveckling av fasta kostnader genom investeringar i
lokaler och produktionsutrustning, personalkostnader och livsmedelskostnader. För att
kunna följa och styra ekonomin på ett bra sätt krävs god budgetplanering, uppföljning och
också ekonomistyrning. Detta bör ske med ett helhetsperspektiv så att förutsättningar ges
att nå uppsatta mål och ambitioner. Viktigt är också att fortsatt ha förutsättningar till en
hållbar ekonomi även om större verksamhetsförändringar sker i regionen. Till exempel kan
nämnas förändrad struktur i skolverksamheten, att verksamhet läggs ut på privata utförare
eller att ökade krav ställs på snabbhet, flexibilitet och krisberedskap.
Konkret föreslås följande åtgärder:
- Översyn av styrande principer i prismodellen för måltider som säljs från avdelning måltid. Görs i ett helhetsperspektiv och i relation till regler för resultatstyrning.
Som underlag gör varje förvaltning en beskrivning av egen inre ekonomistyrning
kring måltidsfrågorna.
Ansvar: ekonomidirektör i dialog med ekonomichefer i berörda förvaltningar och måltidschef.
Beslut: Regionfullmäktige.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

-

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

Översyn av vilka lokalkostnader som ska tillföras måltidspriset och vilka som ingår i löpande underhåll.
Ansvarig: ekonomidirektör i samarbete med måltidschef och Teknikförvaltningen.

Effektivitet

För att nå effektivitet behöver varje kök ha optimal volym på produktionen. Effektiv tillagning och distribution är beroende av kökslokalernas utformning, kvalitet på utrustning, val
av produktionsmetoder, arbetssätt och kompetens. En genomlysning av dagens kök visar
att standard och utrustning varierar och till stora delar inte är ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs idag. Det handlar om faktorer som slitna och för små bruks-/köksytor
som försvårar flöden och funktioner. Flera av köken har idag för små tillagningsvolymer
för att kunna få en effektiv produktion men det finns också kök som drivs under sin kapacitet. En avgörande fråga för effektivitet är att den mat som tillagas verkligen äts och inte
försvinner vid antingen produktion/tillagning eller måltidsservering. Svinn är ett problem
som kräver fortsatta åtgärder. För att optimera effektiviteten behövs också tydlighet i roller
och ansvar genom hela processen.
Konkret föreslås följande åtgärder:
- Lokalförsörjningsplan och investeringsplanering kök skall ske med ambitionen
att varje kök utnyttjas optimalt och med högre resursutnyttjande. Hänsyn skall tas
till beskriven potential, möjligheter med nya tekniker och produktionsplanering
samt utvecklingen kring lokaler i övriga förvaltningar.
Ansvarig: måltidschef i dialog med samverkansforum måltid och regionens lokalförsörjningsgrupp.
- En fördjupad beskrivning tas fram kring vad som krävs för att införa en
komplett kyld-mat-produktion vid strandgärdet/lasarettet. Underlaget presenteras för regionstyrelsen inför budgetarbetet 2022 för ev beslut om fortsättning.
Ansvarig: måltidschef i dialog med teknikförvaltningen och upphandlingsenheten.
Beslut: Regionstyrelsen
- Åtgärder för att minska svinn i hela måltidsprocessen fortsätter.
Ansvarig: Planering: måltidschef i dialog med samverkansgrupp måltid. Genomförande: samtliga
berörda förvaltningar.
Arbetsmiljö

Flera av dagens kökslokaler bedöms slitna och inte ändamålsenliga för den verksamhet som
bedrivs idag. Detta gör att arbetsmiljön blir tungarbetad, stressig och riskfylld. En sådan arbetsmiljö kan ge upphov till höga sjuktal och också försämra verksamhetens attraktivitet
vid nyrekryteringar.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2020-10-21

Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att arbetsmiljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.
Miljö

Måltidsverksamheten är omfattande och påverkar miljön med faktorer som val av livsmedel, energianvändning i produktionen, svinn och transporter. Redan idag bedrivs konkreta
insatser för att minska svinn och att skapa goda förutsättningar för ekologisk hållbarhet i
livsmedelsupphandlingar.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

Konkret föreslås följande åtgärder:
Bedömningen är att miljön påverkas positivt av de åtgärder som beskrivs under övriga rubriker.

7. Fortsatt arbete, nästa steg
Ytterligare beredning av förslagen till åtgärder beskrivna i denna rapport tas fram genom
samråd med förvaltningar och nämnder berörda av arbetet. Arbetet sker under perioden
fram till februari 2021.
Resultatet av samråden sammanfattas av regionstyrelseförvaltningen och ger underlag för
en slutlig bedömning av förslag till åtgärder som presenteras för regionstyrelsen i februari
2021 för information och beslut.
Tidplanen är lagd för att beslutstidpunkten ska ligga efter att det står klart vilken inriktning
som ges i projektet Framtidens skola.
Stort förändringsarbete

De åtgärder som föreslås i rapporten innebär ett omfattande förändringsarbete som involverar och berör många. Konkreta genomförandeplaner och kommunikationsplaner kommer att behövas och ett kvalitativt förändringsarbete bedrivas.
En framgångsfaktor blir det föreslagna gemensamma samverkansforumet måltid och en
tydlig integrering i samtliga berörda verksamheters verksamhetsplanering och uppföljning.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum 2020-10-21

8. Relaterade dokument och kunskapsunderlag
 Delrapport projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region
Gotland inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram
o Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland
o Konsultrapport: Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
o Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019
Konsultrapport:
Slutrapport. Analys och förslag.

 Konsultrapport: Alternativa driftformer måltidsverksamheten Region Gotland
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UTKAST/Arbetsmaterial

Projekt organisering och lokalisering
måltidsverksamhet – tilläggsuppdrag:
Förutsättningarna för Region Gotland att driva
måltidsverksamhet med extern aktör.

diningdevelopment.com
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Digitalt möte via Teams 2 oktober 2020

Innehåll:
Vad skulle det innebära om delar av eller hela
måltidsverksamheten, läggs ut på entreprenad?
• Viktiga aspekter
• Fördelar och Nackdelar

Alternativa driftsformer

diningdevelopment.com
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Har Region Gotland specifika förutsättningar som
behöver tas hänsyn till?

Outsourcing/kontraktscatering av måltidstjänster
ökar inom offentlig sektor
•

”Marknaden/måltidsarenan” alltmer konsument- och individinriktad

•

Hälso- och näringstrenden är stark

•

Hårdare krav inom offentlig upphandling – t ex Upphandlingsmyndighetens krav
vid livsmedel- och måltidsupphandling

•

Miljömedvetenhet hos gäster ställer ökade krav på bl a närproducerade råvaror

•

Tillgången och efterfrågan på svenska råvaror och ekologiskt

•

Nya måltidsvanor ställer krav på flexibilitet när det gäller tidpunkt för måltiden
men även måltidslösningar och utbud

•

Dagligvaruhandeln – livsmedelsbutikerna, erbjuder idag ett stort utbud av färdiga
rätter och måltidslösningar passande även för offentlig sektor. (Konkurrens även
för privata restauranger, personalrestauranger etc. )
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Samtidigt med utmaningar i branschen …

Måltid på entreprenad/outsourcing eller annan driftsform
- aspekter:
•

Oavsett driftsform så är policy, kriterier/riktlinjer och krav för mat och måltidslösningar
avgörande relaterat vilken kvalitet som ska tillgodoses och vilka förutsättningar som ska gälla.
Politiskt stöd via t ex Mat- och måltidspolicyn är en viktig grund för en strategisk
upphandlingsprocess.

•

Viktigt att klargöra motiven för att lägga ut (entreprenad/outsourca) eller ”överlåta”
måltidsverksamheten (intraprenad).
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Förslag:
Att genomföra en träff där diskussioner förs om mål och ambitioner och dess påverkan på
måltidsverksamheten-/er framöver. Checklista är hjälp och vägledning…
Deltagare: Politik/beslutsfattare, regiondirektör/biträdande, representanter från HSF, SOF
och UAF, samt upphandlare och måltidschef. Ev. bör även följande funktioner finnas med och
vara representerade på mötet, exempelvis näringslivsrepresentant, miljöstrateg m fl.

Måltid på entreprenad/outsourcing
- aspekter forts:
Upphandling krävs
• Utgå alltid ifrån den egna organisationens specifika förutsättningar gällande ekonomi och
andra resurser när mål sätts för upphandling av måltidstjänster.
•

Gör kravspecifikationer som går att följa upp. Upphandlingsmyndighetens ”basnivå” är
relevanta. (Baskraven är mer ambitiösa än gällande lagstiftning. Det finns ofta god tillgång av varor och
tjänster som uppfyller dessa krav. Kraven är enkla att använda och verifiera)

•

Det kan vara nödvändigt att göra investeringar i måltidsverksamheten, exempelvis ny
utrustning, för att det ska gå att uppnå organisationens/regionens mål.

•

Finns efter upphandling, resurser att förvalta ingångna avtal? För att kunna följa upp att
riktlinjer och prioriteringar når önskad effekt, är en aktiv avtalsförvaltning en förutsättning
(bl a intern administration, som ex att registrera avtalet i en avtalsdatabas, samt att
hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar).

•

Controllerfunktion (utsedd av Region Gotland) krävs för löpande uppföljning.
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Finns resurser?
• Praktiska förutsättningar som ändamålsenliga kök/produktionsenheter?

Entreprenad/outsourcing – kontraktcatering
Innebär att Region Gotland låter en extern part/privat företag, ta över driften av
hela/delar av måltidsverksamheten enligt förutsättningar och anvisningar som avtalas.
Fördelar, exempel:
+ Måltider och måltidsservice är kärnverksamheten – måltidsentreprenör har 100 % fokus på måltidstjänster/måltidsuppdraget.
+ Koncept, modeller och verktyg utvecklas och vässas ständigt, för att anpassas till aktuella måltidslösningar som efterfrågas.
+ Flertalet av företagen utvecklar idag lösningar som efterfrågas när det gäller balans mellan hälsa, njutning och hållbara
lösningar, samt efterfrågan av bekväma måltider och mellanmål.
+ Generellt minskar kostnader/måltidskostnaden per portion (OH, nyttjar endast aktuella lokaler i avtalen, centrala inköpssystem
och leverantörsavtal etc.), lägre omkostnader. Totalt ett bättre resultat för måltidsverksamheten.
+ Främjar innovativa idéer och nya lösningar - ett professionellt avtal bidrar till att utveckla hela måltidsorganisationen.
+ Måltidspriset per portion vässas ständigt och är alltid en avgörande faktor i relationen med upphandlande myndighet/Region
Gotland. (Svårighet för Regionen är att fortsatt täcka ökade måltidskostnader med intäkter, fr f a fasta kostnaden)
+ Region Gotland ges tid och energi, att använda till annat och kan hålla fokus på kärnfrågor i verksamheten. Resurser frigörs,
(personal som blir övertalig) som kan erbjudas nya arbetsuppgifter på annan enhet.

Nackdelar, exempel:
- Kan vara svårt för Regionen att återrekrytera specialistkompetens vid ev. återgång till egen regi.
- Minskat behov av personalresurser, personal blir övertalig – uppsägningar blir troligen aktuella.
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- Kökslokaler blir överflödiga och måste nyttjas i annan verksamhet.

Exempel på kontraktcateringföretag 2020, med produktion av måltider
till sjukhus, skola, omsorg och personalrestauranger:
Compass Group/Fazer Food Services (1 februari 2020 överfördes ägandet av Fazers restaurangoch måltidstjänster till Compass Group (inkluderat varumärkena Eurest Services och Medirest).

https://www.compass-group.se/vi-ar-compass-group
https://www.fazer.se/allmanna-nyheter/fazer-har-salt-fazer-food-services-till-compass-group
https://www.fazerfoodservices.com/sv

Sodexo

https://se.sodexo.com/tjanster/maltidstjanster.html
https://serviceportal.sodexo.se/sv/stjarnkoket/hem/Sigtuna
https://www.mynewsdesk.com/se/sodexo/subjects/mat-dryck?subjects_tab=stories

Coor

https://www.coor.se/tjanster/mat-dryck
http://foodbycoor.se

ISS
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https://www.se.issworld.com/tjanster/mat-och-dryck
https://www.se.issworld.com/tjanster/mat-och-dryck/vara-tjanster

Drift- och produktionslösningar i samverkan mellan aktörer i regioner och
kommuner, exempel:
- Kost i Västerås; en samverkan kring mat mellan Region Västmanland, Region Uppsala och
Landstinget Sörmland. https://kostsamverkan.se

- Södersjukhuset i Stockholm (helägt av Stockholms Läns Landsting, AB)
- Nyköpings lasarett i samverkan med Nyköpings kommun
- Tjörns Måltids AB (måltidsbolag som ägs av Tjörns kommun med Orust kommun som delägare,

https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunala-bolag/tjorns-maltid-ab
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- Mer om samverkan mellan kommuner och regioner, se bilaga 1 Nulägesbeskrivning sid 19.

Region

Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Drift,
måltidsförsörjning:
Egen regi och/eller
Entreprenad

Produktionslösning:
Varm - Kyld
(kantin, bricka,
eller
1-port)

Blekinge

2

388

Egen regi

Varm, kantin

Dalarna

5

661

Egen regi + kostsamv.
Mora kom +köp Skonbo
AB, Avesta kom

Varm kantin 3sjh
Kyld bricka/ kantin
2 sjh.

Antal lunch
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

Antal middag
patienter
/dag samt
á pris kr
(2019)

450

400

601

601

Á-pris se
nulägesbeskr.

Á-pris se
nulägesbeskr.

Råvarukostn
35,00 kr/dag
fruk, lunch,
middag*

Tabellen finns i Nulägesbeskrivningen sidan 19,
(bilaga 1 till Slutrapport ANALYS OCH FÖRSLAG, Organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland 4 september, 2020)

Region
Forts.

Sörmland

Uppsala
Gotland

1

146

Egen regi och helt i
samverkan med
kommunen

Varm kantin,
Kyld äldreomsorg.

Gävleborg

3

559

Entreprenad –
DriftNordrest

Varm, bricka

Halland

3

579

Egen regi 2 sjh
+ köp av Kungsbacka
kommun 1 sjh.

Varm, kantin

Jämtland
Härjedalen
Jönköping

Kalmar
Kronoberg

Norrbotten

1

282

Egen regi

Kyld, 1-port

3

753

Egen regi

Varm, kantin
+bricka.
Kyld bricka

3

2

5

564

491

606

Egen regi

Egen regi

Egen regi 2 sjh. +
Köp av måltider fr Kiruna,
Kalix, Gällivare kom. 3 sjh.

Skåne

Stockholm

10

16

2924

5076
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Varm, kantin

Varm,
bricka+kantin.

Varm, kant 1 sjh +
Kyld, flerport.
4 sjh (varav Kiruna är
ett)

Egen regi 4 sjh. +
Entreprenad 6 sjh.
(Fazer Sverige, Medirest)

Kyld,
flerport +
1-port.

Egen regi, ett flertal
+ Entreprenad (Sodexo,
Fazer, Coor)

Stora delar kyld,
men även varm
kantin o bricka.

110

Värmland
57,50 kr
spec 75,57 kr

590

530

92,50 kr

77,50 kr

350

350

700

700

98,00 kr
Bricka 123,00

86,00 kr
Bricka 111,00

571

571

66,80 kr

66,80 kr

560

545

Råvarukostn
20,06 kr

Råvarukostn
17,98 kr

Uppg antal
saknas

Uppg antal
saknas

Kiruna á-pris:
49,95 kr
Spec 64,30 kr

650 egen regi
2000 entrpr
Á-pris ej.

Kiruna á-pris:
46,60 kr
Spec 63,15 kr

Västerbotten

4

676

Egen regi

3

830

3

657

3

734

Egen regi
och/eller
Entreprenad

Egen regi 1 sjh.
Köp måltid 2 sjh
fr kommun.

Kyld, kantin
+1 port

Entreprenad 1 sjh
(Compass Group)
2 sjh i kostsamv.
med Skellefteå,
Lycksele kommun

Kyld,
Steamplicity
1 sjh
Varm, kant 2
sjh

624

Västmanland

4

577

Västra
Götaland

15

3641

Egen regi 1 sjh +
Kostsamv m
Sollefteå och
Örnsköldsviks
kommuner, 2 sjh.
Egen regi Västerås sjh, fr
KOST
Egen regi

Örebro

3

655

Egen regi

650 egen regi
2000 entrpr
Á-pris ej.

Se anm.

943

Varm idag, kyld
1-port fr jan
2020
Kyld, bricka

3

3

Produktionslösning:
Varm Kyld
(kantin,
bricka, eller
1-port)

Köp av Kost
Västerås

Västernorrland

Östergötland
Se anm.

Drift,
Måltidsförsörjning:

280

57,50 kr
spec 75,57 kr

199,00 kr/
vårddygn

Disponibla
vårdplatse
r, totalt
2017

110

42,13 kr
Råvaruk/dygn

300

Antal
sjukhus
(sjh)

Egen regi, Motala sjh
– Entreprenad 2 sjh
(Sodexo + ISS)

Antal
lunch
patienter
/dag
samt
á pris kr
(2019)

Antal
middag
patienter
/dag
samt
á pris kr
(2019)

730

730

70,00 kr spec.
73.00

70,00 kr spec.
73.00

600

600

89,40 kr

89,40 kr

500

500

62,95 ex
transp.

62,95 ex
transp.

710

640

95,00

125,00

Kyld bricka,
kantin 2 sjh,
Varm,
kantin 1 sjh.

Uppgifter
saknas.

Uppgifter
saknas.

Kyld, 1-port

500
79,59 kr

500
79,59 kr

Varm, kantin,
bricka
+ Kyld, 1 port.

Kyld, brick 1
sjh, Varm bricka
1 sjh,
Varm kant 1
sjh.
Varm, kantin
1 sjh.
Varm brick 2
sjh.

3 400

88,50 kr brick
71,10 kr kant
93,80 kr spec

3 100

83,30 kr brick
66,80 kr kant
91,80 kr spec

575

575

Á-pris USÖ*:
93,00 kr
Spec 105,00

Á-pris USÖ*:
84,00 kr
Spec 95,00

Uppgift
saknas.

Uppgift
saknas

Á pris ej.

Á-pris ej.
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Kartläggning mars 2019 – ”Övergripande om
drift av måltidsförsörjning 21 regioner i Sverige”.

Sammanfattning - drift måltidsförsörjning i regioner 2019 :
* Egen regi - 9 regioner:
Blekinge, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland,
Örebro.
* Egen regi och/eller organiserat i måltidsnämnd - kostsamverkan med en kommun/flera
kommuner – 4 regioner: Dalarna, Gotland, Värmland + köp av måltidstjänster 2 sjh, Västernorrland
politisk nämnd.
* Egen regi + köp av kommun/kommuner – 2 regioner: Halland, Norrbotten.
* Egen regi + entreprenad – 4 regioner: Östergötland, Västerbotten + måltidsnämnd, Skåne, Stockholm.
* Entreprenad all måltidsförsörjning – 2 regioner: Uppsala, Gävleborg.

Exempel från Region Skåne 2020 (först i Sverige att lägga ut sjukhusmåltider på entreprenad i början av 1990-talet och
där tillagningstekniken CookChill implementerades).

75 % av volymer måltider på entreprenad – sjukhusen Malmö, Lund, Trelleborg, Landskrona, Helsingborg, Orup.
Compass Group är utförare vid samtliga idag (tidigare Fazer Food service och Medirest).
25 % av volymer måltider i egen regi – sjukhusen Kristianstad, Ängelholm, Ystad, Hässleholm
Mindre enheter i egen regi enligt politiskt beslut och viljeinriktning tillsvidare…
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Simrishamns sjukhus drivs helt i privat regi, Aleris Närsjukhus Österlen AB idag, Capio Geriatrik AB fr 1 maj-21.

Intraprenad - måltidsverksamhet
Innebär att Region Gotland fortfarande äger måltidsverksamheten, men att driften av hela/delar av måltidsverksamheten ansvaras
för, av anställda i regionen som om det vore det ”egna företaget”. En resultatenhet med utökade befogenheter och utökat ansvar
för verksamhet, ekonomi, personal och resultat. Ett avtal/kontrakt upprättas mellan i regionen aktuell förvaltning och
resultatenheten. Ny nämnd kan här utgöra huvudmannaskap.
En intraprenad startas antingen av en personalgrupp från t ex nuvarande Avd. Måltid, eller om förvaltningens, RS:s eget anbud
(nuv. avd. Måltid) vinner vid en upphandling. Intraprenadens verksamhet styrs genom en överenskommelse mellan beställare eller
förvaltningsledning och intraprenad. Kravspecifikationen med grund i Mat- och måltidspolicyn med riktlinjer, ligger till grund för det
kontrakt och överenskommelse som tecknas, och som styr verksamhetens ansvarsområde, omfattning och befogenheter.
En allmän beskrivning av
intraprenad är, att det är en
mellanform mellan myndighet
och entreprenad, därmed
begreppet intraprenad.
(Westerberg m.fl. 2011,
Nilsson 2013, 2015).

Exempel på
verksamheter som drivs
som intraprenader är:
Förskolor, grundskolor,
äldreboenden, bibliotek
och gruppboenden inom
handikappomsorgen.
Måltidsenheter ännu så
länge i mindre omfattning.

Fördelar, exempel:

+ För chef: Ökat verksamhetsfokus, kan styra mer över ekonomin och verksamheten, ökad frihet.

+ För personal: Ökat personalinflytande, delaktighet , engagemang. Ökat internt samarbete och upplevelse av gemenskap. Det
ökade inflytandet skapar incitament till ökat ansvar vilket genererar nytänkande.
+ För enheten/måltidsverksamheten: Pga. ökat verksamhetsfokus - Ökad effektivitet, Bättre resultat, Ökat lärande av varandra
kompetensutveckling, Positiv kultur klimat, Mer extern uppmärksamhet, Förbättrad kvalitet. Ökad variation och nytänkande.
Kortare beslutsvägar och frizon inom ramen för den ibland stelbenta organisationen, frigör kraft.
+ För regionen: Kan leda till positiv konkurrens mellan enheter, Inspirerar andra regionala enheter, Kunskapsöverföring om man
”bygger broar” mellan enheter. Möjlighet finns att utveckla nya styrformer, uppmuntra till att utveckla nya idéer i
måltidsverksamheten och därmed utveckling av kvalitet, ökat inflytande och delaktighet för de anställda, stödja ett långsiktigt
ekonomiskt tänkande.

Nackdelar, exempel:

- För enheten/måltidsverksamheten: Sårbarhet om intraprenaden är för liten. Sårbarhet även om intraprenadchef saknar
egenskaper att utöva chefskapet som krävs för att driva förändring och utveckling.
- För regionen/förvaltningen: Ställer nya krav på ledning och styrning för förvaltningen (minskad kontroll, helhetsbild),
Olika användning av gemensamma system, Kan minska underlaget för gemensamma funktioner.
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- Främsta hindren mot bildandet av intraprenader är av informell karaktär (attityder, brist på chefer som vill axla rollen).

Driftalternativ,
måltidsverksamhet:

Fortsatt i egen regi

Entreprenad - kontraktscatering

Intraprenad

Huvudmannaskap:
Regionstyrelsen, RS/Ny nämnd /förvaltning för
Avd. Måltid/ måltidsverksamheten bildar organisation,
innehar ansvar och ”värdskap”.

Huvudmannaskap:
Avtalad utförare/ entreprenör står för organisation och
innehar ansvar och ”värdskap” för samtlig avtalad
måltidsverksamhet/ måltidsdrift.

Huvudmannaskap:
Kan utgöras av ny nämnd/förvaltning som anger villkor för
aktuell resultatenhet, med ansvar för organisation och
drift, samt ”värdskap” för samtlig avtalad
måltidsverksamhet/ måltidsdrift.

2. Styrning - Uppföljning

Ansvar hos RS/Ny nämnd och förvaltning för att
Policy, Riktlinjer, krav samt handlingsplan upprättas/tas
fram/ revideras och antas politiskt.

Policy, Riktlinjer och krav enligt upphandlande myndighets,
RS/nämnds anvisningar och övriga överenskommelser i
avtal.

Policy, Riktlinjer och krav enligt RS/nämnds anvisningar
och övriga överenskommelser i avtal.

Utveckling av nyckeltal och ”verktyg” för löpande
uppföljning krävs.

Löpande uppföljning av avtalad måltidsservice sker i
samverkan med controller hos RS, Region Gotland.

Utveckling av nyckeltal och ”verktyg” för löpande
uppföljning tas fram.
Löpande uppföljning av avtalad måltidsservice fastställs i
samverkan med nämnd/förvaltning.

3. Produktion Distribution

Produktion sker enligt förslagen i ombyggd kökslokal,
Strandgärdet Visby lasarett.
Övrigt produktion Norra och Södra Gotland, enligt förslag i
utredningen.
Investering i kökslokalen nödvändig för nyttjande av
kapacitet/anpassning till volymökning/optimal
måltidsproduktion och möta krav i lagstiftning.

Ombyggd kökslokal, Strandgärdet Visby lasarett innehar
större del av måltidsproduktionen.
Övrigt produktion Norra och Södra Gotland, enligt förslag i
utredningen.
Avtal om förutsättningar /gränsdragning tecknas med
upphandlande myndighet/Region Gotland.
Hur hanteras ev. framtida investeringar?

Ombyggd kökslokal, Strandgärdet Visby lasarett innehar
större del av måltidsproduktionen.
Övrigt produktion Norra och Södra Gotland, enligt förslag
i utredningen.
Avtal om förutsättningar /gränsdragning tecknas med
avtalad nämnd/förvalt.
Hur hanteras ev. framtida investeringar?

4. Produktion och
distribution i annat kök
alt. ny-/tillbyggnation

Inget annat kök i Region Gotland, än Strandgärdet Visby
lasarett, ses som realistiskt idag, att kunna utgöra
produktionslokal. Ny-/tillbyggnation annars.

Avtal med privat entreprenör kan även innebära att
produktion sker vid alternativ driftsenhet/kök på Gotland,
eller på fastlandet?

Inget annat kök i Region Gotland, än Strandgärdet Visby
lasarett, ses som realistiskt idag, att kunna utgöra
produktionslokal. Ny-/tillbyggnation annars.

5. Ekonomi, budget,
måltidspriser

Struktur för ekonomi, budgetarbete och principer för
prissättning, behöver fortsatt utvecklas.

Avtalad entreprenör erbjuder måltidspriser per portion
enligt efterfrågan från upphandlande/Region Gotland.

Struktur för ekonomi, budgetarbete och principer för
prissättning utvecklas och tas fram. Avtalad resultatenhet
erbjuder härefter måltidspriser per portion.

6. Påverkan av
måltidskvalitet,
anpassning och fortsatt
utveckling.

RS/ny nämnds tydliga mål och kriterier för samtliga
måltider/ måltidskategorier, ger hög kvalitet och
måluppfyllelse.

Krav och förutsättningar i avtalet ska vara tydligt ställda för
hög kvalitet och måluppfyllelse, samtliga
måltider/måltidskategorier

Krav och förutsättningar i avtalet ska vara tydligt ställda
för hög kvalitet och måluppfyllelse, samtliga
måltider/måltidskategorier

Måltidsråd, lyhördhet i dialogen, bidrar till fortsatt
utveckling och behovsanpassning.

Via fortlöpande avstämning med regionens controller, sker
fortsatt utveckling och behovsanpassning.

Via till ex. måltidsråd el. ”controllerfunktion” sker fortsatt
utveckling och behovsanpassning.
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1. Organisation - Ansvar

Har Region Gotland specifika förutsättningar som behöver tas hänsyn till?
”Detta bedöms och anges i detalj av ”beställare” inför varje enskild upphandling/avrop...”

Exempel entreprenad och intraprenad i Region Gotland
SOF:
Entreprenad – Äldreboende ex. Attendo, Stiftelsen Gotlands sjukhem, Norlandia
Intraprenad – Äldreboende med pris/plats
RG avropar ”plats för plats” efter behov av boendeplats
UAF:
Entreprenad – Komvux (ex el-utbildning), Grönt centrum i Roma, skola för lantbruk
Intraprenad – Gymnasieskola, Friskola
HSF:
Entreprenad – Dialysavdelning, njurvård
Intraprenad – Servicetjänster på lasarettet
TKF:
Entreprenad – Snöröjning, Byggnationer, Kollektivtrafik
Intraprenad – Gata-Park (ex vård; tömma papperskorgar)
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SBF:
Entreprenad – Ambulansverksamhet
Intraprenad - Brandkår

Viktig insikt:
...alla upphandlande myndigheter och enheter står inför olika utmaningar.
Det finns ingen exakt mall för hur en bra upphandling av måltidstjänster
ska gå till.
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När/om det blir aktuellt, gäller det att utgå från just Region Gotlands
organisations mål, förutsättningar och resurser.

Referenser:
- Upphandlingsenheten Region Gotland – Nanna Sörling, upphandlingschef
- Upphandlingsmyndigheten, UHM

-------------------------

Härutöver DDs mångåriga erfarenhet och kunskap där olika driftslösningar av måltidsservice varit,
är eller kommer bli aktuellt:
- Region Skåne var först ut i Sverige med konkurrensutsättning och entreprenadavtal av måltidsservice
vid 5 av 10 sjukhus (ca 30 år sedan)
- Har arbetat inom Scandinavian Service Partner/Eurest/Compass Group.
- Löpande i uppdrag kommuner och regioner kommunicerar vi med måltidsentreprenörer som omnämns i
utredningen. (ex Stockholms stad - 145 grundskolor där kontraktcatering är vanligt förekommande)
- Controlleruppdrag bl a Linköpings kommun
- Utformning av förfrågningsunderlag/anbuds-/offertinbjudan med specifikation i krav och förutsättningar för
upphandling av måltidsservice och/eller livsmedel
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- Har kartlagt drift-/måltidslösningar i Sveriges 21 regioner, mars 2019 där alternativa driftsformer och
kontraktcatering är mer och mer förekommande.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1628
20 november 2020

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Rapport – Dialog och samråd med organisationer för personer
med funktionsnedsättning
Förslag till beslut i regionfullmäktige

• Rapporten godkänns.
•

Nämnderna får i uppdrag att uppdatera förbättringsplanerna och att en
systematisk uppföljning av planerna inkluderas i det ordinarie
uppföljningsarbetet.

•

Tillgänglighetsrådet får i uppdrag att utveckla och stödja nämndernas arbete för
att inkludera funktionshinderperspektivet i Region Gotlands verksamheter
utifrån rapporten – Dialog och samråd med organisationer för personer med
funktionsnedsättning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade i december 2013 (Rf § 178, 2013-12-16) beslut om ett
system byggt på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Systemet ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands
kommun från 2002. Systemet innebär att Region Gotland arbetar genom en struktur
för dialog med organisationer inom funktionshinderrörelsen genom ett centralt
tillgängligghetsråd, samrådsgrupper för nämnderna och regionstyrelsen samt
brukarråd på verksamhetsnivå. En övergripande uppföljning av hela systemet ska
redovisas till regionstyrelsen en gång varje mandatperiod.
Uppföljningen av systemet avser mandatperioden 2015-2018. En sammanfattning av
rapporten visar att både föreningsverksamheten och utsedda tjänstepersoner inom
Region Gotlands verksamheter tycker att strukturen är bra och viktig. Den stärker
och utvecklar delaktigheten i tillgänglighetsarbetet inom Region Gotland. Region
Gotlands tillgänglighetsråd är lyhörda och kreativa och återkoppling sker. För
regionens del bidrar strukturen till delaktighet på organisations- och föreningsnivå
samt att den bidrar till att stärka dialogen med funktionshinderrörelsen.
Tillgänglighetsarbetet underlättas också av att strukturen hjälper verksamheterna
inom regionen att på ett enkelt sätt nå samtliga föreningar vid behov av dialog.
Arbetet har underlättats av att Funkisam Gotland, som paraplyorganisation för
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föreningarna, har utvecklat sitt föreningsarbete under mandatperioden och nu utgör
en stabil verksamhet för frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Strukturen för dialog för personer med funktionsnedsättning består av olika nivåer
för samråd och det utmynnar i en osäkerhet kring vilket forum föreningarnas frågor
ska lyftas. Beslutsvägarna mellan nivåerna är inte heller tydliga och det finns en
svårighet i att orientera sig mellan de olika dialoggrupperna.
Under mandatperioden har attityder och respekten för personer med
funktionsnedsättning delvis förbättrats. Förståelsen omkring personer med
funktionsnedsättning och deras olika behov kan utvecklas inom regionen. Rapporten
visar till exempel att det saknas förståelse och kunskap från regionens sida, om hur
funktionsnedsättningar påverkar förutsättningarna för delaktighet och att ett
funktionshinderperspektiv inte systematiskt används för att förhindra avsaknaden av
tillgänglighet som till exempel vid ny- och ombyggnation.
Arbetet med att integrera tillgänglighetsfrågorna i regionens verksamheter har under
mandatperioden blivit bättre men ytterligare förbättringar kan göras. Det gäller till
exempel utvecklingen av den digitala servicen som är svår för vissa personer med
funktionsnedsättning att lära sig. Utvecklingen för e-tjänster, appar och dylikt bör ha
en mjukare övergång där det bör finnas fler alternativ under en övergångsperiod.
Systemet bygger också på att samtliga nämnder och regionstyrelsen har antagit
förbättringsåtgärder/planer för mandatperioden. Nämndernas och regionstyrelsens
beslutade åtgärder är i de flesta fall genomförda eller påbörjade. Under perioden är
det få som har förnyat sina förbättringsplaner.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands system byggt på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är
verkningsfullt och att ett systematiskt dialogarbete under mandatperioden har
etablerats. Rapporten visar dock på att det finns förbättringsåtgärder både inom
föreningsrörelsen och inom Region Gotlands verksamheter. Det som bland annat
behöver ses över är nämndernas ansvar för förbättringsplanerna. Det saknas
etablerade strukturer för ett systematiskt uppföljningsarbete samt revidering av
planerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämnderna får i uppdrag att
uppdatera förbättringsplanerna och att en systematisk uppföljning av planerna
inkluderas i det ordinarie uppföljningsarbetet.
När det gäller föreningsverksamhetens osäkerhet kring vilket forum frågor ska lyftas
är det viktigt att säkerställa att kunskapsstöd omkring strukturen kontinuerligt
erbjuds och det är ett ansvar som åvilar regionstyrelseförvaltningen i dialog med
föreningsrörelsen.
Vidare föreslår regionstyrelseförvaltningen att tillgänglighetsrådet får i uppdrag att
utveckla och stödja nämndernas arbete för att inkludera funktionshinderperspektivet
i Region Gotlands verksamheter utifrån rapporten.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att rapporten godkännes.
Beslutsunderlag

RF § 178, 2013-12-16
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1. Sammanfattning
Att aktivt engagera personer med funktionsnedsättning genom bland annat dialog och samråd med organisationer som företräder dem är ett åtagande som tydligt framgår av FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4.3. Aktiv involvering är enligt konventionen centralt för att träffa rätt i såväl behov som problemanalys
men också för att säkra åtgärder som bidrar till att stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Region Gotland har sedan 2013 ett inarbetat system för dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning. Rapporten visar att både föreningsverksamheten och utsedda tjänstepersoner inom Region Gotlands verksamheter tycker att strukturen är bra och viktig. Den stärker och utvecklar delaktigheten i tillgänglighetsarbetet inom
Region Gotland. Region Gotlands tillgänglighetsråd är lyhörda och kreativa och återkoppling sker. För regionens del bidrar strukturen till delaktighet på organisations- och föreningsnivå samt att den bidrar till att stärka dialogen med funktionshinderrörelsen. Tillgänglighetsarbetet underlättas också av att strukturen hjälper verksamheterna inom regionen att
på ett enkelt sätt nå samtliga föreningar vid behov av dialog. Arbetet har underlättats av att
Funkisam Gotland1, som paraplyorganisation för föreningarna, har utvecklat sitt föreningsarbete under mandatperioden och nu utgör en stabil verksamhet för frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Strukturen för dialog för personer med funktionsnedsättning består av olika nivåer för
samråd och det utmynnar i en osäkerhet kring vilket forum föreningarnas frågor ska lyftas.
Beslutsvägarna mellan nivåerna är inte heller tydliga och det finns en svårighet i att orientera sig mellan de olika dialoggrupperna.
Under mandatperioden har attityder och respekten för personer med funktionsnedsättning
delvis förbättrats. Förståelsen omkring personer med funktionsnedsättning och deras olika
behov kan förbättras inom regionen. Framför allt gäller det avsaknaden av förståelse och
kunskap från regionens sida, om hur funktionsnedsättningar påverkar förutsättningarna för
delaktighet och att ett funktionshinderperspektiv inte systematiskt används för att förhindra avsaknaden av tillgänglighet som till exempel vid ny- och ombyggnation.
Arbetet med att integrera tillgänglighetsfrågorna i regionens verksamheter har under mandatperioden blivit bättre men ytterligare förbättringar kan göras. Det gäller till exempel utvecklingen av den digitala servicen som är svår för vissa personer med funktionsnedsättning att lära sig. Utvecklingen för e-tjänster, appar och dylikt bör ha en mjukare övergång
där det bör finnas fler alternativ under en övergångsperiod.
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Systemet bygger också på att samtliga nämnder och regionstyrelsen har antagit förbättringsåtgärder/planer för mandatperioden. Nämndernas och regionstyrelsens beslutade åtgärder
är i de flesta fall genomförda eller påbörjade. Under perioden är det få som har förnyat sina
förbättringsplaner.

2. Bakgrund
Regionfullmäktige fattade i december 2013 (Rf § 178, 2013-12-16) beslut om ett system
byggt på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002. Systemet innebär
att Region Gotland arbetar genom en struktur för dialog med organisationer inom funk1

Funktionsnedsatt i samverkan – nätverk för alla organisationer för funktionsnedsatta på Gotland
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tionshinderrörelsen genom ett centralt tillgängligghetsråd, samrådsgrupper för nämnderna
och regionstyrelsen samt brukarråd på verksamhetsnivå. Systemet innebär också att nämnder och regionstyrelsen identifierar förbättringsområden utifrån FN-konventionen, planerar
och genomför åtgärder samt följer upp resultatet två gånger per mandatperiod. En övergripande uppföljning av hela systemet ska redovisas till regionstyrelsen en gång varje mandatperiod.
Strukturen utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken samt instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättning.
Dialog och samråd genomförs i tre nivåer; tillgänglighetsråd (representantgrupp), samråd
samt brukarråd. Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen. Regionstyrelsen utser ordförande samt ersättare bland regionstyrelsens ledamöter. Organisationer
med verksamhet för personer med funktionsnedsättning på Gotland som tillhör en rikssammanslutning utser ledamöter och ersättare från föreningarna (representantgrupp).
Dessa ledamöter tillsammans med Region Gotlands representanter, utgör tillgänglighetsrådet. 1:e vice ordförande i tillgänglighetsrådet, utsedd på förslag av representantgruppen, leder representantgruppens arbete.
Alla nämnder samt regionstyrelsen har en samrådsgrupp, enskilt eller tillsammans med en
annan nämnd. Frivilliga representanter från organisationerna tillsammans med utsedda
tjänstepersoner samt förtroendevald ordförande, utsedd av respektive nämnd, utgör samrådsgruppen. Samrådsgruppernas arbete är respektive nämnds ansvar i dialog med berörda
organisationer. Samrådsgrupperna ska tillvarata kunskaper, erfarenheter och synpunkter
från brukare och deras företrädare på verksamhetsnivå.
Brukarråd finns främst inom vård- och omsorgsverksamheten.
2.1 Deluppföljning av förbättringsplaner

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Samtliga nämnder och styrelse beslutade om förbättringsåtgärder inom den egna verksamheten utifrån FN-konventionen. Åtgärderna har legat till grund för regionens tillgänglighetsarbete för personer med funktionsnedsättning. Nämnder och styrelse ska följa upp planerna två gånger per mandatperiod. Regionstyrelseförvaltningen/Regionala Utvecklingsavdelning har uppdraget att samordna regionens övergripande tillgänglighetsråd. 2015 genomfördes en deluppföljning av nämndernas och regionstyrelsens åtgärdsplaner. Resultatet
visade att de flesta åtgärderna har fullföljts eller var på gång.

3. Metod
Underlaget till rapporten utgörs av intervjuer med organisationer som ingår i Funkisam
Gotland. Vidare har kontaktpersoner inom Region Gotland med erfarenhet från den gånga
mandatperioden intervjuats. Intervjuerna genomfördes under hösten 2019 och våren 2020.
Erfarenheter från möten i tillgänglighetsrådet, representantgruppen samt i samrådsgrupperna har också kompletterat resultatet av uppföljningen under den gångna mandatperioden 2015-2018 samt delar av den nya mandatperioden 2019.
Frågornas utformning och innehåll har tagits fram i samarbete med Funkisam Gotland.
Frågeformuleringarna återfinns i bilaga 1.
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3.1 Rapportens disposition

I rapporten redovisas resultaten av intervjuerna under respektive fråga där en sammanfattning av föreningarnas upplevelser anges först. Därefter redovisas Region Gotlands uppfattning om hur systemet med dialog och samråd har fungerat.
Denna uppföljning syftar till att ge en bild av om strukturen är känd och hur dess olika delar uppfattas och om syftet med dialog och samverkan mellan regionen och funktionshinderrörelsen fungerar inom beslutade system. Rapporten redovisar även förbättringsområden som framkommit i intervjuerna med berörda grupper.

4. Kartläggning av struktur för dialog och samråd
4.1 Är strukturen och dess syfte känd?
Föreningsverksamheten

Region Gotlands struktur för dialog och samråd tar stöd av FN:s konvention för personer
med funktionsnedsättning. Flertalet av föreningarna tror att deras medlemmar inte känner
till hur viktig konventionen är för deras grupper än mindre att regionen har ett ansvar att
följa intentionerna i konvention och vad det innebär i stort för gruppen med funktionsnedsättning.
Föreningarna menar att de som är engagerade i styrelsearbetet och/eller ingår i någon av
strukturens dialoggrupper, till exempel i representantgruppen eller nämndernas samrådsgrupper, så har de god kännedom om strukturen och dess syfte. De flesta anger dock att
strukturen delvis är okänd bland övriga medlemmar och därmed är syftet med den inte heller känt. Merparten av föreningarna menar också att föreningsmedlemmarna har beslutat
att ge uppdraget till föreningens styrelse att sköta dialog och samråd med Region Gotland.

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Rutinerna för information om gällande struktur för dialog samt återkoppling från tillgänglighetsrådet, representantgruppen och nämndernas samrådsgrupper ser olika ut i föreningarna. Vissa föreningar informerar sina medlemmar kontinuerligt från dialogmöten och vissa
överlåter arbetet med dialog på en viss person i styrelsen. Den personen blir då ensam bärare av frågor som ska diskuteras inom strukturen.
Huruvida strukturen är enkel att förstå svarar merparten av de tillfrågade föreningarna att
de anser den enkel och då framför allt för de medlemmar som är aktiva i styrelsearbetet.
Systemet har behövt ett par år på sig att bli känt menar en del men den är numera inarbetad
mer i vissa föreningar och mindre i andra. Flertalet anser att den har en tydlig ram att förhålla sig till och det är en fördel men kan också vara en nackdel, menar de.
För de medlemmar som inte är aktiva i styrelsen eller inte ingår i någon av regionens dialoggrupper är den inte så enkel att orientera sig i. Det är många nivåer och det är förvirrande. Det är svårt att få grepp om vad syftet är med grupperna, är en kommentar. En förening menar att det är svårt att veta hur strukturen praktiskt fungerar. De är osäkra på i vilket dialogforum just deras frågor ska lyftas. De undrar också om strukturen är meningsfull
för deras frågor. Ytterligare en annan förening anger att de är osäkra på beslutsvägen emellan de olika nivåerna; tillgänglighetsråd, representantgrupp och samrådsgrupp. Det är svårt
att orientera en fråga så att den kommer rätt. Vidare anser de att vissa övergripande frågor
är också svåra att leda till rätt instans. De föreningar som tar aktivt stöd i strukturen lyfter
sina frågor i representantgruppen för att de ska kunna hanteras på rätt nivå.
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Föreningarnas önskade förbättringsområden

-Ökad kunskap om konventionen för personer med funktionsnedsättning samt Region
Gotlands olika nivåer för dialog och samråd med föreningarna.
-Föreningsledamöterna ska känna till sitt ansvar och bevaka frågor för gruppen personer
med funktionsnedsättning.
-Föreningarna ska utveckla sitt sätt att sprida kunskap om hur deras frågor kan tas om hand
och bevaka att de hanteras rätt.
-Region Gotland kan utveckla processbilden över strukturen med enkel och förklarande
text för ökad förståelse.
-Öka kunskapen bland förtroendevalda och tjänstepersoner i strukturens syfte och mål
med dialogen.
Region Gotland

På ledningsnivå anser förvaltningarna att strukturen för dialog och samråd och dess syfte är
känd. De tjänstepersoner som är utsedda att ansvara för nämndens samrådsgrupp är väl insatta i processen. På verksamhetsnivå är tillgänglighetsrådet som dialogforum eller dennes
övergripande struktur och tillhörighet ändå okänd för de flesta. Förvaltningarna vill ändå
betona att när det gäller den egna nämndens samrådsgrupp känner merparten av verksamheterna till att den finns.
Systemet för dialog omfattas också av brukarråd. Förvaltningarnas brukarråd är uppskattade av både funktionshinderrörelsen och verksamheterna. Dessa fyller en viktig funktion
när det gäller delaktighet, tid för erfarenhetsutbyte och kunskap om individens behov. Vid
behov tillsätts arbetsgrupper med representanter från funktionshinderrörelsen och berörda
tjänstepersoner. De förvaltningar som särskilt arbetar utifrån ett brukarperspektiv anser att
strukturen hjälper dem att på ett enkelt sätt nå samtliga föreningar vid behov av dialog. Arbetet har också underlättats av att Funkisam, som paraplyorganisation för föreningarna, har
utvecklat sitt föreningsarbete under mandatperioden och nu utgör en stabil verksamhet för
frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Regionens önskade förbättringsområden

- Öka kunskapen, på verksamhetsnivå, om tillgänglighetsrådets övergripande syfte och roll
gällande tillgänglighetsfrågor.
- Förtydliga på vilken nivå, i strukturens olika delar, som frågor om tillgänglighet bör hanteras.
- Förbättra rutinerna omkring vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som tas på tillgänglighetsrådet till nämndernas samrådsgrupper för att öka transparensen mellan de olika
nivåerna.
4.2 Stärker processen arbetet med delaktighet och samverkan inom de olika nivåerna (Tillgänglighetsråd – Representantgrupp – Samrådsgrupp på nämndnivå
– brukarråd)?

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Föreningsverksamheten

Tillgänglighetsrådet

Sammantaget tycker föreningarna att beslutad struktur är bra och viktig. Den stärker och
utvecklar delaktigheten i tillgänglighetsarbetet med Region Gotland. När det gäller arbetet i
tillgänglighetsrådet anser flertalet att regionen är lyhörd och kreativ. Vidare sker återkoppling gällande frågor och ärenden som har diskuterats och att fyra möten per år är hanterbart. Den nya mandatperioden (2019) inleddes med att ersättare i tillgänglighetsrådet inbjuds att delta vid rådets möten. Det är en positiv förändring och stärker delaktigheten och
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samarbetet anser föreningarna. En förening upplever att processen inte når ut till deras
verksamhet. De påtalar samtidigt att anledning kan vara att de själva inte önskar utnyttja
befintligt forum för dialog som att det kan handla om okunskap om densamma.

Representantgruppen

Merparten av föreningar anser att representantgruppen känns trygg. Representantgruppen
har under mandatperioden stärkt sin roll som mötesplats för dialog och utvecklad samverkan mellan föreningarna i gemensamma frågor. Mötena anges som givande och flexibla och
arbetet med tillgänglighetsfrågorna stärks genom att allt fler föreningar känner till varandra.
Deltagare i representantgruppen uppger att det är positivt att gäster som till exempel tjänstepersoner inom regionens verksamheter bjuds in till möten. Det skapar en bra dialog där
alla kan delta. Det genererar också en möjlighet att få kontakt med tjänstepersoner och att
dessa i sin tur får kunskap om vilka föreningarna är och deras representanter. Det är viktigt
att det finns tid för olika frågor både i representantgruppen och i nämndernas samrådsgrupper. De olika nivåerna i processen medger att fler kan påverka regionens verksamheter
och att det finns en organiserad struktur där föreningarna kan vidarebefordra frågor till de
representanter som sitter i de olika grupperna på de olika nivåerna.

Samrådsgrupper

När det gäller nämndernas samrådsgrupper behöver arbetet utvecklas. Föreningarna har
fått gehör för många av sina frågor men merparten av de intervjuade uttrycker en besvikelse över möten i samrådsgrupperna som de menar innefattar information och inte en dialog. Vidare saknas ibland tjänstepersoner som skulle kunna ge svar på frågor som föreningarna har aktualiserat innan mötet enligt de rutiner för samrådsgruppernas möten som har
tagits fram. Föreningarna påpekar att kunskapen om åläggande när det gäller konventionen,
tillgänglighet och de riktlinjer för tillgänglighetsarbetet som regionen ska förhålla sig till
måste implementeras i verksamheterna. Det är också viktigt att regionens medarbetare som
leder verksamhetsförändringar som berör personer med funktionsnedsättning, har kunskap
om gällande struktur och att samråd med funktionshinderrörelsen genomförs i ett tidigt
skede. Föreningar önskar att samråd ska upprätthållas under hela projekttiden. Vissa frågor
har blivit liggande under lång tid utan att ha blivit verkställda eller på annat sätt åtgärdade,
menar föreningarna vidare. Det är viktigt med lyhördhet och att frågor återkopplas till
funktionshinderrörelsen vilket inte alltid sker. De tycker att regionen har svårt att se konsekvenserna av beslut som tas och hur det påverkar personer med funktionsnedsättning. Attityd och intresse för samrådsgruppsarbetet behöver förbättras från regionens sida. Under
föregående mandatperiod har samråden för social- och hälso- och sjukvårdsnämnden slagits ihop till ett råd. Även tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden har en gemensam samrådsgrupp. Någon förening menar att samråden har blivit intressantare men att
det är viktigt att mötestiden fördelas lika mellan varje intresseområde så att alla kan få
komma till tals.

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Föreningarnas önskade förbättringsområden

-Föreningsverksamheten ska fortsättningsvis regelbundet bjuda in berörda tjänstepersoner i
regionen till representantmöten och samverkansgrupper för utbyte av kunskap om varandras verksamhet, föreningar vs regionens verksamheter.
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-Behov finns att förbättra samarbetet mellan nämndernas samrådsgrupper. Vissa tillgänglighetsfrågor kan involvera fler nämnder då åtgärder från en nämnds verksamhet kan utvecklas till att bli en fråga/åtgärd för en annan nämnd. Även upphandlingsprocessen är viktig
för tillgänglighetsarbetet och bör ingå i större utsträckning i planeringsarbetet.
-Arbetet i nämndernas samrådsgrupper måste förbättras. Regelbunden återkoppling och rutiner ska följas enligt de riktlinjer och rutiner som har tagits fram för samrådsarbetet.
-Information och samråd omkring nya projekt som berör personer med funktionsnedsättning måste säkras i strukturens alla delar. Verksamheterna bjuder in funktionshinderrörelsen i ett tidigt skede för att bättre ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som funktionshinderrörelsen kan ge i tillgänglighetsarbetet.
-Region Gotland förbättrar sin attityd och sitt intresse i samrådsgruppsarbetet.
-Utveckla kontakt med föreningarna och upphandlarna i större utsträckning för erfarenhetsutbyte.
Region Gotland

Några förvaltningar menar att arbetet i samrådsgruppen har utvecklats under mandatperioden och att strukturen bidrar till delaktighet på organisations- och föreningsnivå samt att
den bidrar till att stärka dialogen med funktionshinderrörelsen. Några förvaltningar har valt
att slå ihop sina samrådsgrupper då frågor har beröringspunkter i fler än en förvaltning. De
anser också att utsedda politiker är bra på att ta med sig frågor som kommer upp i samrådet. Framtagna rutiner för samrådsgrupper följs. De frågor som anmäls till kommande
samråd kan därför planeras i förväg.
En svårighet i samrådsgruppsarbetet är att deltagarna från föreningarna kan ha olika idéer
om varför man är där och vad som är syftet och målet för samrådet. Ytterligare en annan
förvaltning tycker överlag att de frågor och ärenden som behandlas i samrådsgruppen är på
åtgärdsnivå. Många gånger handlar det om att åtgärda olika störningar. Frågorna/ärendena
har sällan någon strategisk inriktning där en politisk prioritering och resursfördelning kan
diskuteras. Det viktigt att fortsätta utveckla och klargöra vilka frågor/ärende som kan och
ska tas upp på ett samråd tillsammans med deltagare från föreningarna.
Regionens önskade förbättringsområde

- Förtydliga på vilken nivå, i strukturens olika delar, som frågor om tillgänglighet och insatser ska hanteras.
4.3 Har attityder, respekt och förståelse för personer med funktionsnedsättning
och dess behov stärkts eller på annat sätt gjorts tydligare?
Föreningsverksamheten

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Attityd: De flesta som deltog i intervjuerna ansåg att attityden till personer med funktions-

nedsättning har förbättrats under mandatperioden. Det finns en ambition att ha dialog med
organisationerna och verksamheterna tar det på allvar. De känner sig välkomna på möten
som anordnas inom regionen. En mindre andel av de intervjuade tycker att det inte varit så
enkelt att driva frågor om funktionsnedsättning. De upplever att ”ingen” riktigt vill ta ansvar för deras frågor och de upplever att det finns ett ointresse från verksamheterna. Till
exempel när tjänster felanmäls, då dem inte fungerar som utlovat. Dels uteblir återkoppling
och dels görs inga försök att rätta till felet. Det finns ingen respons och det tolkas som ointresse. De förtroendevaldas attityd till tillgänglighetsfrågorna och hur de tar sig an tillgänglighetsperspektivet är viktigt för funktionshinderrörelsen. Förtroendet för att frågorna hanteras på ett politiskt korrekt sätt måste bli bättre, anser de.
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Respekt: När det gäller frågan om respekten för personer med funktionsnedsättning har

blivit bättre under mandatperioden så skiljer den sig åt mellan de intervjuade. Någon
tycker att när det sker dialog med verksamheten och dess tjänstepersoner så är den bra och
återkoppling sker. Det har blivit en annan syn i samhället på funktionsnedsättningsfrågorna, anser någon annan. En förening menar att respekten hos tjänstepersoner är bättre ju
längre ut i verksamheten man kommer. Det har bland annat blivit lättare att få kontakt med
rätt verksamhet och med rätt tjänsteperson för att få frågor besvarade.
Vissa av de intervjuade menar att det inte alltid finns förståelse för deras frågor medan vissa
tycker att frågorna respekteras men förbättrande åtgärder saknas. Någon anser att olika
grupper upplever frågan om respekt olika. Synlig funktionsnedsättning får lättare respekt än
en funktionsnedsättning som inte syns som till exempel lätt intellektuell funktionsnedsättning. Vidare saknas respekt för personer med funktionsnedsättning som grupp särskilt på
samrådsgruppsnivå och det är ett återkommande problem, menar de. På samrådsmöten genomförs information istället för dialog med organisationerna. De upplever också en viss
okunskap om funktionsnedsättning bland professionen och vad den innebär för den enskilde. Helhetssyn saknas.

Förståelse omkring olika behov: Sammanfattningsvis anser organisationerna att regionen

är dåligt insatt i gruppens problem och behov. Främst tar de upp avsaknaden av resurser,
under perioden, för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i
samhället på jämlika villkor som andra. Resursminskningar drabbar i första hand redan sårbara grupper. De anser också att det finns en avsaknad av förståelse och kunskap om hur
funktionsnedsättningar påverkar förutsättningar för delaktighet och att ett funktionshinderperspektiv inte systematiskt används för att förhindra avsaknaden av tillgänglighet som till
exempel vid ny- eller ombyggnation. Respekt och förståelse för gruppens behov måste hela
tiden kommuniceras. Prioriteringar måste göras i dialog med utsatta grupper, menar de.
En mindre andel uppger att det har skett en positiv förändring överlag i samhället där bland
annat den fysiska tillgängligheten är mer påtaglig och att den har blivit bättre.
Region Gotland

Attityd: Dialog och efterfrågan omkring funktionshinderrörelsens kunskaper har utvecklats
över tid inom förvaltningarna. En förvaltning uttryckte som att ”Det är en förmån att få
vara med i samrådsgruppen och få en insyn och förståelse omkring behov och önskningar.”

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Respekt: Region Gotlands antagna struktur för samråd och dialog är tydlig och visar på respekt för de samråd som funktionshinderrörelsen blir kallade till. Samråden har också betydelse för tillgänglighetsarbetet och det har blivit en naturlig del i anpassnings- och utvecklingsarbetet, menar de. Samtidigt menar någon att strukturen inte är känd inom alla förvaltningens verksamheter och kan därmed inte bidra till att höja respekten för frågorna. Arbetet styrs av övergripande strukturer där attityd och respekt är honnörsord.

Förståelse omkring olika behov: Förvaltningarna anser att förståelsen för gruppens olika

behov har stärkts under mandatperioden. Någon menade att det har varit en process och
en annan menade att förståelsen omkring olika behov finns generellt inom förvaltningen
och strukturen för dialog och samråd påverkar inte detta.
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4.4 Har tillgänglighetsfrågor integrerats i föreningarna/verksamheterna på det
sätt som konventionen, nationella och lokala mål beskriver?

Nationellt mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Fyra områden prioriteras:
- universell utformning (innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett olika behov och förutsättningar)
- befintliga brister i tillgängligheten
- individuella stöd och lösningar för individens självständighet
- att förebygga och motverka diskriminering.
Föreningsverksamheten

Inom den egna föreningsverksamheten

För vissa föreningar är de nationella riktlinjerna inte kända medan vissa har haft riktlinjerna
på sin agenda. Merparten av föreningarna menar dock att de tänker på att ha tillgång till bra
lokaler, utrustning i lokalen, tillgänglig parkering och olika alternativ till kost utifrån medlemmarnas behov. De anser också att Funkisams möten har utvecklats under perioden där
alla frågor är välkomna och där medlemmar deltar utifrån sina möjligheter.
En förening anser att tillgänglighetsfrågor borde prioriteras mer inom föreningarna. De har
för mycket fokus på aktiviteter och mindre fokus på att jobba med grundförutsättningarna
för personer med funktionsnedsättning som är att alla ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Inom Region Gotlands verksamheter

Föreningarna anser att arbetet med att integrera tillgänglighetsfrågorna i regionens verksamheter under mandatperioden har blivit bättre men att det ännu fattas mycket. Under
mandatperioden har samråden för nämnderna för miljö- och bygg samt teknik slagits ihop
liksom samrådet för nämnderna hälso- och sjukvård och social vård- och omsorg. De anser
att förutsättningarna för en bra dialog har utvecklats i och med denna förändring.
Det finns dock exempel på avsaknad av dialog. Bland annat tycker de att verksamheterna
inte, i den utsträckning som skulle behövas, använder sig av Region Gotlands allergikommitté. Kommittén är en expertgrupp som åberopas när mer kunskap behövs omkring textilier, byggvaror, ventilation m m. Vidare anser en annan förening att handläggningstiderna
är för långa för till exempel hjälp/service när det gäller hjälpmedel. Den digitala servicen är
svår att lära sig för vissa personer med funktionsnedsättning. Det finns inte heller tillräcklig
information på lättläst svenska på regionens webbsidor. Ytterligare en synpunkt är att
knappvalen till Region Gotlands kontaktupplysning är för många. Det drabbar särskilt personer med intellektuell funktionsnedsättning men det är även svårt för andra grupper att
hantera de olika valen. Sammantaget anser de att utvecklingen för e-tjänster, appar och dylikt går för fort. Regionen bör ha en mjukare övergång. Det ska finnas fler alternativ under
en övergångstid, så att alla kan få en chans att lära sig och få kunskap om den nya tekniken.
Exempel på brister i tillgängligheten inom regionen är också att vissa automatiska dörröppnare är så tysta så att personer med synnedsättning inte kan höra om dörrarna går upp eller
om de fortfarande är stängda. Det finns även dörrar som öppnas åt ”fel” håll. (Exemplet är
från skolan.) När detta ska justeras, om det görs, genomförs det utan att någon ansvarig tar
kontakt med funktionshinderrörelsen eller med de som berörs. Ytterligare prov på otillgänglighet är de nya p-automaterna som är monterade på betongfundament. De exkluderar
personer som använder rullstol då de inte når automaten om de väljer att betala med kort
eller mynt. Vid om- och nybyggnad av lokaler inom regionen är sällan personer med funk-
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tionsnedsättning delaktiga i någon projektgrupp. De saknar många gånger information om
att om- eller nybyggnad är på gång. Att fråga efter föreningarnas erfarenheter och kunskaper om hur en om- eller nybyggnation kan underlätta vardagen för de med funktionsnedsättning redan från början minskar risken att göra fel och kostnader för att rätta till dessa i
ett senare skede minimeras. Föreningarna anser att det som i allra högsta grad berör gruppen ska de få en chans att ha synpunkter på. Utifrån bland annat ovanstående anser de att
kunskapen för hur ett tillgänglighetsarbete går till inte finns fullt ut inom regionen.
Region Gotland

Inom verksamheterna

Förvaltningarna beskriver det som att tillgänglighetsfrågorna är integrerade i verksamheterna. Förvaltningarna styrs också av nationella riktlinjer för till exempel diskrimineringsfrågor, lätt avhjälpta hinder, jämlika villkor osv och det underlättar arbetet med integrering.
Inom förvaltningarna används olika metoder för integrering då insatser och service för respektive förvaltning ser olika ut.
4.5 Har det utarbetats rutiner eller riktlinjer för att möta strukturens intentioner
om dialog och samråd?
Föreningsverksamheten

Ungefär hälften av föreningar anger att det inte har utarbetat några särskilda rutiner eller
riktlinjer. De uppger att antingen har styrelsen eller någon som är utsedd ur styrelsen uppdraget att hantera arbetet med tillgänglighetsfrågorna och den personen är länken in i strukturen för dialog och samråd med regionen. Vissa föreningar har integrerat strukturen så till
vida att de har ett återrapporteringssystem från de olika nivåerna (protokoll och anteckningar) och rutiner för hur, när och på vilken nivå deras aktuella frågor ska hanteras inom
strukturens olika nivåer. Ett par föreningar medger att det finns behov av utbildning och
information om systemet och dess intentioner till alla medlemmar och då gärna tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda. Någon förening menar att de främst finns
till för att skapa aktiviteter för medlemmarna och ytterligare någon menar att de arbetar så
nära brukarna så strukturen känns inte riktigt aktuell för dem.
Region Gotland

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

Förvaltningarna anger att de arbetar utifrån lagar och nationella rutiner som till mångt och
mycket sammanfaller med regionens system. Förvaltningarna arbetar med planer, insatser
och brukarmedverkan i sitt uppdrag och därmed är rutiner om dialog och samråd integrerade i det arbetet. Ytterligare en annan förvaltning menar att de har upparbetat rutiner direkt med funktionshinderrörelsen i många av deras projekt.
4.6 Strukturen innehåller även en process där nämnder och styrelsen ska identifiera förbättringsområden utifrån FN konventionen, planera och genomför åtgärder samt följa upp resultatet två gånger per mandatperiod.

Endast Region Gotland kommenterar ovanstående uppdrag.

Samtliga nämnder och styrelse antog förbättringsåtgärder/planer under 2013 i enlighet med
regionfullmäktiges beslut. Merparten av nämnderna och styrelsen har inte förnyat sina för-
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning

bättringsplaner under mandatperioden. Regionstyrelseförvaltningen gjorde en deluppföljning av samtliga planer 2015. Uppföljningen visade att i de flesta fall var föreslagna åtgärder
genomförda eller påbörjade. De flesta åtgärderna handlade om att utbilda medarbetare i
kommunikation, attityder och bemötande. Vidare arbetade nämnderna för att främja dialog
och utveckla nya metoder för ökad delaktighet bland personer med funktionsnedsättning.
Åtgärder för att förbättra blanketter och språk på webben samt andra IT- och webblösningar var prioriterade.
Några förvaltningar svarar, på frågan om planen hålls aktuell, att den inte är reviderad eller
förnyad. En annan förvaltning menar att planen hålls aktuell i viss mån men inte i den utsträckning som de skulle vilja och det beror bland annat på hög arbetsbelastning.
De flesta förvaltningarna har utsett kontaktpersoner som ansvarar för mötesformen och
dialogen i samrådsgruppen men hur själva arbetet med att hålla förbättrings/åtgärdsplanen
aktuell samt om uppföljning görs av planen eller inte, är oklar. En förvaltning förklarar att
utsedd kontaktperson även har ett ansvar att se till att berörda medarbetare tar sitt ansvar
för tillgänglighetsfrågorna utifrån sitt eget verksamhetsområde. En önskan är dock att
kunna ha mer fokus på tillgänglighetsfrågorna, menar förvaltningen.

5. Bilagor
1. Intervjufrågor till föreningarna
2. Intervjufrågor till förvaltningarna
3. Struktur för dialog och samråd med organisationerna för personer med funktionsnedsättning
4. Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättning

Ärendenr RS 2020/1628 Datum 2020-11-20

5. Deluppföljning av åtgärdsplaner 2015
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Rapport – Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning ,
2020/1628
Bilaga 1
Frågor till föreningar inom Funkisam –Bakgrund
Regionfullmäktige fattade i december 2013 beslut om ett system byggt på FN:s konvention om
mänskliga rättigheter och som ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002.
Det beslutades också att nämnder och styrelse skulle identifiera förbättringsområden utifrån FN:s
konvention för person med funktionsnedsättning.
Syfte
Syftet med en övergripande uppföljning av fastställd struktur för dialog och samråd med
funktionshinderrörelsen är att undersöka om
-

hur strukturens olika delar uppfattas. Tillgänglighetsråd – Representantgrupp –
Samrådsgrupp på nämndnivå - Brukarråd
Är den känd? Är den enkel att förstå? Känner föreningarna till syftet med strukturen? Finns
nackdelar? Vad kan utvecklas?

-

processen stärker arbetet med delaktighet och samverkan inom de olika nivåerna
(Tillgänglighetsråd – Representantgrupp – Samrådsgrupp på nämndnivå – brukarråd).
På vilket sätt och i vilka delar? Saknas något? Förbättring/utveckling inom de olika nivåerna?

-

attityder, respekt och förståelse för personer med funktionsnedsättning och dess behov har
stärkts eller på annat sätt gjorts tydligare. Stärkt/gjorts tydligare gällande attityder?
Stärkt/gjorts tydligare gällande respekt? Förståelse omkring olika behov?

-

tillgänglighetsfrågor har integrerats i föreningarna/verksamheterna på det sätt som
konventionen, nationella och lokala mål beskriver.
Nationellt mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Fyra områden
prioriteras:
- universell utformning (innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett olika behov
och förutsättningar)
- befintliga brister i tillgängligheten
- individuella stöd och lösningar för individens självständighet
- att förebygga och motverka diskriminering.

-

det har utarbetats rutiner eller riktlinjer för att möta strukturens intentioner om dialog och
samråd.
Inom föreningarna? På vilket sätt?

Rapport – Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning ,
2020/1628
Bilaga 2
Frågor till förvaltningarna
Bakgrund
Regionfullmäktige fattade i december 2013 beslut om ett system byggt på FN:s konvention om
mänskliga rättigheter och som ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002.
Det beslutades också att nämnder och styrelse skulle identifiera förbättringsområden utifrån FN:s
konvention för person med funktionsnedsättning.
Syfte
Syftet med en övergripande uppföljning av fastställd struktur för dialog och samråd med
funktionshinderrörelsen är att undersöka om
-

hur strukturens olika delar uppfattas. Tillgänglighetsråd – Representantgrupp –
Samrådsgrupp på nämndnivå - Brukarråd
Är den känd? Hur har den implementerats(gjorts känd)? Känner verksamheten till syftet med
strukturen? Är den enkel att förstå? Finns nackdelar? Vad kan utvecklas?

-

processen stärker arbetet med delaktighet och samverkan inom de olika nivåerna
(Tillgänglighetsråd – Representantgrupp – Samrådsgrupp på nämndnivå – Brukarråd).
På vilket sätt och i vilka delar? Saknas något? Förbättring/utveckling inom de olika nivåerna?

-

attityder, respekt och förståelse för personer med funktionsnedsättning och dess behov har
stärkts eller på annat sätt gjorts tydligare?
Har kunskapen ökat, stärkts eller gjorts tydligare gällande attityder?
Stärkt/gjorts tydligare gällande respekt?
Stärkt/gjorts tydligare gällande förståelse omkring olika behov?

-

tillgänglighetsfrågor har integrerats i verksamheten på det sätt som konventionen, nationella
och lokala mål beskriver.
”Nationellt mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Fyra områden
prioriteras:
- universell utformning (innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett olika behov
och förutsättningar)
- befintliga brister i tillgängligheten
- individuella stöd och lösningar för individens självständighet
- att förebygga och motverka diskriminering.”
Beskriv!

-

det har utarbetats rutiner eller riktlinjer för att möta strukturens intentioner om dialog och
samråd.

På vilket sätt?
-

Strukturen innehåller även en process där nämnder och styrelser ska identifiera
förbättringsområden utifrån FNs konvention, planera och genomföra åtgärder samt följa upp
resultatet två gånger per mandatperiod.
Hålls planerna aktuella? Finns någon ansvarig? Hur följs dessa upp i styrkort och
verksamhetsplaner?

S T R U K T U R
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med organisationerna för personer med funktionsnedsättning (RF 2013 -12-16 § 178)

FN:s konvention om
rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
Nationellt mål och
inriktning för
funktionshinderpolitiken
Instruktioner för Region
Gotlands tillgänglighetsråd för personer
med funktionsnedsättning

Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer
med funktionsnedsättning
Övergripande samråd och ömsesidigt utbyte
Ordförande, förtroendevald. Ersättare, förtroendevald
7 ledamöter från organisationerna
7 ersättare från organisationerna
Samordnare, Region Gotland
(Sekreterare, Region Gotland)

Representantgruppen
Forum med organisationer för personer med funktionsnedsättning Information samt synpunkter på dagordning till tillgänglighetsrådet

Samrådsgrupper på nämndnivå
Förtroendevalda, kontaktperson/tjänsteperson, representanter från organisationerna
*TN,

MBN
**TKF, SBF

BUN, GVN
UAF

HSN, SON
HSF, SOF

RS
RSF

Brukarråd på verksamhetsnivå

*Tekniska

nämnden, Miljö- och byggnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden, Socialnämnden samt Regionstyrelsen.
**Teknikförvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltning, Utbildnings- och arbetslivsförvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltning,
Socialförvaltning samt Regionstyrelseförvaltning.

Region Gotland

INSTRUKTIONER FÖR REGION GOTLANDS TILLGÄNGLIGHETSRÅD
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Antaget av regionstyrelsen 2018-12-12. Ändrad 2019-04-29.
Syfte (Verksamhetsområde)

§1
Regionens samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning är
lagstadgad och ska ingå som en naturlig del i all planering inom Region Gotland.
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Regionen och
organisationerna.
Verksamhet

§2
Region Gotland ska informera rådet om Regionens övergripande planering och större
verksamhetsförändringar som berör organisationerna och därvid inhämta synpunkter från
rådet i så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.
Rådet kan aktivt informera om och ge förslag till lämplig anpassning av de delar av Regionens
verksamhetsutbud som berör funktionsnedsattas förhållanden i samhället. Rådet ska vara
remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär för personer med
funktionsnedsättning.
Nämnder och styrelser ska följa upp antagna åtgärdsplaner för att implementera FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning i den egna verksamheten. Detta sker bl.a.
genom att nämnder och styrelse, en gång per år eller minst vartannat år i samband med
verksamhetsberättelsen, till rådet överlämnar en sammanfattning av nämndernas arbete under
perioden enligt beslut i regionfullmäktige (RF 2013-12-16 §178). Rådet granskar nämndernas
och styrelsens arbete och kan med anledning av detta, vid behov, yttra sig till regionstyrelsen.
Dessutom ska rådet svara för uppföljning av dialogerna i samrådsgrupperna på
nämnd/förvaltningsnivå.
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning, sammansättning

§3
Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Regionstyrelsen utser ordförande, en ledamot och 2 ersättare bland regionstyrelsens ledamöter.
1:e vice ordförande utses av rådet på förslag från representantgruppen.
De organisationer med verksamhet för personer med funktionsnedsättning på Gotland som tillhör
rikssammanslutning ska beredas representation i rådets representantgrupp. Varje organisation har
en röstberättigad i representantskapet som de själva utser. Representantgruppen utser 7 ledamöter
och 7 ersättare vilka ska vara folkbokförda på Gotland som tillsammans med Region Gotlands
representanter utgör tillgänglighetsrådet. 1:e vice ordförande är sammankallande för
representantgruppen.
Ledamöter är valda för en mandatperiod. Fyllnadsval kan ske. Representantskapet ska före 1
december det år regionfullmäktige väljs, lämna in uppgift till regionstyrelsen på sina ledamöter i
tillgänglighetsrådet samt kontaktuppgifter till organisationerna.
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Samrådsgrupper

§4
I Region Gotland finns ett system med samrådsgrupper med representanter från organisationer
i vissa nämnder. Utformningen av samrådsgrupperna bestäms av respektive nämnd efter dialog
med berörda organisationer. Tillgänglighetsrådet har utarbetade instruktioner omkring
arbetssätt och rutiner.
Organisation och arbetsformer

§5
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Ersättare har rätt att närvara vid samtliga sammanträden. När ordförande för
tillgänglighetsrådet är förhindrad att närvara tjänstgör dess ersättare som ordförande.
Rådet sammanträder på dag som ordföranden bestämmer. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande, vice ordförande eller hälften av rådets ledamöter begär detta.
Ordföranden ska samråda med 1:e vice ordförande om upprättande av dagordningen inför
sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse tillställs rådets ledamöter och ersättare
senast två veckor före sammanträdesdatum. Kallelsen ska åtföljas av förteckning över de
ärenden som ska behandlas samt handlingar och övrigt beslutsunderlag som tillhör ärendena.
Ledamöter kan väcka nya frågor vid sammanträdet.
Representantgruppen sammanträder tre veckor före rådets möte. Återrapport från
representantgruppen är en stående punkt vid tillgänglighetsrådets möte.
En tjänsteperson från Region Gotland ska vara samordnare i tillgänglighetsrådet för personer
med funktionsnedsättningar.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en av rådet utsedd ledamot.
Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, ledamöter i representantgruppen,
regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser samt inom Regionens verksamma organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning.
Från regionstyrelsen och övriga nämnder får rådet kalla förtroendevald eller särskilt sakkunnig
samt i övrigt infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Vid behov kan utskott, kommitté eller särskilt adjungerad utses.
Vid varje ny mandatperiod ska regionstyrelsen i samarbete med organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning svara för erforderlig utbildning för ledamöter och ersättare
i tillgänglighetsrådet. Detta gäller även för nämndernas samrådsgrupper.
Ekonomi

§6
Regionstyrelsen svarar för rådets personella och ekonomiska resurser.
Till regionens representanter i rådet utgår arvode, traktaments- och reseersättningar enligt av
regionfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda.
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Till organisationernas representanter i rådet utgår traktaments- och reseersättningar samt i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsinkomst. Till representantgruppens möten utgår
reseersättning.
Övrigt

§7
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning får lägga fram förslag till ändringar
och kompletteringar av dessa instruktioner till regionstyrelsen.
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Ledningskontoret

Handlingstyp

Cora Juniwik

Uppföljning

Uppföljning 2015 Regionstyrelsen, Rs 2013-11-21 § 348
Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

Inventering

Inventering av förbättringsområden

Genomförd. Uppföljning 2015 och 2017.

Utbildning

Klarspråksutbildning, myndighetssvenska för
handläggare

Ej genomförd.

Information
Information

”Populär”/”light”-version av vissa övergripande
styrdokument t ex regional utvecklingsstrategi,
översiktsplan etc
Införa W3D3s nämndmodul

Information

PDF-filer får ej vara bildfiler eller skrivskyddade

Arbete pågår. Lansering under vår/vintern 2016.
Alla PDF filer som läggs ut angående budget och årsredovisning är
oskyddade och ”riktiga” pdf filer, dvs inte en bildfil.
Även övriga dokument under rubriken ekonomi & upphandling presenteras
utan skrivskydd eller som vanliga textsidor med information.
När det gäller protokoll och kallelser gäller som ovan. På central nivå sker
nu veckovisa kontroller av alla PDF-filer som publiceras på www.gotland.se

Valideringsprogram för Webb
och Word

Utreda och om möjligt införa valideringsmodul.
Webb-modulen är prioriterad.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Infördes på prov under 2015 som modul i Word och som tillägg i
webbadministratörsprogrammet. Inför 2016 görs ett uppehåll i tjänsten
som är utformad som ett abonnemang. Detta i avvaktan på att
gemensamma rutiner, verktyg och ordlistor i nämndadministrationen. När
detta arbete kommit längre ska ett förnyat abonnemang övervägas.
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Ledningskontoret

E-tjänster

Styra utvecklingen av regionens utbud av E-tjänster,

Pågår. En Regional Agenda för Gotland har antagits av Länsstyrelsen och
Region Gotland den 15 juni 2015. Handlingsplanen består av 30
insatsområden där totalt 76 delmål ska uppnås. Insatsområden och
delmålen utgår från sju strategiska områden. Arbetet går in i en
verksamhetsfas under 2016.

Växel

Utformningen av Knappvalsfunktionen utvärderas

Se uppföljning SF åtgärdsplan - Uppdrag till SF. Arbetet fortgår – översyn
har genomförts med inhämtande av åsikter från olika råd. Förslag på
lösning ska ännu tas.

Lokaler

Tillgänglighet till Rådhusets lokaler

Både fysisk tillgänglighet och användbarheten för personer med
funktionsnedsättning

Elektroniska tjänster.

Inventering genomförd 2014 av Rådhusets lokaler. Hörselslinga finns men
skall bytas ut mot hörselhalsband pga överhörning. Arbetet avstannat pga
stoppaket.
Checklista för lokaler

Ta fram en checklista för kontroll av Rådhusets
tillgänglighet

Uppgiftslämnare är: Jan Olsson, chefsjurist, LK

Checklista framtagen som följer myndigheten för delaktighets riktlinjer för
tillgänglighet.
Checklistan används under 1:a kvartalet 2016.
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Ledningskontoret

Uppföljning 2015 Uppföljning 2015 Regionstyrelsen, Rs 2013-11-21 § 348
Verksamhetsområde Aktivitet

Uppföljning

God man

Möta kunden där kunden är. Möjliggöra för att
mötas på andra platser .

Måltid

Specialkost – Anpassa/erbjuda specialkost åt
personer med någon form av funktionsnedsättning.

Goda män möter kunden/brukaren efter dennes önskemål och
förutsättningar. Vid behov möten på regionen finns alternativa mötesplatser
som är anpassade. (Rådhuset)
Specialkost erbjuds till de personer som har någon form av medicinskt behov.

Regionarkiv

Översyn av dörrar som är tunga och svåröppnade
för personer med funktionsnedsättning.

Regionupplysning

Förenkla knappval för att underlätta för
funktionsnedsatta och äldre att göra rätt/komma
rätt.

Regionupplysning

Ta fram enkla broschyrer som med hjälp av
pictogram visar hur man kommer i kontakt med vård
och omsorg etc

Ingen åtgärd. Frågan ägs ej av serviceförvaltningen, utan av
ledningskontoret, har ej blivit överflyttad/informerad!

Regionupplysning

Förenkla för personer med funktionsnedsättning och
äldre vid deras besök på Visborg.

Besök ska i huvudsak hanteras via receptionen och möten i rådhuset. Lokaler
och skyltning är anpassade.

Uppgiftslämnare är: Anders Allard

Dörrar har dörröppningsfunktion, men slår till hårt vid stängning. Stängningen
är inte åtgärdad, har inte fått respons från länsarkivet som man delar lokal
med.
Arbetet fortgår – översyn har genomförts med inhämtande av åsikter från
olika råd. Förslag på lösning ska ännu tas.
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Ledningskontoret

Uppföljning 2015 Kultur- och fritidsnämnden, KFN 2013-09-10 § 64
Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

Samtliga avdelningar

Inventera vad som görs inom området

Samtliga avdelningar

Identifiera förbättringsområden inom respektive
avdelning samt göra detaljerad plan för det fortsatta
förbättringsarbetet

Samtliga avdelningar

Lättläst och tydlig information på hemsidan samt på
skyltar, inbjudnings, brev, blanketter m m.
Medarbetarutbildning i bemötande,
behovsanpassning m m.

En inventering gjordes hösten 2013 och en ny startas under hösten
2015 och planeras vara klar till årsskiftet.
Biblioteken har en tillgänglighetsplan sen 2014 som ska revideras i
år. Övriga avdelningar har inte några nerskrivna planer. Men
genom den referensgrupp som KFN/KFF har kring dessa frågor
och åtgärdsplanen så ser vi att det ändå pågår ett aktivt arbete för
att öka tillgängligheten till förvaltningens lokaler, verksamheter och
aktiviteter. Ser också att vi blivit bättre att samverka över
avdelningsgränserna. Ref grp tillsattes när åp beslutades.
Deltagare är 2 politiker(opp/majoritet) 1 tjm från varje avdelning
förutom inom fritidsavd som har 2. Ref grp uppdrag är att två ggr
per år följa upp arbetet med åp och ha en dialog och
kompetensutbyte mellan avdelningarna.
Arbetet pågår. En informatör/kommunikatör har anställts vilket blir
en bra resurs.
Personal har uppmanats att gå på utbildningar när tillfälle ges t.ex.
”Alla kan inte ha storlek 38”, referensgruppen gick på regionens
utbildning den 23/3, samt att ett par personal har varit på
konferenser/mässa på fastlandet för kunskapspåfyllnad.
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
har beställts och delats ut.
Chefer uppmanas att lyfta frågan om fortbildningsbehov i
medarbetarsamtalen.
Det planeras för en förvaltningsdag i vår med bemötande som
tema.
Målet är att försöka tillgängliggöra den ordinarie verksamheten så
långt det är möjligt och då kan t.ex. ”Boken kommer” där man kör
hem böcker vara ett sätt. På biblioteken finns det tekniska
läshjälpmedel och man planerar ett samarbete med syncentralen.
För att synliggöra frågan och sprida kunskap så har det från
kultursidan visats stand-up föreställningen ”Jag är Sarah” samt
dansföreställningen ”Dancing on the ringmur”.
Ungdomsavdelningen arrangerar varje sommar en aktivitet- och
utflyktsverksamhet riktad mot ungdomar med diagnos inom
autismspektrat.

Samtliga avdelningar

Samtliga avdelningar

Arrangera riktad verksamhet för personer med
särskilda behov. Prioritera barn och ungdomar.
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Ungdoms- och
fritidsverksamheten

Nätverk för att främja, informera och utveckla fritid
främst för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.

Samtliga avdelningar

Motivera och stödja föreningar och andra aktörer att
öppna upp verksamhet för personer med
funktionsnedsättning, integrera eller i vissa fall skapa
handikappsektioner.
Beakta tillgänglighet/handikapperspektiv vid beslut

Kultur- och fritidsnämnden

Uppgiftslämnare är: Marianne Ekedahl, Kultur och fritidsförvaltningen

Nätverket ”Fritid för ALLA” arrangerar en utbudsdag varje år
(januari, i samband med GA-Cupen) med prova på aktiviteter och
informationsutbyte. Det är ett samarrangemang mellan regionen
och föreningar, med KFF som ansvarig.
Ett pågående arbete. Genom att ställa frågan om deltagande på
”Fritid för ALLA” så uppmuntras föreningarna.
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Uppföljning 2015 Barn- och utbildningsnämnden, BUN 2013-09-18 § 71
Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

För-, grund- och särskola

Utbildning för medarbetare. ”Vad är
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Ansvar,
utmaningar och möjligheter inom skolan.”
Barn med neuropsykiatrisk diagnos erbjuds platser
inom den ordinarie förskolan. Aktuella förskolor
begränsar antalet inskrivna barn.
Samverkan kring föräldrar med intellektuella
begränsningar(SFIB)

Genomförd. Utbildning för förskolepersonal sker under
verksamhetsår 2015/2016 inom BUFs ram.

Utbildning

i november 2013 hade vi en välbesökt halvdag (120 pers i
Avar) om delaktighet för barn och unga med
funktionsnedsättning. dagen besöktes av såväl buf som
sof som hsf (även någon från gvf och kff). Upplägget var
föreläsning först om begreppet delaktighet och sen
föreläsning om anpassningar i kommunikation på olika
sätt med mycket kompetens logoped och pedagog från
DART som är ett kunskapscentrum i Göteborg. I
samband med en paus ordnade vi en mindre mässa där
särskolan, Got IT och habiliteringen ställde ut olika
material och appar man kan använda.

Förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen

Har påbörjats hösten 2015, MII – mångsidiga intensiva
insatser för barn inom AST. Erbjuds där barnet är
inskriven. (dvs inte begränsat antal utvalda förskolor)
Pågår på öppna förskolan Myllan i Visby.

Utbildningen följdes upp av ytterligare en satsning på
utbildning till 35 personer i metoden Samtalsmatta (ett
antal pedagoger från främst särskolan förutom personel
sof o hsf). de som genomgick de 2 heldagarna + gjorde
hemuppgifter som godkändes är nu certifierade i den
typen av anpassning av kommunikation/stöd med bilder.
De som fullföljde har bildat ett nätverk som träffas 2 ggr/år
(Got IT i hsf är sammankallande) för att dela
avidentifierade fall och ge varandra handledning.
Så svaret på din fråga är att satsningen har genomförts
inom BarnSam som planerat 2013 och 2014. 2015 bär
verksamheterna området själva. Delaktighet har inte
funnits med i BarnSams verksamhetsplan i år. 2016 års
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plan vet jag inte vad den får för inriktning.
Barn- och utbildningsnämnden

Samverkan inom ramen för samrådsgruppen för
handikappfrågor

Uppgiftslämnare är: Elisabeth Jonsson Höök, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Pågår, ett möte genomfört under hösten 2015.
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Uppföljning 2015 täcker tidigare TKF och SBF. Nu samlat i TKF under TN´s ansvar
Tekniska nämnden, TN 2013/2047
Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

Park, mark och
anläggningsarbeten

Vilplatser

Nya parkbänkar (vilplatser) har satts upp i Visby (20st), Hemse (5 st),
Klintehamn (3st) och Slite (4 st)

Fastighet
Anpassning Rådhuset
och övriga offentliga fastigheter
Hamnen och projektavdelningen

Tillgänglighetsanpassning till exempel
kontraster, hörselslinga osv

Arbete har påbörjats med att förbättra för hörselmiljön, minskade
investeringsanslag har medfört förseningar i ursprunglig plan

Utformning av nya resecentrum

Klart och genomfört

Projektavdelningen

Processutveckling Tillgänglighetsrådgivarnas tidiga
medverkan i byggprocessen

För närvarande ingen särskild befattning i organisationen men frågan
bevakas i alla projekt utifrån Boverkets byggregler.

Granskning och godkännande av
tillgänglighetssakkunnig

Genomförs vid alla större projekt.

Sammanställning av synpunkter från
brukare vid driftuppdrag till beställaren.
Utbildning av tekniska förvaltningens
ledning och berörda arbetsledare om
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, bemötande och
tillgänglighet generellt
Utbildning enligt ovan

Frågan ej aktuell efter omorganisationerna.

Mark och stadsmiljö

12036 ”Lätt avhjälpta hinder”

Cirkulationsanpassningar med gång- och cykelpassager, ny
tillgänglighetsstrategi under framtagande, cykelplan med hänsyn till
tillgänglighetsbehov, ny upphöjd gång- och cykelpassage har byggts över
Visborgsallén

Kollektivtrafik

22701 Anpassning funktionshinder

Hållplatsutrop i bussarna

Hållplatser

Förtydligat vid hållplatser: namn och tidtabeller

Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningens ledning och
arbetsledare

Teknikförvaltningens övriga
medarbetare

Utbildning genomförd 23 mars 2015

Utbildning genomförd 23 mars 2015
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Information

Gotland.se har i stort anpassats ur tillgänglighetssynpunkt, dock ej alla
enskilda dokument och sidor.

Information

Lättläst information på
Samhällsbyggnads-förvaltningens
hemsida
Förenklade blanketter

Bemötande

Bemötandeutbildning

Genomfört, men även återkommande

Beslut

Utbildning i att skriva tydliga och lättlästa
beslut

Klar Språk-utbildning genomförd, hjälpverktyg finns på intranätet

Uppgiftslämnare är:
Bo Hultemar
Chef Mark- och stadsmiljö
Teknikförvaltningen

Förbättringar sker successivt i samband med e-tjänsteutvecklingen
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Uppföljning 2015 Socialnämnden, SON 2013-09-17 § 80
Åtgärdsplanen utgår från Handlingsplanen med utvecklingsområden för stöd till personer med funktionsnedsättning från Sveriges kommuner
och landstingsorganisations, SKL, överenskommelse. Arbetet gäller till och med 2014.

Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

Socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Gemensam utbildning för att förbättra
professionens förmåga att kommunicera med
barn - Förstärka delaktighet och inflytande.

För att möjliggöra för barn och unga att kommunicera med en
gemensam metod som de känner igen oavsett vilken personal de
möter genomfördes en två dagars utbildning i
kommunikationsmetoden samtalsmatta. Metoden används som stöd
för att personer med kognitiva kommunikationssvårigheter ska bli mer
delaktiga i socialt liv och i beslut som rör dem. Trettio deltagare från
socialtjänsten, särskolan, och habiliteringen deltog. Utbildare var
DART kommunikations- och dataresurscentrum i Göteborg. Det
planeras även för att några medarbetare ska få licens att själva utbilda
inom regionen för att på så sätt säkra fortlevnad av metoden och att
nya medarbetare får denna kunskap. En uppföljningsdag är
genomfördes under 2015.

Socialförvaltningen

Hemsidor och informationsmaterial ska
anpassas till olika funktionsnedsättningar.
Utarbeta enkel broschyr om
funktionsnedsättningar och Region Gotland.
Skapa anpassad information om LSSinsatser.

Hemsidan har anpassats till lättläst men inte tillfunktionshinder. (ÅP
utgår fr SKL:s HP och gäller t o m 2014. Avser FV att fortsätta med
utvecklingsarbetet utifrån konventionen?) Kommer arbetet att fortgå för
att anpassa för andra funktionsnedsättningar såsom bild och form,
formulär på webben som gör det enklare för synskadade eller för de
som har en enklare intellektuell funktionsnedsättning exv?
Informationsbroschyr finns om LSS- insatser och en lättläst version
finns på hemsidan.
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Socialförvaltningen

Skapa strukturer och rutiner för barns
delaktighet vid LSS-handläggare.
Skapa strukturer för barns delaktighet på
verksamhetsnivå (jämför Barnchecklistor).
Kompetensutveckling med fokus på etik- och
värdegrundsfrågor.
Kompetensutveckling i
Samtalsmetodik och funktionsnedsättning.

Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut, handledare och utbildare har hållit i
en inspirationsdag med rubriken Delaktighet på riktigt! Från omsorgstänk till
stödjande pedagogik - en utvecklingsresa i stödet till personer med
funktionsnedsättningar. Egon Rommedahl talade om etik, läran om hur vi
lever, vilka värderingar som styr oss och hur vi som personal i verksamheter
för personer med funktionsnedsättningar behöver fundera över våra egen
roller. Drygt 300 medarbetare från samtliga verksamheter för personer med
funktionsnedsättningar deltog.
Denna föreläsning var startskottet för ett ettårigt projekt kring
genomförandeplaner som startade 1 november. Bakgrunden är att Gotland har
låga resultat i öppna jämförelser när det gäller brukare med aktuella
genomförandeplaner, 48 % i daglig verksamhet och 75 % i bostad med
särskild service i senaste mätningen. Handläggare har också rapporterat om
ofullständiga planer där det inte alltid framgår om brukarna varit delaktiga.
Projektet startade i november och pågår fram till sista oktober 2015,
målgruppen är personal och brukare inom samtliga verksamheter inom LSS
och socialpsykiatrin. Målen för projektet är att:
•

Individerna är aktivt delaktiga i sina genomförandeplaner.

•

Personalen i de olika verksamheterna har verktyg för hur de ska ge
brukarna förutsättningar att vara delaktiga i sina
genomförandeplaner.

•

Genomförandeplanerna är ett levande dokument/arbetsverktyg inom
alla berörda verksamheter, med tydliga mål utifrån brukarens behov
och önskemål.

• Projektet utvecklar en hållbar, långsiktig och känd metod för arbetet
med genomförandeplaner.
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Socialförvaltningen

Utbilda och pröva brukarrevision.

Socialförvaltningen

Skapa strukturer och processer hos
handläggarenheten.

Uppgiftslämnare är: Mariann Godin Luthman

Avvaktar tills arbetet med genomförandeplaner är klart och eventuellt
införande av VBIC, vuxnas behov i centrum.
En handläggare har under 4 månader 2013 inventerat befintliga
modeller för individuppföljning. Kontakt har tagits med SKL och FoU
Södertörn. Samtidigt började Socialstyrelsen lansera den systematiska
och behovsinriktade modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC) och
socialförvaltningen bestämde då att avvakta fortsatt arbete med andra
former av systematisk uppföljning.
Våren 2014 beslutade Socialnämnden om införande av ÄBIC och
arbetet med detta påbörjades under hösten. Senare beslutades att
även insatser enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år skulle
omfattas och modellen bytte namn till Vuxnas behov i centrum (VBIC).
I regleringsbrevet till Socialstyrelsen 2015 finns ett uppdrag att
vidareutveckla och anpassa ÄBIC till vuxna personer oavsett ålder och
funktionsnedsättning. När detta material är framtaget kommer Region
Gotland att återuppta arbetet med systematisk uppföljning av
individuella beslut för personer med insatser enligt LSS och införliva
även den lagstiftningen inom VBIC.
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Uppföljning 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN 2013-09-16 § 372

Verksamhetsområde

Aktivitet

Uppföljning

Personalavdelning, resp
verksamhet
Respektive verksamhet

Anpassa arbetsplatsen när behov uppstår.
Arbetar för jämställd arbetsplats.
Ta emot för praktikplats ”Vägen in”.

Övergripande jämställdhetspolicy, likabehandlingspolicy(LK not)

Återvinnarna på Visborg.

HabRehab

Regionen är över lag bra på att ta emot personer som arbetsprövar (enl
FINSAM) från olika verksamheter

Frukostmöte med föreningen
Grunden(Finsam) angående bemötande
och delaktighet för alla.
Utbildningsinsatser kring bemötande och
förhållningssätt till mindre synliga
handikapp. Fem tillfällen.
Generellt behov av att öka kunskap om
hur man bemöter människor med framför
allt kognitiva och neuropsy-kiatriska
svårigheter.
Diabetessköterskor önskar behov av
kunskap om kognitiva
funktionsnedsättningar.
Vidareutveckla goda exempel från
tandvården med bildbank för att beskriva
behandlingar och arbetsmoment.
Talande nummerpresentation vid kassan i
sjukhusets entré

Frukostmöten arrangeras fortfarande av FINSAM och där olika personer,
organisationer och verksamheter berättar om och tar upp ämnet bemötande.

Klarspråk på Vården på webben.

Hälso- och sjukvårdens webbsida är översatt till lättläst

Hörcentral och studenter vid campus
Gotland utvecklar APP, applikation/

Det finns numer gratis-appar att ladda hem.
Man jobbat vidare med ett hörseltest-program där patienterna kommer till

Föreläsningen ”Storlek 38” har erbjudits medarbetare vid ett flertal tillfällen.
På Regionens hemsida finns SAGA där information finns hur barn och
ungdomar som mår dåligt, kan bemötas.
Viss utbildning har skett genom GotIt. Behovet är dock större och bör
planeras in framöver.
Se audionomerna som arbetar med detta. När detta är genomfört planeras
liknande arbete för andra verksamheter.
Finns en s k talsyntes. Patient med synskada kan välja att trycka på knapp
(vid panel i lasarettsentrén) och får då sitt könummer uppläst. När
personalen sedan matar fram kön och aktuellt nr kommer upp i display
ovanför luckan, ropas det även upp. Finns blindskrift invid knappen på
panelen.
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tilläggsprogram, till hörselskadade barn för
att förbereda dem inför hörseltest för att på
så sätt få en säkrare bedömning. Länka till
Uppsala universitets webbsida.

Alla verksamheter
HabRehab
Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Barnoch utbildningsförvaltningen
samt Socialförvaltningen

Generellt behov av att se över kallelser
och informationsblad som patienter får
med sig hem.
Allmän information som idag ges skriftligt
på sjukhuset, kan även ges via taltidning.
Ev filmprojekt kring visuell information om
hur kognitiva hjälpmedel används.
Utbildningsdag om barn,
funktionsnedsättning och delaktighet.

Got-It och tränar med specialpedagog. När de sen är "varma" i kläderna så
träffar vi barnet tillsammans på hörc och tar ett hörselprov. Hittills har vi
testat en handfull med gott resultat.
Audionomerna utvecklar sin hemsida att innehålla bilder som visar hur ett
besök hos audionomen går till.
Finns mer att göra.
Nu finns sms påminnelse till hjälp för en del

BarnSam har hållit i en rad aktiviteter. I november 2013 hade vi en välbesökt
halvdag (120 pers i Avar) om delaktighet för barn och unga med
funktionsnedsättning. dagen besöktes av såväl buf som sof som hsf (även
någon från gvf och kff). Upplägget var föreläsning först om begreppet
delaktighet och sen föreläsning om anpassningar i kommunikation på olika
sätt med mycket kompetens logoped och pedagog från DART som är ett
kunskapscentrum i Göteborg. I samband med en paus ordnade vi en mindre
mässa där särskolan, Got IT och habiliteringen ställde ut olika material och
appar man kan använda.
Utbildningen följdes upp av ytterligare en satsning på utbildning till 35
personer i metoden Samtalsmatta (ett antal pedagoger från främst särskolan
förutom personel sof o hsf). de som genomgick de 2 heldagarna + gjorde
hemuppgifter som godkändes är nu certifierade i den typen av anpassning av
kommunikation/stöd med bilder.
De som fullföljde har bildat ett nätverk som träffas 2 ggr/år (Got IT i hsf är
sammankallande) för att dela avidentifierade fall och ge varandra
handledning.

Ombyggnation av sjukhusets vårdsalar
och hygienutrymmen enligt tillgänglighetsoch arbetsmiljönormer.

Psykiatrin; Vi planering av psykiatrins ombyggnad har
brukarorganisationerna deltagit.
Ombyggnader; Nya patientundervisningsrum på Korpen och träningskök där
t ex hörselslinga installerats

Användande av intern och extern
kompetens plus brukarorganisationer
för beaktande av tillgänglighetsperspektiv

Psykiatrin; Vi planering av psykiatrins ombyggnad har
brukarorganisationerna deltagit.
.
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vid ombyggnationer.
Generellt behov av att tydliggöra
information på mer än ett sätt, till exempel
genom text, bild, taltidning etc.

Barn och ungdomsmottagningen; Vårt bildmaterial gjordes i Maj 2014 och
består dels av en pärm som vi har här på avdelningen som är lite mer
utformad med bilder från att man kommer till oss vidare steget till operation
och till hemgång, dels en bildserie som endast visar steget från att man
kommer till operation som de har på de opererande enheterna för att kunna
förbereda de som kommer direkt till operation.
Vi har även gjort en bildserie i maj 2014 med kort undertext på hur en
kanylsättning går till som vi har i en nyckelring. Denna finns på BM , akuten,
opererande enheterna, öron mottagningen och såklart hos oss på
avdelningen för att stegvis förklara hur det går till så att man kan vara
delaktig här och nu.
Denna används även som en förberedelse som man kan få titta på innan
själva proceduren skall göras, sedan använder man den med en bild i taget
för att personen skall kunna var delaktig.
De patienter som kommer för förberedelse via oss på dagvården och i de fall
vi känner till ev svårigheter försöker vi anpassa att information ges på ett sätt
som är anpassat efter personens möjligheter att ta till sig informationen bäst.
Vi har även ett bra utformat material för information om olika röntgen
undersökningar/ultraljud.
Jag samarbetar även med röntgen och gör förberedande studiebesök med
patienter inför MR undersökningar i de fall läkaren ber om det i
remissen. Detta för att utröna om barnet ifråga behöver få sedering eller kan
klara att göra undersökningen utan med bra förberedelse.

Uppgiftslämnare är: Kerstin Lindgren, RO HabRehab

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/797
20 november 2020

Cora Juniwik & Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Rapport – Operativt samverkansforum
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna

Sammanfattning

Polisområde Gotland och Region Gotland har i en samverkansöverenskommelse
förbundit sig att etablera former för samarbete i syfte att förebygga brott och öka
tryggheten på Gotland. Denna baseras på en gemensamt framtagen lokal
problembild och innehåller områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap.
Arbetet med samverkansöverenskommelse sker inom ramen för det Operativa
samverkansforumet (OSF). Två gånger om året lämnar regionstyrelseförvaltningen
en rapport till regionstyrelsen som beskriver aktuellt läge utifrån problembilden samt
utvecklingen omkring de åtgärder som genomförs i samverkan mellan polisen och
berörda verksamheter. Denna delrapport avser perioden Maj-Oktober 2020.
Lägesbilden för rapportperioden kan sammanfattas enligt följande:
Det offentliga våldet är fortsatt lågt medan relationsvåldsanmälningarna uppvisar en
förhöjd nivå. Tillgången på droger är fortsatt god. Alla typer av narkotika finns på
Gotland. Många äldre lider av ensamhet under den pågående pandemin. Effekter av
pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta
grupper, vilket har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som
ökat under perioden är samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser
förekommer alkohol och droger. Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser
behöver förstärkas.
Avslutningsvis sammanfattas den samverkansutveckling som hittills gjorts och hur
denna planeras fortsätta. Inom den lokala problembilden pågår arbetet med att
förnya samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena. Rapporten har tagits
fram tillsammans med polisen samt länsstyrelsen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/797

Bakgrund
Polisområde Gotland och Region Gotland har i en samverkansöverenskommelse
förbundit sig att etablera former för samarbete i syfte att förebygga brott och öka
tryggheten på Gotland. Denna samverkan grundas på en gemensamt framtagen lokal
problembild vilken innefattar områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Ett
av styrmedlen i detta arbete är modellen med medborgarlöften.
Det överenskomna brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker via det
Operativa samverkansforumet (OSF) 1. Forumet styrs i huvudsak av två
grundfundament, en extern översyn av det brottsförebyggande arbetet på Gotland
samt en lokal problembild sammanställd av Region Gotland och Polisområde
Gotland.
Representationen i OSF är anpassad utifrån utpekade behov i den gemensamma
problembilden. Syftet är att möjliggöra samverkan kring uppkomna utmaningar och
skapa kontaktytor inom och mellan förvaltningarna. I dagsläget medverkar hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem, Falck Ambulans samt Polisområde
Gotland. Vid behov förstärks samverkan med bland annat medarbetare från
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mer utförlig beskrivning av OSFs organisering och arbetsformer framgår i den första
halvårsrapporteringen för 20201.

Nulägesbild
Nedan sammanfattas lägesrapporteringen inom OSF från Maj – Oktober 2020
avseende problemområdena våld, droger, psykisk ohälsa, utanförskap, konsekvenser av
pandemin samt övriga observationer.
Sammanfattning Våld

Avseende relationsvåld och sexuellt våld har en ökning konstaterats under perioden,
både avseende ingripanden och anmälningar. Oroande är att ökningen sedan
sommaren kvarstår på en förhöjd nivå. Under hösten har polisen genomfört en
digital medborgardialog. Den indikerar en markant ökning i medvetenheten av
relationsvåld som samhällsproblem.
Offentligt våld har under perioden varit fortsatt lågt.
Avseende våld kopplat till problemområdet droger så konstaterades i början på
pandemin fluktuationer i tillgång och pris. I samband med det förekom indikationer
på att personer med skadligt bruk upplevde en förhöjd hotbild. Detta ska bland annat
inneburit en högre våldsberedskap och införskaffande av tillhyggen/knivar.
Företeelsen ligger i linje med polisens erfarenhet av liknande situationer med ökad
risk för våldsbrott och utpressning i grupper med skadligt bruk.
Sammanfattning Droger

På Gotland är det fortsatt god tillgång på droger. I början av sommaren fanns det
tecken på en prishöjning men under sommaren sjönk det återigen. Polisen bevakade
en eventuell ökning av läkemedelsuttag via apoteken, om prishöjningen på narkotika
kvarstod, men ökningen uteblev.
Det är en hög förekomst av blandning av olika droger. Öppenvårdsmottagningen
fick under sommaren en ovanligt stor ökning av patienter som sökte sig till LARO2programmet. Vidare kan de notera en ökning av LVM3-anmälningar. Det har under
1
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perioden även varit ett konstant ökat tryck till Alkohol- och drogrådgivningen inom
socialförvaltningen. I slutet av rapporteringsperioden märks dessutom en ökad
tillströmning av personer 65+. Samtidigt har besöken till MiniMaria minskat under
hela perioden.
Det förekommer drogrekrytering på grund- och gymnasieskolorna samt på de fester
som gymnasieelever anordnar. Där det finns handel med droger ökar risken för
våldsbrott, bedrägerier och utpressning.
Wisbygymnasiet har polisanmält personer som olovligen har vistats i gymnasiets
lokaler under skoltid. Skolan misstänkte handel med droger. Under sommaren föll
domen om olaga intrång vilket är ett viktigt prejudikat i det fortsatta trygghetsskapande
arbetet inom skolan.
Under perioden rapporteras att fler ungdomar vistas ute. Det har lokaliserats flera
platser utomhus som har blivit samlingsplatser för ungdomar. Samlingsplatser för
ungdomar finns över hela Gotland. Vid flertalet samlingsplatser används alkohol och
andra droger. Akuten rapporterade in flertalet intoxer bland unga och unga vuxna
under veckorna i juli.
Sammanfattning Psykisk ohälsa

Verksamheterna har under perioden tagit höjd för ett högre inflöde av ärenden
relaterat till psykisk ohälsa med anledning av vårens utbrott av coronaviruset.
Under perioden meddelas att det är få inläggningar inom verksamhetsområde
Psykiatri4. Även inom primärvården ses inte någon ökning av sökande för psykisk
ohälsa. Polisen såg under sommaren en minskning av antalet händelser kopplat till
psykisk ohälsa, något som under hösten dock återgick till mer historiska nivåer. Mot
slutet av rapporteringsperioden uppfattar allt fler verksamheter att äldre, särskilt
kvinnor, mår sämre på grund av ensamhet.
Under perioden noteras en oroande utveckling av ökad psykisk ohälsa bland
gymnasielever. Gymnasieeleverna studerade på distans under delar av vårterminen.
Vid höstterminens start fanns ett ökat antal elever som inte har klarat vårens
distanskurser. Vid terminsstart ska dessa elever läsa in kurser från föregående termin
samtidigt som det nya läsårets kurser måste påbörjas. Detta har lett till ökat tryck på
eleverna som känner sig otillräckliga men också på lärare som ska stödja och hjälpa i
denna ansats. Under hösten syns en ökad efterfrågan till kuratorerna på
Wisbygymnasiet.
Sammanfattning Utanförskap

De ändrade förutsättningarna och den höga belastningen på skolpersonalen har även
gett efterverkningar bland elever i riskgrupper. Flera verksamheter har rapporterat
om hur socialt utsatta unga mår och fungerar sämre när det finns färre tillgängliga
vuxna, i synnerhet i skolan. För många med svåra hemförhållanden är skolan en
trygghet. Vidare har många av de mest utsatta blivit svårare att nå. Individer och
familjer med stödbehov har i flera fall uteblivit från både skola och stödinsatser.
Under året har även observerats en växande företeelse med unga som rånar unga.
Där finns indikationer på att det förekommer ömsesidiga repressalier och att
konflikter tas med till skolan. Skola, socialtjänst och polis är inkopplande i de
enskilda fallen och arbetar med frågan i linjen. Vidare följs ett antal personer med
förekomst i samtliga verksamheter över tid i syfte att förhindra att andra unga dras in
i social utsatthet.

Verksamhetsområde Psykiatri inkluderar följande: Heldygnsvård barn & vuxna, Vuxenpsykiatrisk öppenvård, Beroendevård
vuxna, MiniMaria, BUP samt Första Linjen.
4
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En positiv utveckling som skett under perioden är att polismyndigheten nationellt
har omtolkat möjligheterna att arbeta utifrån polislagens 5 §12. Effekten är att polisen
nu kommer ha bättre möjlighet att agera då underåriga påträffas i socialt utsatta
miljöer, exempelvis där skadligt bruk förekommer. I förlängningen ger det bättre
förutsättningar för tidiga förebyggande åtgärder i samverkan med föräldrar och
socialtjänst.
Ungdomsenheten har observerat oro i anslutning till ungdomsgårdarna under våren.
Anlagda bränder och skadegörelse har förekommit, såväl som snatteri och langning.
Under perioden har även en ökad förekomst av klotter observerats.
Teknikförvaltningens statistik ger vid handen att saneringsärendena ökat med knappt
50 procent jämfört med samma period föregående år.
Kopplat till de under perioden pågående Black Lives Matters-protesterna i
omvärlden noterades även här en märkbar försämring i attityderna gentemot
tjänstgörande polis såväl som gentemot GotlandsHems medarbetare.
Övrigt
Nya mötesplatser

Under våren och sommaren observerades i OSF en förändring i hur ungdomar
umgås och rör sig, jämfört med tidigare år. Det har uppstått samlingsplatser runt om
på Gotland och därför också flera behov av samverkan mellan OSFs parter. Under
de senaste åren har antalet ungdomar på olika samlingsplatser utomhus minskat.
Därmed har ett visst omställningsarbete gjorts då behovet av fältverksamhet blivit
mindre. Denna sommar har varit annorlunda med en tydlig ökning av ungdomar som
vistats utomhus. Polisen har vid återkommande tillfällen upplevt sig ensamma på
dessa platser då det har saknats kapacitet för omhändertagande inom det sociala
området. Över tid riskerar detta bli problematiskt då enskild polispatrull kan behöva
lämna pågående risksituationer till förmån för mer prioriterade larm. Utvecklingen
med större och synliga ungdomsmötesplatser ger vid handen att kapacitet kan
behöva tillgängliggöras för att möta uppkomna omsorgsbehov.
Perioden har även sett ett uppsving avseende motorburen ungdom runt om på ön.
Även om företeelsen i sig inte är otillåten så förekommer problematik i anslutning till
mötesplatserna. Bland annat har det förekommit ordningsstörningar, langning,
skadegörelse och misshandel på flera platser. Exempel på platser där problematik
förekommit är Biltemas parkering och Visbys gästhamn. Bland de motorburna
ungdomarna förekommer även underåriga individer med olika grad av psykisk
ohälsa, i synnerhet unga kvinnor. Här är omtolkningen av §12 polislagen ett möjligt
verktyg men förutsätter då att kapacitet för omhändertagande finns tillgänglig enligt
ovan.
Konsekvenser av Coronapandemin

I början av pandemin såg ungdomsgårdarna att besöken minskade. Besöksantalet
ökade dock under sommarperioden och kan jämställas med antalet besök tidigare år.
Det har varit trängsel i butiker, på gator och torg samt på stränder. Offentliga och
privata verksamheter har gjort sitt yttersta för att minska smittspridningen men
besökare har inte följt folkhälsomyndighetens råd och bestämmelser.
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Ensamheten bland äldre har börjat bli synlig. Samtalen ökar till primärvården. Det
märks också en trötthet inför restriktionerna vilket resulterar i minskat säkerhetstänk
bland äldre.
Medarbetare inom utbildningsverksamheten är hårt belastade. Det är bland annat på
grund av ökad psykisk ohälsa bland elever samt restriktionerna att vara hemma vid
symtom som resulterar i att lärare och annan skolpersonal täcker upp för varandra.
De utför distansundervisning fast de är hemma med symtom eller VAB.
Gymnasielärare ska samtidigt som de utför obligatorisk utbildning även stödja de
elever som inte klarade sina kurser under våren.
Under rapporteringsperioden har ungdomsgårdarna varit öppna men utfört många
aktiviteter utomhus samt minimerat antal ungdomar som kan vara inomhus för att
minska smittspridningen. Det har gjort att vissa ungdomar söker sig till andra
mötesplatser där vuxna har lite insyn.
Kulturutbudet som till exempel musik- och idrottsevenemang har ställts in. Olika
platser utomhus har blivit samlingsplatser för ungdomar istället. Här förekommer
både alkohol och droger.
Under sommaren genomförde OSF möten varje vecka. Syftet var främst att bevaka
utpekade problemområden och hur de påverkades av pandemin.

Samverkan och resultat
Utifrån aktuell lägesbild har OSF arbetat för att minska problemens omfattning.
Arbetet inom problemområdena har utvecklats kontinuerligt. Ökande kunskaper om
deltagande verksamheters roller och förutsättningar har bidragit till effektivare
samarbete. Här följer ett antal exempel.
En pilotutbildning planeras för ANDT-coach, en metod från Västerås stad. Metoden
innebär att skapa en gemensam plattform där alla har samma kunskapsnivå i ANDTfrågor och att man ska kunna argumentera med barn och ungdomar gällande droger
som bygger på fakta. ANDT-coacher ska också bilda nätverk för att inspirera och
stödja varandra i vardagsarbetet.
Målgruppen för utbildningen är medarbetare som arbetar med eller kommer i
kontakt med barn och unga. Pilotutbildningen genomförs i samarbete med
Länsstyrelsen.
OSF samverkar kring narkotikasök med hund och det genomförs både inom grundoch gymnasieskolan samt på ungdomsgårdarna.
En gemensam process mellan polisen, verksamhetsområde Psykiatri och andra
berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården pågår för att öka kunskapen och
förståelsen för varandras respektive uppdrag, utmaningar och roller. Under
rapporteringsperioden har kompetenshöjande utbildningar kring psykisk ohälsa
genomförts med bland annat polisen, Falck ambulans och ungdomsgårdarna.
Under sommaren minskade polisens ingripanden vad gäller psykisk ohälsa betydligt.
Polisen menar att detta kan ha att göra med hälso- och sjukvårdens omställning för
att kunna omhänderta de som söker hjälp snabbare samt det ökade
samverkansarbetet enligt ovan. I ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller kunskap
kring psykisk ohälsa kommer polisaspiranter att göra praktikbesök inom
verksamhetsområde Psykiatri samt inom andra berörda verksamheter inom regionen.
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Under perioden har det uppmärksammats att det förekommer motstridiga
beskrivningar av den psykiska ohälsan på Gotland. För att motverka detta redovisar
Region Gotland numera en sammanställd aktuell bild av den psykiska ohälsan på
webbsidan ”bildpsykiskohalsa” 6. Underlaget till denna sammanställning består av
statistik från berörda verksamheter och kompletteras också gemensamt från OSF.
Trygghetsinventering planeras för området Östercentrum. Här kommer OSFs parter,
boende och verksamhetsidkare skaffa sig en gemensam lägesbild som ska ligga till
grund för det fortsatta trygghetsskapande arbetet i området.

Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöften
Under 2020 har Region Gotland och Polisområde Gotland utfäst två gemensamma
medborgarlöften inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftena
utgår från den gemensamma lokala problembilden och berör Mäns våld mot kvinnor
samt Unga kvinnors droganvändande7.
De medborgarlöften som antagits för 2020 är genomförda enligt plan med ett
undantag; kunskapshöjande insatser planerade avseende unga kvinnors
droganvändande genomfördes inte gemensamt utan enskilt i ordinarie
linjeverksamhet. Gemensam digital informationsinsats planeras för 2021 enligt
nedan.
Nuvarande samverkansöverenskommelse kommer förnyas fram till och med
utgången av 2022. Detta mot bakgrund av befintlig lokal problembild samt
samverkansformens fördelar inom det förebyggande arbetet.
Inom ramen för den förlängda samverkansöverenskommelsen kommer befintliga
medborgarlöften att revideras och utvecklas baserat på de resultat som uppnåtts
under året. Avseende Mäns våld mot kvinnor är avsikten att fortsätta stärka
samverkan mellan polisen och Region Gotlands berörda verksamheter, både i fråga
om våldsutsatta och förövare. Vidare fortsätter redan påbörjade informationsinsatser
under 2021. I fråga om unga kvinnor droganvändande kommer en gemensam digital
informationssatsning riktad mot bland annat vårdnadshavare genomföras. Vidare
planeras en pilotutbildning inom metoden ANDT-coach riktad till målgrupper som
arbetar eller kommer i kontakt med barn och unga. Avslutningsvis fortsätter påbörjat
arbete med att stärka verksamheternas förmåga att reagera på tidiga indikationer av
droganvändande hos unga.

Uppföljning
OSF följer kontinuerligt händelseutvecklingen inom problemområdena.
Återkoppling av OSFs arbete sker till regionstyrelsen två gånger om året.
Rapporter

Rapporten God Ordning på Stan Tillsammans, RS 2020/1592
Rapport – Operativt samverkansforum, RS 2020/797 (delrapport 1, 2020-06-17)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
6
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https://www.gotland.se/bildpsykiskohalsa
https://www.gotland.se/106019
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Skickas till
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
Falck Ambulans
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Regionstyrelsen

Uppföljning God ordning på stan - tillsammans 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Dialogmöten om God ordning på stan tillsammans genomförs två gånger om året
tillsammans med Region Gotland, polisen, länsstyrelsen, näringslivet och berörda
organisationer för att gemensamt arbeta för att upprätthålla och utveckla samarbetet
omkring trygghet och trivsel i staden och på övriga Gotland. Samrådet för God ordning
på stan tillsammans har byggts upp sedan 2003 utifrån det så kallade 10punktsprogrammet. Samarbetet är mycket gott och har utvecklats över tid.
Ett möte inför sommaren genomförs i maj månad varje år i syfte att diskutera
åtgärder under sommarveckorna som ska öka tryggheten och trivseln för besökare.
På grund av rådande pandemiläge ställdes vårens möte in. Ytterligare ett möte
genomförs under hösten för att återkoppla hur sommaren blev. Årets möte
genomfördes med ett 35-tal deltagare. Nedan beskrivs hur sommaren 2020 har
upplevts vilken också beskrivs som en annorlunda sommar.
Besökstillströmning

Nästan 690 000 tusen enkelresor gjordes med Destinationens färjor mellan juniaugusti 2020 (2019 var det knappt 990 000). Det är en minskning med ca 30 procent.
Gotlänningarna har inte rest i samma utsträckning som tidigare och har minskat sitt
resande med drygt 40 procent sedan 2019. Gruppresor, internationella besök och
konferens har minskat med omkring 80 procent. Det innebär en halv miljon mindre
resor. Fler deltidsboende stannar kvar på ön och det medför att fler människor vistas
på Gotland under en längre tidsperiod. Det är bra för näringslivet men antalet resor
minskar i omfattning. Besökstoppen finns i v 29 och 30. Destinationen arbetar med
att marknadsföra Gotland på övriga delar av året och samtidigt erbjuda generösa
bokningsvillkor.
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Våld

Polisen sammanfattar sommaren som annorlunda. Antalet anmälda brott och våld i
offentlig miljö fortsätter att vara historiskt lågt. Det har varit en bra stämning på stan
trots trängsel. Fortsatt god samverkan råder mellan polisen och krögare.
Securitas ansåg att sommaren var jämförbar med 2019, dock gjordes 5 procent fler
ingripande. Securitas har, på grund av gällande rekommendationer, haft ett ansträngt
personalläge då medarbetare måste stanna hemma vid symtom. (Fördjupning av
problemområdet Våld finns i Rapport – Operativt samverkansforum april – oktober
2020, RS 2020/797).
Narkotika

Tillgången på narkotika är god och har inte minskat trots pandemin. Fortsatt bra
samarbete mellan polisen och serveringsställena. (Fördjupning av problemområdet
Droger finns i Rapport – Operativt samverkansforum april – oktober 2020, RS
2020/797).
Tillsyn

Den 1 juli i år tog enheten för livsmedel och alkoholtillstånd över ansvaret för tillsyn
från smittskyddsläkare Maria Amér. Livsmedelsinspektörerna fick delegation på att
utöva tillsyn utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(2020:526). Syftet med lagen är att förhindra trängsel på serveringsställen där
allmänheten har tillträde. Under sommaren arbetade två ordinarie inspektörer plus 7
sommaranställda inspektörer. Många besökare på Gotland tillsammans med
hemmavarande gotlänningar gjorde att tillsynspersonalen upplevde problem med
trängsel, framför allt på gator och torg. Det var även trängsel på stränder och i
butiker. I och med att endast bordsservering är tillåten samt färre bord på alla
serveringsställen, blev det köbildning utanför serveringsställena. Merparten av
serveringsställena tog ansvar för att förhindra trängsel inom sina verksamheter men
allmänheten skötte sig inte lika bra och trängsel på allmän plats var en vanlig syn.
Regionen hade en bra dialog med branschen i syfte att minska trängseln.
Det inkom 95 klagomål om trängsel från 1 juli till regionen. Livsmedelsinspektörerna
och alkoholinspektörerna gjorde ca 638 timmar trängseltillsyn (mars – september).
248 tillsynsbesök genomfördes under juli månad enligt alkohol- och tobakslagen. För
hela perioden, juni – augusti gjordes 266 besök. Myndigheten utfärdade 7
förelägganden i juli, 4 i augusti och 2 i september. De vanligaste anmärkningarna var:
bristande matutbud, bristande utbud av lättdrycker, bristande brandskydd och att
serveringsansvariga inte var anmäld eller inte var på plats.
Ordinarie livsmedelskontroller har inte utförts i lika stor utsträckning pga av
resursomställningen. Det genomfördes 236 kontroller mellan juni och augusti vilket
är betydligt färre än vanligt. Ca 10-15 anmälningar om misstänkt matförgiftning har
inkommit till myndigheten, men ingen konstaterad förgiftning har skett i något fall.
Den tillfälliga smittskyddslagen gäller till den 31/12 2020. Socialdepartementet
föreslår att lagen ska förlängas till den 1 juli 2021. Förslaget är just nu ute på remiss.
Överlag så har det varit en bra dialog och samverkan mellan aktörer. Polisen och
tillståndsmyndigheten fortsätter med samtalsmöten med enskilda krögare för att
ytterligare klargöra fördelning av ansvar och insatser.
Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering genomfördes i juni för drygt 20 personer
av tillståndsmyndigheten.
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Ljud

Restauranger och klubbar hade färre besökare inomhus i och med hänsynen till
smittskyddssäkert avstånd. Många människor kom då att samlas utanför
serveringsställena, på gator och torg. Det inkom många klagomål på hög ljudnivå
under de mest frekventerade veckorna och många var även musikrelaterade. Enheten
för miljö- och hälsa har arbetat med att vägleda verksamheterna så att kunskapen ska
bli större för egenhantering av ljud och bullar. De verksamheter som har överträtt
bullernivån under sommaren kommer ytterligare att bli kontaktade av inspektörerna
inför säsongen 2021.
Rökfria miljöer

Tekniska förvaltningen har utökat städningen på allmän plats då den nya lagen om
förbud att röka på uteserveringar har gjort att besökare fimpar utanför
serveringsstället istället för i askkoppar på uteserveringen. Nedskräpning av fimpar
har ökat påtagligt.
Ungdomsverksamheten

Det har varit bra besökssiffror på ungdomsgårdarna vars verksamhet har pågått hela
sommaren. Medarbetare på ungdomsgårdarna uttrycker en oro kring psykisk ohälsa
och ensamhet kopplat till pandemin. Vårdnadshavares rädsla för smitta gör att vissa
ungdomar får minskad rörelsefrihet och får till exempel inte i lika hög grad som förut
vistas på ungdomsgården.
Svenska kyrkan

Denna sommar hade Svenska kyrkan inte någon verksamhet i sitt traditionsenliga tält
”Vatten i natten”, som bygger på kampanjen Varannan vatten. De har haft svårt att
bemanna tältet nattetid samt att de såg en minskad tillströmning av människor under
2019. Under sommaren hade de många besök i kyrkan av framför allt barnfamiljer.
Utsatta grupper drabbades av pandemin och många enskilda samtal genomfördes
under sommaren.
Gästhamnen

Det har varit hög ljudnivå och störande aktivitet i gästhamnen under sommaren.
Många båtgäster har festat på sina båtar efter Kallis stängning. Det förekom droger
och det spelades musik på hög volym. Verksamhetsansvarig upplever att det har
blivit ett hårdare klimat. Det har varit mycket bilar (EPA-traktorer) och ungdomar
som har provat sina ljudanläggningar i bilarna på nätterna inom gästhamnsområdet.
Inför nästa sommar önskar gästhamnen ett utökat samarbete med polisen och
Region Gotland för att stävja oroligheter som uppstod under innevarande sommar.
Räddningstjänsten

Sommaren har varit lugn. De rapporterar att det har varit en hel del krögare som har
bytt verksamhet vilket har lett till en ökad mängd av rådgivningstillfällen.
Hamnverksamheten

Även hamnverksamheten meddelar en lugn sommar. I stort sett har det inte varit
någon kryssningsverksamhet.
Övrigt

Deltagarna fick också information om lagen om allmänna sammankomster av
Elisabet Jessen, jurist på polisen. Maria Amér, smittskyddsläkare, pratade om nuläget
omkring Covid 19 och hur verksamheterna kan förbereda sig inför höstens
utmaningar. Vidare presenterades projektet Alla behövs på Gotland, ett
socialfondsprojekt vars syfte är att bland annat skapa sysselsättning bland ungdomar
(UVAS), unga varken i arbete eller i studier, 15-24 år. Arbetet sker i bred samverkan
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1592

mellan näringslivet och övriga samhällsfunktioner. Projektledare är Maria Eliadis,
Tillväxt Gotland och projektet avslutas den 31/12 2022.
Samtliga deltagare på mötet tackade varandra för ett gott samarbete 2020, som
visserligen blev annorlunda, men inte desto mindre gott.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialförvaltningen – Beroendeenheten & ungdomsgruppen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – IVA & Akuten
Teknikförvaltningen – Mark och stadsmiljö, Gatu- och markenhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd,
räddningstjänst
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen - Ungdomsavdelningen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1739
23 november 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Indexjustering av timtaxa för verksamheter inom tillsyn enligt
lag om skydd mot olyckor ( LSO ) samt tillsyn och tillstånd
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ( LBE )
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner den årliga indexjusteringen av timtaxan
inför år 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter, enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV), i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). ( Rf§4 ).
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2020 är 1,7 %,
avseende år 2021.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 1,7 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 1020 kr per timme från nuvarande 1005 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2021.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
nämnden erhåller en relevant, korrekt och uppdaterad kostnadstäckning i enlighet
med kommunallagen.
Beslutsunderlag

Bilaga 1,Tillsynstaxa
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1739

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT
OLYCKOR SAMT TILLSYN OCH TILLSTÅND ENLIGT LAG
(2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR
Fastställd av regionfullmäktige 2011-12-12, § 237. Reviderad 2016-02-22 § 6, indexjusterad 2018-12-18 §153,
indexjusterad 2019-12-17 §327.
Gäller från och med 2021-01-01.

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2§ LSO eller 21§ LBE
och består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift på 1005 kr/timme. Varje unik tillsyn
debiteras en grundavgift, som består av x antal timmar som motsvarar förberedelser såsom att
gå igenom ritningar och andra handlingar, själva tillsynen, resor samt viss information och
rådgivning.
För tillsyn överstigande grundavgiftens timmar debiteras verklig tid med hel första timme och
därefter med påbörjad halvtimme.
Tillsynsbesök
Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enligt LBE
Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE
Oplanerad/oannonserad tillsyn enligt LSO
och/eller LBE, kvällstid

Grundtaxa
3 060 kr1
3 060 kr1
4 080 kr2
3 980 kr3
5 305 kr 2,3

Om ägare eller nyttjanderättshavare har ett eller flera objekt där den totala tillsynen tar flera
dagar, finns möjlighet att teckna en speciell överenskommelse om avgift och vad som ska ingå.
Ansvarig enhetschef äger rätt att träffa sådan överenskommelse.
Taxa för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Taxan avser ansökan om tillstånd som föranletts av bestämmelserna enligt LBE och består av
en fast tillståndsavgift och en rörlig timavgift på 1005 kr/timme. I varje unikt tillstånd ingår x
antal timmar, som motsvarar den uppskattade tid som ärendet tar att handlägga med
förberedelser såsom att gå igenom ritningar och andra relevanta handlingar. För tillståndshantering som överstiger dessa timmar debiteras verklig tid med en hel förstatimme och
därefter med påbörjad halvtimme.
Avsyningen består av en fast inställelseavgift, motsvarande 1,75 timmar, och en rörlig
timavgift med en minsta debitering på 0,5 timmar. Vid avsyning räknas påbörjad halvtimme
som hel halvtimme. Den fasta inställelseavgiften innefattar ersättning för genomgång av
nödvändiga handlingar, protokollskrivning samt kostnad för resor.

1 (2)

Författningssamling för Region Gotland
Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn och
tillstånd enligt Lag (2010:1011) av brandfarliga och explosiva varor

Typobjekt brandfarlig vara
Avslag*
Bensinstation, automat
Bensinstation, bemannad
Industri/Lager, mindre4
Industri/Lager, mellan5
Industri/Lager, större6
Lantbruk
Revidering av befintligt tillstånd*
Publik lokal7
Typobjekt explosiv vara
Avslag*
Föreståndare explosiv vara*
Försäljning av explosiv vara
Förvaring av explosiv vara
Förvaring och försäljning av
explosiv vara
Förvärv av explosiv vara
Revidering av befintligt tillstånd*
Överföring av explosiv vara

Tidsåtgång,
timmar
1,00
4,50
8,50
5,25
8,50
12,25
3,50
1,50
3,50
Tidsåtgång,
timmar
1,00
2,25
3,00
3,75
4,25

Taxa, exkl.
avsyning
4 590 kr
8 670 kr
5 355 kr
8 670 kr
12 495 kr
3 570 kr
1 530 kr
3 570 kr
Taxa, exkl.
avsyning
1 020 kr
2 295 kr
3 060 kr
3 825 kr

2,25
1,50
2,25

Taxa, inkl.
avsyning
1 020 kr
6 885 kr
10 965 kr
7 650 kr
10 965 kr
14 790 kr
5 865 kr
5 865 kr
Taxa, inkl.
avsyning

4 335 kr
2 295 kr
1 530 kr
2 295 kr

5 355 kr
6 120 kr
6 630 kr
4 590 kr
4 590 kr

* = normalt behövs ingen avsyning.

Övriga inte lagstadgade uppdrag
Övriga uppdrag som inte är lagstadgade, som till exempel sakkunnig besiktning, debiteras en timtaxa på 1
020 kronor/timme.
--------------------------------------------1) I grundtaxan, som motsvarar 3 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av ett enklare protokoll. Detta bedöms räcka i de fall den ansvarige ägaren eller
verksamhetsutövaren upprätthåller ett brandskydd utan allvarligare brister.
2) I grundtaxan, som motsvarar 4 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av ett enklare protokoll enligt ovan.
3) På kvällar/helger läggs 30% på för kompensation för obekväm arbetstid.
4) Mindre anläggningar med mindre mängd av brandfarliga varor.
5) Mellanstora anläggningar med större mängder av ett fåtal brandfarliga varor.
6) Större anläggningar med mycket stora mängder brandfarlig vara och/eller flertalet olika
brandfarliga varor.
7) Med publik lokal menas hotell, restauranger, skolor, övriga samlingslokaler och liknande.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1627
11 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår att tekniska nämndens förslag om egenavgift för sjukresa
enligt vårdgarantin hos annan vårdgivare skall antas.

Sammanfattning

Ärendet har initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp som
2019-05-22 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen
gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor
utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av
specialistvård.
För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om
regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är
316 kr/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kr/år. Dessa avgifter gäller
såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.
Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras
inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra
kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands
hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av
vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information
finns på SKR: hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”
När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får han/hon beskedet att
egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900 kr.
Patienter har, till hälso- och sjukvårdsförvaltningen direkt och till Patientnämnden,
framfört att detta förfarande strider mot gällande lag.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1627

.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har uppmärksammat att patienter får betala en
högre egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin hos annan vårdgivare än
om vården tillhandahållits på Gotland. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
framfört att detta är felaktigt och att patienten inte ska drabbas av en högre
egenavgift för sjukresa för att vård enligt vårdgarantin inte kan ges på Gotland.
Förvaltningen föreslår att patientens egenavgift ska vara samma som om vården
givits på Gotland.
Den ekonomiska effekten av att inte ta ut någon egenavgift för den del av sjukresan
som sker på fastlandet hamnar hos hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är tekniska nämnden som ansvarar för taxan som reglerar egenavgifter för
sjukresor. Tekniska nämnden har ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsförvaltningens
förslag.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget enligt ovan är rimligt.

Beslutsunderlag

TN §240, 2020-10-21
TKF Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 240

TN § 240

Egenavgift för sjukresa vid vård enligt
vårdgarantin

TN 2020/2819
TN AU § 227

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att vård hos annan vårdgivare
enligt vårdgarantin inte ska medföra någon extra kostnad för patienten.
Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att egenavgift för sjukresa enligt
vårdgarantin ska vara samma egenavgift som sjukresa på Gotland.

Ärendet initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) ledningsgrupp som
190522 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen
gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor
utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av
specialistvård.
För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om
regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är
316 kronor/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kronor/år. Dessa avgifter
gäller såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.
Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras
inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra
kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands
hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av
vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information
finns på SKLs hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”
När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får hen beskedet att
egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900
kronor.
Patienter har, till HSF direkt och till Patientnämnden, framfört att detta förfarande
strider mot gällande lag.
Bedömning

Rutinen vid bokning av resor enligt vårdgarantin är felaktig. Ingen egenavgift ska
utgå för den del av resa som sker från Gotland till fastlandet.
HSF ansvarar för bokning, kostnader och intäkter (egenavgiften) i samband med
utomläns sjukresor.
TKF ansvarar endast för reglementet och taxan för utomläns sjukresor.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 240

HSF:s ledningsgrupps förslag till ändring av taxa för egenavgift när det gäller
vårdgarantin bör ändras så att patienten endast betalar egenavgift för sin resa på
Gotland.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet underlättar för de brukare på hela Gotland som
berörs av vårdgarantin.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör de brukare på hela Gotland som berörs av
vårdgarantin.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär inga ökade kostnader för tekniska
nämnden. De ökade kostnaderna hamnar hos hälso-sjukvårdsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att vård hos annan vårdgivare
enligt vårdgarantin inte ska medföra någon extra kostnad för patienten.
Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att egenavgift för sjukresa enligt
vårdgarantin ska vara samma egenavgift som sjukresa på Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2020/2819
24 augusti 2020

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att vård hos annan vårdgivare
enligt vårdgarantin inte ska medföra någon extra kostnad för patienten.
Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att egenavgift för sjukresa
enligt vårdgarantin ska vara samma egenavgift som sjukresa på Gotland.

Sammanfattning

Ärendet initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) ledningsgrupp som
190522 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen
gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor
utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av
specialistvård.
För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om
regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är
316 kronor/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kronor/år. Dessa avgifter
gäller såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.
Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras
inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra
kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands
hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av
vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information
finns på SKLs hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”
När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får hen beskedet att
egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900
kronor.
Patienter har, till HSF direkt och till Patientnämnden, framfört att detta förfarande
strider mot gällande lag.
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Ärendebeskrivning

När Regionen inte har möjlighet att tillgodose en patients behov av vård inom
vårdgarantin finns möjlighet för patienten att få vården i en annan region. Enligt
Hälso- o sjukvårdslagen ska patienten i sådant fall inte drabbas av extra kostnader.
Vad dessa kostnader innefattar är inte specificerat i lagen.
I dagsläget får patienter som är folkbokförda på Gotland och behöver resa till en
annan region för att erhålla vård enligt vårdgarantin betala en egenavgift för
sjukresan. Förutsättningarna ser olika ut i landets regioner och i en del regioner har
egenavgiften tagits bort helt. Ledningsgruppens resonemang är att alla patienter har
en kostnad för sjukresa, oavsett om de bor på Gotland eller inte, men att patienter
som behöver resa till en annan region för att få vård enligt vårdgarantin bör
behandlas som om de skulle få vården på Gotland.
Sjukresor regleras i Lag (1991:419) om resekostnadsersättningar vid sjukresor.
Egenavgifterna för sjukresor beslutas av Region Gotland och finns i styrdokumentet
Taxa för all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor.
Bedömning

Rutinen vid bokning av resor enligt vårdgarantin är felaktig. Ingen egenavgift ska
utgå för den del av resa som sker från Gotland till fastlandet.
HSF ansvarar för bokning, kostnader och intäkter (egenavgiften) i samband med
utomläns sjukresor.
TKF ansvarar endast för reglementet och taxan för utomläns sjukresor.
HSF:s ledningsgrupps förslag till ändring av taxa för egenavgift när det gäller
vårdgarantin bör ändras så att patienten endast betalar egenavgift för sin resa på
Gotland.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet underlättar för de brukare på hela Gotland
som berörs av vårdgarantin.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör de brukare på hela Gotland som berörs av
vårdgarantin.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär inga ökade kostnader för
tekniska nämnden. De ökade kostnaderna hamnar hos hälso-sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1713
20 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Utrangering av anläggningstillgångar
Förslag till beslut

•

Kostnaden för utrangering av anläggningstillgångar 2020 inom tekniska nämnden
ska bäras nämndens verksamheter i enlighet med regionens riktlinjer för
redovisning av investeringar.

Sammanfattning

När en materiell tillgång tagits ur bruk och bedöms sakna värde för verksamheten ska
den inte längre redovisas som en tillgång enligt god redovisningssed. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad
i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Teknikförvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av utrangering av vissa
anläggningstillgångar inom avdelningarna mark- och stadsmiljö, hamn respektive
vatten- och avlopp. Totalt uppgår det bokförda värdet på de tillgångar som ska
utrangeras till 8,3 mnkr. Merparten, 7,3 mnkr, avser vatten- och
avloppsverksamheten.
Teknikförvaltningen har framfört att vatten- och avloppsverksamheten redan har ett
prognostiserat underskott innevarande år på 10 mnkr som innebär att verksamhetens
egna kapital kommer att bli negativt och uppgå till cirka -5 mnkr. Anledningen till det
prognostiserade underskottet är ökade kapitalkostnader till följd av stora
investeringar, lägre intäkter från försäljning av vatten på grund av pandemin samt att
taxehöjningen senarelades till 1 oktober. Om verksamheten dessutom ska bära sina
utrangeringskostnader på cirka 7 mnkr så minskar det egna kapitalet ytterligare och
skulle uppgå till -12 mnkr, vilket förvaltningen anser kommer att bli svårt att
återhämta.

Bedömning

Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar regleras hur utrangering av
anläggningstillgångar ska hanteras. Regionstyrelseförvaltningen anser att riktlinjerna
anger viktiga ekonomiska styrsignaler och ska följas. Vatten- och
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avloppsverksamheten har också högre krav på sig att vara helt finansierade genom
avgifter.
Regionstyrelseförvaltningen har förståelse för att pandemin gett effekter på både
kostnader och intäkter som varit svåra att påverka och hantera under innevarande år
men anser att principerna för avgiftsfinansiering och utrangering är viktiga att följa.
I samband med att årsredovisningen behandlas sker en beredning av hur nämndernas
resultat ska överföras till eget kapital. För affärsdrivande verksamhet ska 100 procent
av överskott respektive underskott föras med.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ställning tas till hur stor del av vatten- och
avloppsverksamhetens resultat som är rimligt att överföra till verksamhetens eget
kapital sker i samband med denna beredning. Tekniska nämnden kan i sin skrivelse
om förslag till överföring av 2020 års resultat framföra de omständigheter som
nämnden vill att beredningen ska ta hänsyn till.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse utkast daterad 2020-11-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1712
20 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Avsättning för deponier
Förslag till beslut

•

Avsättningen för efterbehandling av deponier ökas med 53,2 mnkr till 75,7 mnkr.
Kostnaden på 53,2 mnkr för den ökade avsättningen redovisas centralt på
finansförvaltningen, regionstyrelsen, och belastar årets resultat för regionen som
helhet.

Sammanfattning

Enligt god redovisningssed ska en avsättning redovisas i balansräkningen om en
kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade
händelser, om det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen och om en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Region Gotland genom tekniska nämnden har en legal förpliktelse att återställa gamla
kommunala deponier för att minimera negativ påverkan på miljön. Region Gotland
har haft en avsättning för efterbehandling av deponier sedan 2004. Ett flertal
efterbehandlingsåtgärder har genomförts genom åren och avsättningen har
omvärderats löpande.
I samband med budgetberedningen 2018 inkom tekniska nämnden med ett särskilt
ärende om förväntade framtida kostnader på 107 mnkr. Det framkom vid
beredningen att ytterligare detaljerade undersökningar och beräkningar krävdes för
att kunna göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Teknikförvaltningen har
sedan dess gjort fördjupade undersökningar som legat till grund för nya kalkyler av
efterbehandlingsåtgärderna.
Avsättningen för deponier uppgick vid senaste balansdagen 2020-08-31 till
22,5 mnkr. Enligt de nya kalkylerna så är beloppet för efterbehandlingsåtgärder
beräknat till 75,7 mnkr. Det innebär att avsättningen behöver ökas med 53,2 mnkr
vilket medför en motsvarande kostnad som kommer att belastar resultatet 2020.
Någon budget för ökad avsättning finns inte.
Den föreslagna ökningen av avsättningen avser gamla deponier som inte är i bruk.
Deponierna har varit en del av tidigare verksamhet som har tillgodosett tjänster för
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ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom hanterat verksamhetsavfall utanför det
kommunala avfallsuppdraget. Teknikförvaltningen har anfört att nuvarande
avgiftskollektiv inte bör belastas med kostnader för de gamla deponierna utan att
efterbehandlingsåtgärderna bör tas av den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att ökningen av avsättningen inte
ska finansieras av tekniska nämnden utan finansieras centralt för regionen. Tekniska
nämnden behandlar ärendet på sitt sammanträde den 17 december.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med teknikförvaltningen att det är rimligt
att den stora ökningen av avsättningen för efterbehandlingsåtgärder för avslutade
gamla deponier inte ska betalas av nuvarande avgiftskollektiv.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av teknikförvaltningens kalkyler och
bedömer att de uppfyller redovisningskraven.
I den senaste resultatprognosen i delårsrapport 2 bedömdes regionens årsresultat bli
236 mnkr. Ökningen av avsättningen av deponier innebär en kostnad på 53,2 mnkr
som påverkar resultatet. Det finns inte någon budget för en ökad avsättning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i årets resultat för att
hantera avsättningen och föreslår att avsättningen redovisas centralt på
finansförvaltningen under regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse utkast daterad 2020-11-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1610
18 november 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från GVN
till BUN
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Budgetanslag på 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års budget.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) samt barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har begärt att ett budgetanslag på 360 000 kronor
avseende kompetensutvecklingsmedel ska föras över från GVN till BUN. Syftet är
att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av kompetensutvecklingsmedel
för de båda nämnderna. Nämnderna föreslår att budget för kompetensutveckling för
personal inom hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ligger samlat hos BUN.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.

Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-21 §103
Barn- och utbildningsnämnden 2020-20-20 § 116

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-20

BUN § 116

BUN § 116

Överföring av budgetmedel för
kompetensutveckling från GVN till BUN

BUN 2020/731

Barn- och utbildningsnämndens beslut



Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/
regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden
avseende medel för kompetensutveckling, detta förutsatt att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fattar samma beslut.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har medel i sina respektive budgetar avsatta för
kompetensutveckling. Bland annat för medarbetare till den statliga
rektorsutbildningen, men även till förstärkning av yrkeslärare (det sistnämnda gäller
GVN). I syfte att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av
kompetensutvecklingsmedel för de båda nämnderna föreslås att budget för
kompetensutvecklingen samlas hos BUN, där avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns. Förslaget är därför att nämnden
hemställer att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN avseende detta.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden hemställer hos
regionstyrelsen/regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN
avseende medel för kompetensutveckling, detta förutsatt att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fattar samma beslut.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Skickas till
Regionstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/731
6 oktober 2020

Fredrik Johansson
Utredare

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut



Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/
regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden
avseende medel för kompetensutveckling.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har medel i sina respektive budgetar avsatta för
kompetensutveckling. Bland annat för medarbetare till den statliga
rektorsutbildningen, men även till förstärkning av yrkeslärare (det sistnämnda gäller
GVN). I syfte att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av
kompetensutvecklingsmedel för de båda nämnderna föreslås att budget för
kompetensutvecklingen samlas hos BUN, där avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns. Förslaget är därför att nämnden
hemställer att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN avseende detta.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av barnoch elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

GVN § 103

GVN § 103

Överföring av medel av budgetmedel
kompetensförsörjningsmedel från GVN till
BUN

GVN 2020/184

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/
regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden
avseende medel för kompetensutveckling.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har medel i sina respektive budgetar avsatta för
kompetensutveckling. Bland annat för medarbetare till den statliga
rektorsutbildningen, men även till förstärkning av yrkeslärare (det sistnämnda gäller
GVN). I syfte att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av
kompetensutvecklingsmedel för de båda nämnderna föreslås att budget för
kompetensutvecklingen samlas hos BUN, där avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns. Förslaget är därför att nämnden
hemställer att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN avseende detta.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av barnoch elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/184
6 oktober 2020

Fredrik Johansson
Utredare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/
regionfullmäktige att 360 000 kronor överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens budget till barn- och utbildningsnämnden
avseende medel för kompetensutveckling.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och
utbildningsnämnden (BUN) har medel i sina respektive budgetar avsatta för
kompetensutveckling. Bland annat för medarbetare till den statliga
rektorsutbildningen, men även till förstärkning av yrkeslärare (det sistnämnda gäller
GVN). I syfte att få en likvärdig bedömning gällande fördelningen av
kompetensutvecklingsmedel för de båda nämnderna föreslås att budget för
kompetensutvecklingen samlas hos BUN, där avdelningen stöd och utveckling inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns. Förslaget är därför att nämnden
hemställer att 360 000 kronor överförs från GVN till BUN avseende detta.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av barnoch elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet, landsbygdsperspektivet eller det
ekonomiska perspektivet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
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RS 2020/1582
17 november 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Reviderad plan- och bygglovstaxa
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Reviderad plan- och bygglovstaxa godkänns.

Sammanfattning

Ny taxemodell för plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige 201612-19, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet av ny
modell beslutades att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av
samhällsbyggnadsförvaltningen samt att samtliga externa taxor ska ses över årligen
för att säkerställa en korrekt hantering. Årets revidering omfattar endast sektion P
och T i bygglovstaxan.
Geografisk Information producerar nybyggnadskartor när det krävs enligt beslut i
bygglov. Tre olika typer produceras, A, B och C, där A och B kräver nymätning i fält
medan C endast är ett utdrag ur Region Gotlands primärkarta. Eftersom typ C inte
längre produceras och eftersom ett primärkarteutdrag innehåller samma information
så är typ C en överflödig post i taxan.
Vad gäller typ A och typ B är de mycket lika i produktionstid och har varit det de
senaste åren. För att förenkla för kund och även handläggare på Region Gotland så
slås typ A och typ B samman då skillnaden i kostnad är liten och de praktiska
skillnaderna endast har bäring på Geografisk Informations interna processer.
Eftersom tiden för tillverkning skiljer sig mycket lite och runt 85% av alla
beställningar är karta av typ A så förs priset för typ A över till att gälla för den nya
sammanslagna kartprodukten.
Utdrag ur Region Gotlands primärkarta sker idag enligt en prissättning där det blir
dyrare ju större yta som utdraget avser. Tidsåtgången för utdrag ur primärkartan är
densamma oberoende av storlek på materialet och taxan bör därför ändras till ren
timdebitering för att följa självkostnadsprincipen.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1582

Nya avgifter:
P. Nybyggnadskarta
P1

Nybyggnadskarta

9 250 kr

om fastigheten / området är 0-5000 kvm
P2

Nybyggnadskarta

12 000 kr

om fastigheten / området är större än 5000 kvm
P3

Uppdatering av eller tillägg till giltig nybyggnadskarta

Timdebitering

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
Primärkarteutdrag
T1

25 % moms tillkommer på dessa

Timdebitering

tjänster

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Nämndens förslag
ligger i linje med de principer för finansiering via taxor som finns inom Region
Gotland.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2020-10-14 § 221

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Författningssamlingen
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-14

MBN § 221

MBN § 221

Taxa inom Plan- och bygglagen (PBL)

MBN 2020/2449

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om
antagande av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2021.

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man formulerat
att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen, samtliga externa
taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Bifogat är förslag till reviderad taxa då vissa tjänster har utgått och andra tjänster slås
samman. Endast sektion P och T i Bygglovstaxan påverkas och de nya föreslagna
sektionerna presenteras i Bilaga 1. Gällande taxa 2020 finns för jämförelse i Bilaga 2.
Geografisk Information producerar nybyggnadskartor när det krävs enligt beslut i
bygglov. Tre olika typer produceras, A, B och C, där A och B kräver nymätning i fält
medan C endast är ett utdrag ur Region Gotlands primärkarta. Eftersom typ C inte
längre produceras och eftersom ett primärkarteutdrag innehåller samma information
så är typ C en överflödig post i taxan.
Vad gäller typ A och typ B är de mycket lika i produktionstid och har varit det de
senaste åren. För att förenkla för kund och även handläggare på Region Gotland så
slås typ A och typ B samman då skillnaden i kostnad är liten och de praktiska
skillnaderna endast har bäring på Geografisk Informations interna processer.
Eftersom tiden för tillverkning skiljer sig mycket lite och runt 85% av alla
beställningar är karta av typ A så förs priset för typ A över till att gälla för den nya
sammanslagna kartprodukten.
Utdrag ur Region Gotlands primärkarta sker idag enligt en prissättning där det blir
dyrare ju större yta som utdraget avser. Tidsåtgången för utdrag ur primärkartan är
densamma oberoende av storlek på materialet och taxan bör därför ändras till ren
timdebitering för att följa självkostnadsprincipen.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med tidigare beslut. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen, vilket innebär följande;
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-14

MBN § 221

Ekonomisk konsekvensanalys – ger oförändrad kostnadstäckning för miljö- och
byggnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Erik Lind, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig till
arbetsutskottets bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om antagande
av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2021.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag till ändringar, sektion P och T
Bilaga 2 PBL taxa 2020
Skickas till
Regionstyrelsen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

P. Nybyggnadskarta

P2

Nybyggnadskarta
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta
om fastigheten / området är större än 5000 kvm

P3

Uppdatering av eller tillägg till giltig nybyggnadskarta

P1

9 250 kr
12 000 kr
Timdebitering

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
T1

Primärkarteutdrag
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Plan- och bygglovstaxa
Framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2018-01-01
Ändring 2018-05-21, 2019-01-01 BN §262, 2019-04-01 RF §105,

2019-10-22 MBN§236 RF §309
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Region Gotland
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Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands
beslut att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och
explosiva varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
10. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden
besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidersättning.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 1000 kronor.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal
verksamhet” (PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.
Denna taxa gäller från 2020-01-01.
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Plan- och bygglovstaxa

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

A 27

A 28
A 29

Planenligt
Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus Liten avvikelse
eller fritidshus med högst två bostäder
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked
Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav Planenligt
på kontrollansvarig
Liten avvikelse
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga
Utanför planlagt område

24 500 kr
29 000 kr
29 000 kr
22 500 kr
17 000 kr
21 500 kr
17 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav
på kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga

Planenligt

6 000 kr

Liten avvikelse

7 500 kr

Utanför planlagt område

6 000 kr

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse

21 000 kr
23 500 kr
21 000 kr
6 500 kr
8 000 kr
6 500 kr
22 000 kr
27 500 kr
27 500 kr

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Ändrad användning, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till
bostadshus
Ändrad användning, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd

Utanför planlagt område

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

8 500 kr
11 000 kr
9 000 kr
11 000 kr

Liten avvikelse

12 500 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

6 000 kr

Liten avvikelse

7 500 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.
Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad
Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

50 % av full
avgift
50 % av full
avgift
Timdebitering
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Plan- och bygglovstaxa

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal

B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

22 000 kr
26 500 kr
26 500 kr
12 000 kr
16 500 kr
16 500 kr
33 500 kr
39 000 kr
39 000 kr
52 000 kr
57 500 kr
55 500 kr
71 500 kr
77 000 kr
77 000 kr
28 500 kr
32 000 kr
32 000 kr
10 500 kr
13 000 kr
13 000 kr
9 000 kr

Liten avvikelse

11 500 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

6 500 kr

Liten avvikelse

8 000 kr

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

B 23
B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det
finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

29 000 kr
33 500 kr
33 500 kr
9 000 kr
11 500 kr
11 500 kr
75 % av full
avgift
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Plan- och bygglovstaxa

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

25 000 kr
29 500 kr
29 500 kr
42 500 kr
48 000 kr
48 000 kr
90 000 kr
95 500 kr
95 500 kr
133 000 kr
138 500 kr
138 500 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

6 000 kr

D2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 500 kr

E. Bygglov för anläggningar
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar.
Exempelvis:
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11








vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område
Ställverk - anordna, inrätta, uppföra, flytta eller
väsentlig ändra

Timdebitering
(3 tim +
handläggnings
tid)
7 000 kr
9 000 kr
9 000 kr
7 000 kr
9 000 kr
9 000 kr
8 000 kr
10 500 kr
10 500 kr
11 500kr
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

7 000 kr

F2

Rivningslov komplementbyggnad eller mindre tillbyggnad

7 000 kr

F3

Rivningslov en eller två-bostadshus

8 000 kr

F4

Rivningslov verksamheter eller flerbostadshus

F5

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F6

Förlänga tidsbegränsat bygglov

10 000 kr
75 %
av full
avgift
50 %
av full
avgift

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

Avgift som
motsvarande
åtgärd
Timdebitering

H. Anmälningspliktiga åtgärder

H 14

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en
bostad

H 15

Anmälningsärenden, fler anmälningsärenden utöver det mest
komplexa, i en och samma ansökan per styck.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13

5 000 kr
12 250 kr
4 250 kr
3 500 kr
3 500 kr
5 250 kr
3 500 kr
5 000 kr
12 500 kr
6 000 kr
3 750 kr
5 250 kr
4 750 kr
4 250 kr
Debiteras
med 50% av
avgiften per
ärende
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked per huvudbyggnad, positivt eller negativt

13 500 kr
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

3 000 kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

2 000 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

2 000 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende
O1

Återkallat ärende

Timdebitering
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Plan- och bygglovstaxa

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

P. Nybyggnadskarta

P4

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm

P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

P1
P2
P3

9 250 kr
12 000 kr
8 750 kr
10 250 kr
1 500 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms
tillkommer
9 500 kr
7 000kr
2 250 kr

Grov- och finutstakning

Grov- och finutstakning
Grovutstakning

750 kr
Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 500 kr
3 000 kr
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

I de fall det ej finns angivet planavgift i fastställd plan ska istället planavgift tillämpas enligt
nedan tabell.
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10

Planavgift nybyggnad komplementbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift nybyggnad huvudbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift nybyggnad, 50-129 kvm BTA
Planavgift nybyggnad, 130-199 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 50-129 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 130-199 kvm BTA

10 000 kr
17 000 kr
25 000 kr
34 000 kr
10 000 kr
13 000 kr
17 000 kr

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1447
20 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Slutredovisning Nybyggnad av förskola i kv. Malajen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för förskolan Törnekvior godkänns.



Anslagsöverskottet på 3,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

I samband med exploatering av yttre A7-området för bostäder ökade behovet av
förskoleplatser i området.
En detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny förskola i kvarteret Malajen vann
laga kraft 2016. Ursprunglig planering var en förskola med tre avdelningar som sedan
ändrades att omfatta fem avdelningar för cirka 100 barn. I uppdraget ingick även att
bygga ett tillagningskök för måltidsförsörjningen.
Bygget har genomförts som en totalentreprenad vilken upphandlades juni 2016.
Lägst anbud lämnade Wisab Bygg AB. Bygget slutbesiktigades november 2017.
Verksamheten flyttade in i december 2017 och de första barnen började på förskolan
i januari 2018. Förskolan har fått namnet Törnekviors förskola.
Byggnaden är uppförd med inriktning mot passivhusstandard.
Total investeringsbudget för projektet har varit 40,5 mnkr. Investeringsutgiften har
uppgått till 37,2 mnkr och innebär ett anslagsöverskott på 3,3 mnkr.

Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 mnkr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 3,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1447

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-09-16, § 202
Slutrapport Nybyggnad av förskola i kv. Malajen
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
Fsk. Törnekvior - Nybyggnad av förskola i kv. Malajen (TN 2014/3082)
Projektägare

Björn Sandqvist, Avdelningschef fastighetsförvaltningsavdelningen Teknikförvaltningen
Beställare

Barn och Utbildningsnämnden (BUN) via Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA)
Projektstyrgrupp

Björn Sandqvist, Avd.chef. FFA
Bengt Kristiansson, Avd.chef. PA 2014-2015
Håkan Andersson, Avd.chef. PA 2015
Torbjörn Ihse, Avd.chef. PA 2015Susan Meuller, Förskolechef UAF
Stig Nilsson, områdeschef UAF
Projektorganisation

Anders Flodman, projektledare TKF
Louise Nilsson, fackansvarig VVS TKF (2014-2016)
Kjell Forslund, fackansvarig VVS TKF (2016-)
Therese Kallas, fackansvarig VVS TKF (2017-)
Erik Livén, fackansvarig EL TKF (2014-2016)
Jonas Sundgren, fackansvarig EL TKF (2016-)
Stefan Hellström, förvaltare TKF
Stig Nilsson, förskolechef UAF
Ellen Håkansson, verksamhetskoordinator UAF (2014-2016)
Anne Gardelius, verksamhetskoordinator UAF (2015-2016)
Kristoffer Strehlenert, Lokalstrateg UAF (2016-)
Magnus Classon, Lokalstrateg UAF (2018-)
Sofie Leksäter, enhetschef måltidsförsörjningen RSF (2014-2017)
Martina Kalmén, enhetschef måltidsförsörjningen RSF (2017-)

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Organisation externa parter
Projektering:

Arkitekt - AQ-Arkitekter AB (2014-2016)
Arkitekt - Tyréns AB (2016-2017)
VVS-projektör - Bengt Dahlgren Linköping AB (2014-2017)
Storköksarkitekt – Cedervall arkitekter AB
Geoteknik – Pentacon AB
Byggentreprenad:
Totalentreprenör - Wisab Bygg AB
Underentreprenör
Mark – Hultgrens Mark och Anläggning AB
Bakgrund
och syfte
Underentreprenör VS – Comfort i Visby AB
Underentreprenör EL – JP Elmontage AB
Underentreprenör Vent – Eklunds vent & plåt AB
Underentreprenör Styr – Incontrolls AB
Underentreprenör Plåt – Eklunds vent & plåt AB
Underentreprenör Storkök – LO Proffessional AB
Underentreprenör Kyla – Lifsungs AB
Besiktningsmän:
Huvudbesiktningsman (bygg) – Roine Ivarsson, Tema: Projektengagemang
Besiktningsman storkök – Björn Weslien, BoFo restaurangkonsult
Besiktningsman Vent – Eddy Astfeldt, Projektengagemang
Besiktningsman Rör – Eddy Astfeldt, Projektengagemang
Besiktningsman Styr – Eddy Astfeldt, Projektengagemang
Besiktningsman Mark – Greta Lindell, Lindells bygg och anläggning
Besiktningsman Plåt – Benny Sandin, Roslagens plåtkonsult
Sakkunnig tillgänglighet – Bengt Strandberg, AB Arkitekt Bengt Strandberg
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Bakgrund och syfte

2013 påbörjades planering och planläggning av de så kallade A7-fälten i Visby. I och med att
nya bostadsområden planerades på A7-fälten växer även behovet av nya förskoleplatser.
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) numera Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(UAF) har under 2013/2014 utrett och kommit fram till att behov fanns av en ny förskola,
förslagsvis placerad i kv. Malajen.
UAF:s önskemål var från början att förskolan skulle byggas i etapper för att dela upp
investeringen över tid. Önskemålet var att bygga tre avdelningar i etapp 1 och ytterligare två
avdelningar till i etapp 2. Totalt fem avdelningar med sammanlagt 100 platser. Önskemåler
från UAF var från början att etapp 1 skulle vara färdigställt 2015.
Under 2015 beslutade UAF att förskolan skulle byggas i sin helhet och inte etappindelas.
Bakgrunden till detta beslut var att Teknikförvaltningen påvisat att ett etappindelat byggande
skulle ge en högre total investeringskostnad samt medföra betydande olägenheter för de
barn som flyttat in i etapp 1 under byggnationen av etapp 2.
Tekniska nämnden beslutade 2014 att de nya förskolor som Regionen uppför under åren
2016-2017 skall byggas med inriktning mot passivhusstandard. Detta beräknas medföra en
ökad investeringskostnad om ca 5-10% jämfört med att bygga i enlighet med Boverkets krav
på energihushållning.
Mellan år 2014-2015 utfördes förprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag.
Detta arbete blev något utdraget då planarbetet pågick parallellt och man var tvungen att
invänta att detaljplanen vunnit lagakraft innan upphandling av entreprenad kunde
genomföras.
Under första halvan av 2016 upphandlades en totalentreprenör. Konkurrensen i
upphandlingen var stor delvis förklarat av en för tillfället svag entreprenadmarknad. Sex
stycken anbud inkom och anbudssummorna varierade mellan ca 30 mkr till 37 mkr.
Vinnande anbud lämnades av Wisab Bygg AB och entreprenad summan var 30 100 000 kr.
Detaljprojektering genomfördes tillsammans med totalentreprenören och dennes
upphandlade projektörer. Byggnationen påbörjades i december 2016.
I januari 2018 stod förskolan redo för inflyttning och dom första barnen kunde flytta in.
Projektmål

Att skapa en funktionell förskola med fem avdelningar. Lokalerna och tillhörande
förskolegård skall ge goda förutsättningar att uppfylla gällande läroplan.
Byggnaden skall ha en energihushållning i enlighet med passivhusstandarden Feby 12.
Att genomföra projektet med underskridande av budgeterade ramar och söka
kostnadsbesparande lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Tillvägagångssätt

TKF genom Fastighetsförvaltningsavdelningen och projektavdelningen tillsammans med
representanter från UAF tog under 2014-2015 fram programhandlingar för den nya förskolan
tillsammans med ramavtalsupphandlade konsulter. I programskedet genomfördes en
studieresa till Eskilstuna för att titta på två nybyggda förskolor. Programhandlingarna gällde
en förskola om tre avdelningar, men inför framtagande av förfrågningsunderlag beslutade
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BUN att utöka beställningen till att omfatta en förskola om fem avdelningar var för viss
omarbetning av handlingarna genomfördes vinter/vår 2016.
Under första halvan av 2016 upphandlades en totalentreprenör. Konkurrensen i
upphandlingen var stor delvis förklarat av en för tillfället svag entreprenadmarknad. Sex
stycken anbud inkom och anbudssummorna varierade mellan ca 30 mkr till 37 mkr. Vinnande
anbud lämnades av Wisab Bygg AB och entreprenad summan var 30 100 000 kr.
Detaljprojektering genomfördes tillsammans med totalentreprenören och dennes
upphandlade projektörer. Byggnationen påbörjades i december 2016.
I januari 2018 stod förskolan redo för inflyttning och dom första barnen kunde flytta in.
Ekonomisk redovisning
Årtal

2014
2015
2016

Budget, tkr

4600
12360
23500

Utfall, tkr

211
1245
9267

2017

22596

2018

3173

2019

654

2020
Totalt

40 460

Kommentar

Grundbudget samt utfall
Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget
med 4 389 tkr, TN2015-03-03 §47
Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget
med 15 504 tkr, TN2016-02-17 §26.
Kompletteringsbudget med 29 738 tkr, TN2017-0222 §38.
Kompletteringsbudget med 7141 tkr, TN2017-02-21
§71.
Kompletteringsbudget med 3968, TN2017-02-20
§46.

37 146

Skillnad grundbudget och verkligt utfall uppgår till 3 314 tkr eller ca 8.2 %.
Resultat och analys
Måluppfyllelse

Lokalerna och tillhörande förskolegård bedöms ge goda förutsättningar att
uppfylla gällande läroplan.
Energikraven återstår att verifiera via energideklaration.
Byggnaden var 2018 nominerad till Byggnadsnämndens arkitekturpris

Tid

Tiden för när den nya förskolan kunde vara klar har till stor del styrts av
planläggningen och utvecklingen av A7-området. Upphandling och
entreprenad genomfördes så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Bedömningen är att förskolan stod färdig så snart det var möjligt med
hänsyn till förutsättningarna.

Analys av
avvikelser

Avvikelser inom entreprenaden i form av ändrings- och tilläggsarbeten har
vart relativt små till karaktären. Den enskilt största ändringen var att man
bytte golvmaterial till ett ftalat-fritt golv vilket ej föreskrivits att det skulle
vara.
Avvikelser efter inflyttning:
 Förskolegården blir snabbt vattensjuk vid stora regnmängder.
Detta är upptaget i 2-årsbesiktningen och ska åtgärdas av
markentreprenören. Orsaken till detta är bl.a. att mycket av de
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system med diken som tidigare fans på området byggts bort när
området exploaterats vilket gör att de dike som omgärdar
förskolegården snabbt fylls på vid regn och vattnet på
förskolegården blir stående kvar tills det söker sig ner genom
lerlagret.
Ett apparatskåp i teknikutrymmet på vinden har flyttats då det
placerats så att det blev ett arbetsmiljöproblem för
driftspersonalen.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Vid behov av ytterligare förskolor inom Region Gotland bör man dra nytta av de handlingar som
tagits fram i projektet. För att på så sätt effektivisera arbetet med framtagande av handlingar.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

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

Punkter som
återstår att göra




Efterkalkyler

Vid stora regnmängder under höst/vinter blir vatten stående på
gården. Markentreprenören ska åt gärda detta under sommaren
2020.
Verifiera att uppsatta energikrav klaras.

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras





Under garantitiden skall markanläggningen inkl växter kontrolleras
2 ggr/år tillsammans med markentreprenören för att kontrollera
att denne sköter sina åtaganden i enlighet med lämnat anbud.
Garantibesiktning efter fem år.
Verifiering av ställda energikrav förslagsvis inför garantibesiktning
fem år efter godkänd entreprenad.

Erfarenhetsåterföring
Mycket viktigt att ha en projektorganisation/projektgrupp där både beställare (UAF) och utförare
(TKF) har en aktiva och tydliga roller. En framgångsfaktor i detta projekt har varit att förskolechef
och verksamhetskoordinator från UAF har haft aktiva roller tidigt i programskedet. Detta skapade en
gemensam målbild och var en stor hjälp i att utforma lokaler med utgångspunkt i den framtida
verksamheten och des pedagogik.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Datum
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Anders Flodman
2020-06-26
Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Datum

Torbjörn Ihse avd.chef Projektavdelningen TKF

2020-07-20
Patrik Ramberg, Teknisk direktör TKF
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 202

TN § 202

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i
kv. Malajen

TN 2020/1770
TN AU § 192

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till
Regionfullmäktige för slutligt godkännande.

I och med att nya bostadsområden började planeras på A7-fälten ca. 2012 växer även
Region Gotlands behov av nya förskoleplatser i området. Önskemål om detta
framförde Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) numera Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) till Regionens planavdelning. En detaljplan som
möjliggjorde byggande av förskola i kv. Malajen vann lagakraft våren 2016.
Ursprunglig beställning från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) var en
förskola om tre avdelningar för ca. 60 barn. Omfattningen ändrades senare av BUN
till att omfatta fem avdelningar för ca. 100 barn.
I uppdraget ingick även att inom projektet och bygga ett tillagningskök för
måltidsförsörjningen.
Bygget har genomförts som en totalentreprenad vilken upphandlades juni 2016 och
slutbesiktigades november 2017. Verksamheten flyttade in i december 2017 och dom
första barnen började på förskolan i januari 2018.
Byggnaden är uppförd med inriktning mot passivhusstandard.
Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys: Den totala investeringsbudgeten har uppgått till
40 460 000 kronor. Kostnader i projektet har uppgått till 37 146 000 kronor vilket
innebär ett budgetöverskott på 3 314 000 kronor.
Barn- och genusperspektiv: I projekteringen har man arbetat efter mottot att detta är
också barnens arbetsplats. Detta för att påminna sig om att sätta sig in i barnens
perspektiv vid utformning av lokaler och förskolegård. Genom att ingen skillnad i
genus har gjorts i projekteringen vad gäller lokalernas eller gårdens utformning har
allas lika värde beaktats, alla skall trivas och ha kul.
Landsbygdsperspektiv: Alla har rätt till förskoleplats och detta är ett sätt för Region
Gotland att säkerställa att man har möjlighet att erbjuda detta till alla som
behöver/vill ha plats på förskola oavsett vart på ön man bor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Torbjörn Ihse.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 202

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den till
Regionfullmäktige för slutligt godkännande.
Beslutsunderlag

Bilaga 1: Slutrapport Nybyggnad av förskola i kv. Malajen
Tjänsteskrivelse 2020-08-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1770
12 augusti 2020

Anders Flodman

Tekniska nämnden

Slutredovisning - Nybyggnad av förskola i kv. Malajen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och överlämna den
till Regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Sammanfattning

I och med att nya bostadsområden började planeras på A7-fälten ca. 2012 växer även
Region Gotlands behov av nya förskoleplatser i området. Önskemål om detta
framförde Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) numera Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) till Regionens planavdelning. En detaljplan som
möjliggjorde byggande av förskola i kv. Malajen vann lagakraft våren 2016.
Ursprunglig beställning från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) var en
förskola om tre avdelningar för ca. 60 barn. Omfattningen ändrades senare av BUN
till att omfatta fem avdelningar för ca. 100 barn.
I uppdraget ingick även att inom projektet och bygga ett tillagningskök för
måltidsförsörjningen.
Bygget har genomförts som en totalentreprenad vilken upphandlades juni 2016 och
slutbesiktigades november 2017. Verksamheten flyttade in i december 2017 och dom
första barnen började på förskolan i januari 2018.
Byggnaden är uppförd med inriktning mot passivhusstandard.
Bedömning

Ekonomisk konsekvensanalys: Den totala investeringsbudgeten har uppgått till
40 460 000 kronor. Kostnader i projektet har uppgått till 37 146 000 kronor vilket
innebär ett budgetöverskott på 3 314 000 kronor.
Barn- och genusperspektiv: I projekteringen har man arbetat efter mottot att detta
är också barnens arbetsplats. Detta för att påminna sig om att sätta sig in i barnens
perspektiv vid utformning av lokaler och förskolegård. Genom att ingen skillnad i
genus har gjorts i projekteringen vad gäller lokalernas eller gårdens utformning har
allas lika värde beaktats, alla skall trivas och ha kul.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1770

Landsbygdsperspektiv: Alla har rätt till förskoleplats och detta är ett sätt för
Region Gotland att säkerställa att man har möjlighet att erbjuda detta till alla som
behöver/vill ha plats på förskola oavsett vart på ön man bor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1: Slutrapport Nybyggnad av förskola i kv. Malajen
Tjänsteskrivelse 2020-08-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1619
18 november 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Taxa för upplåtelser av offentlig plats
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag och gäller från 1 mars 2021.

Sammanfattning

Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa för upplåtelse av offentlig plats
under Almedalsveckan använts. I nuvarande taxa skiljer sig kvadratmeterpriset
beroende på ytans storlek och i vilken del av området som markplatsen är lokaliserad.
Det finns totalt 10 olika kvadratmeterpriser. Syftet med nuvarande taxa var att skapa
större flexibilitet och ökad rättvisa för arrangörerna. Detta syfte nåddes delvis, men
det finns en inbyggd komplexitet i de olika taxorna som bygger på storleken på
markplatsen. En effekt av detta har varit att ideella organisationer tenderat att boka
en mindre yta vilket gett ett högre kvadratmeterpris.
Tekniska nämnden har nu föreslagit att taxan ska ändras för att få en ökad
enhetlighet, enklare administration samt att man genom denna förändring öppnar
möjligheten för alla aktörer att delta på lika villkor, såväl stora som mindre
organisationer. Föreslagen ändring innebär en modell med två kvadratmeterpriser.
En taxa för centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma
oavsett storlek på markupplåtelsen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag
men de totala ekonomiska konsekvenserna bör följas noga för att undvika för stort
intäktstapp för Region Gotland. Den nya taxan föreslås gälla från 1 mars 2021.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Nämndens förslag om att den förändrade taxan kan bidra till att skapa en ökad
enhetlighet, enklare handläggning samt att ett ökat deltagande under
Almedalsveckans alla dagar är positivt.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1619

Teknikförvaltningen poängterar att om förslaget inte skulle få önskad effekt med
bland annat en ökad tillströmning av mindre organisationer finns en risk för ett
intäktstapp på upp emot 350 000 kronor. De ekonomiska konsekvenserna bör följas
noga och åtgärdas om intäktstappet blir för stort.
Förutom indexuppräkning medför den nya taxan ingen förändring för de arrangörer
som hyr de största ytorna medan alla övriga arrangörer får en sänkt avgift.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21§ 227
Offentlig plats taxa – Torghandelstaxa förslag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Författningssamlingen
Almedalsveckans kansli
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-0428, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27
och 2016-12-19 § 228 § 6, TN 2017-01-25 § 27, TN 2017-11-15, TN 2017/3276, TN 201812-13, § 294, och TN 2019-12-18 § 279 (indexuppräkning)
Taxan gäller från och med 1 januari 2020.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
Mark på offentlig plats är momsbefriad.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


1 133 kr/år
107 kr/dag

grundtaxa

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:


grundtaxa



uthyrning av torgstånd för den som
önskar

Avgift

9 085 kr
2 138 kr

Pris per vecka:
1 710 kr

 grundtaxa
Annan säsong

161 kr/dag
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För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


Avgift

grundtaxa

587 kr
54 kr/dag

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:


3 421 kr
187 kr

grundtaxa

 pris per dag
Annan säsong

107 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
854 kr/kvm/år
428 kr/kvm/år
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

107 kr/kvm/år

54 kr/kvm/år

320 kr/kvm/år

161 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt TN:s
54 kr/kvm/år
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.
Helår

64 130 kr

Per påbörjad månad,
max 4 månader

12 826

26 kr/kvm/år

28 323 kr
5 344 kr

Per dag, endast vid särskilda
event

1 603 kr

641 kr

Skyltvaror utanför butik

1 497 kr/kvm/år

748 kr/kvm/år

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.

2 (5)

Författningssamling för Region Gotland
Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Upplåtelseändamål

Avgift

Kommersiella upplåtelser, övriga
11 757 kr/säsong
320 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 m2
1 juni – 31 augusti
övrig tid

161 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

534 kr/kvm/säsong

Övrig upplåtelse

107 kr/kvm/dag

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 213 kr/vecka
Längd 6 m 320 kr/vecka
Längd 9 m 428 kr/vecka
därutöver ökar priset med
107 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 069 kr

Skylift

107 kr/dag
Minimiavgift 1 052 kr

Byggbod/container

213 kr/vecka/st.
Minimiavgift 1 069 kr

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

748 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 069 kr

Tidningsställ

1 283 kr/ställ/år

Evenemang
Marknader

2 138 kr/dag

Cirkus och tivoli

2 138 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 m2

42 753 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 m2

10 688 kr/dag

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 m2

1 603 kr/dag
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan
Almedalsveckan
antal kvadratmeter

Centrala lägen:
Östercentrum, Hästgatan,
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan, Tage
Cervins gata, Strandvägen eller i
dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

Andra lägen:
Holmen, söder om nuvarande
hamnkontoret eller motsvarande
plats utanför centrala lägen.

Pris per kvadratmeter och dag

1-10

238 kronor

211 kronor

11-20

211 kronor

185 kronor

21-30

185 kronor

158 kronor

31-50

158 kronor

132 kronor

51-100*

132 kronor

106 kronor

*Överstiger ytan 100 kvadratmeter ökar priset med 132 kr/kvm i centrala lägen och 106
kr/kvm i andra lägen.
Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador m.m. debiteras
enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och
övriga omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det
enskilda ärendet.
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§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-0428, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27
och 2016-12-19 § 228 § 6, TN 2017-01-25 § 27, TN 2017-11-15, TN 2017/3276, TN 201812-13, § 294, och TN 2019-12-18 § 279 (indexuppräkning)
Taxan gäller från och med 1 januari 2020.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
Mark på offentlig plats är momsbefriad.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


1 133 kr/år
107 kr/dag

grundtaxa

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:


grundtaxa



uthyrning av torgstånd för den som
önskar

Avgift

9 085 kr
2 138 kr

Pris per vecka:
1 710 kr

 grundtaxa
Annan säsong

161 kr/dag
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För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


Avgift

grundtaxa

587 kr
54 kr/dag

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:


3 421 kr
187 kr

grundtaxa

 pris per dag
Annan säsong

107 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
854 kr/kvm/säsong 428 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

107 kr/kvm/säsong

54 kr/kvm/säsong

320 kr/kvm/säsong 161 kr/kvm/säsong

Vintersäsong enligt TN:s
54 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.
Helår

64 130 kr

Per påbörjad månad,
max 4 månader

12 826

26 kr/kvm/säsong

28 323 kr
5 344 kr

Per dag, endast vid särskilda
event

1 603 kr

641 kr

Skyltvaror utanför butik

1 497 kr/kvm/år

748 kr/kvm/år

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.
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Upplåtelseändamål

Avgift

Kommersiella upplåtelser, övriga
11 757 kr/säsong
320 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 m2
1 juni – 31 augusti
övrig tid

161 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

534 kr/kvm/säsong

Övrig upplåtelse

107 kr/kvm/dag

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 213 kr/vecka
Längd 6 m 320 kr/vecka
Längd 9 m 428 kr/vecka
därutöver ökar priset med
107 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 069 kr

Skylift

107 kr/dag
Minimiavgift 1 052 kr

Byggbod/container

213 kr/vecka/st.
Minimiavgift 1 069 kr

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 069 kr

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

748 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 069 kr

Tidningsställ

1 283 kr/ställ/år

Evenemang
Marknader

2 138 kr/dag

Cirkus och tivoli

2 138 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 m2

42 753 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 m2

10 688 kr/dag

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 m2

1 603 kr/dag
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan
Almedalsveckan
antal kvadratmeter

Centrala lägen:
Östercentrum, Hästgatan,
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan, Tage
Cervins gata, Strandvägen eller i
dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

Andra lägen:
Holmen, söder om nuvarande
hamnkontoret eller motsvarande
plats utanför centrala lägen.

Pris per kvadratmeter och dag

1-10
11-20
21-30
31-50
51-100*

238 kronor
211 kronor
185 kronor
158 kronor
132 kronor

211 kronor
185 kronor
158 kronor
132 kronor
106 kronor

Förslag 2020

134 kronor

108 kronor

*Överstiger ytan 100 kvadratmeter ökar priset med 132 kr/kvm i centrala lägen och 106
kr/kvm i andra lägen.
Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador m.m. debiteras
enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och
övriga omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det
enskilda ärendet.
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§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 227

TN § 227

Taxa för upplåtelser av offentlig plats

TN 2020/1935

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om nya taxor för
markupplåtelse under Almedalsveckan.
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla markplatser
för att stärka känslan av en aktiv Almedalsvecka hela veckan.

Enhetlig taxa
Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa används, med ett
kvadratmeterpris som skiljer sig beroende på ytans storlek och i vilken del av
området som markplatsen är lokaliserad.
Syftet med förändringen av taxemodellen som förelåg beslutet i RS § 275,
regionfullmäktige den 19 december 2016 var att göra det mer flexibelt och rättvist för
arrangörerna.
Enligt nu gällande taxa kostar en yta på 50 kvadratmeter i centralt läge totalt 7 900
kronor för en dag. Ökas ytan med en kvadratmeter till 51 kvadratmeter blir
totalkostnaden istället 6 732 kronor, vilket är 1 168 kronor lägre.
Motsvarande gäller även för yta på Holmen, där kostnaden minskar med 1 194
kronor om ytan ökar från 50 kvadratmeter till 51 kvadratmeter.
I nuvarande modell är avgiften lägre på Holmen och i områden utanför
Almedalsveckans område, det finns totalt tio (10) olika kvadratmeterkostnader, se
bilaga.
Teknikförvaltningen föreslår istället en modell med två kvadratmeterpriser. En taxa
för centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma
oavsett storlek på markupplåtelsen.
Med centralt läge avses markplatser på Östercentrum, Hästgatan, Donnersplats,
Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i dess närhet.
Förslaget innebär att det inom centralt läge tas en taxa på 134 kronor per
kvadratmeter och dag Och för områden utanför, t.ex. Holmen, tas en taxa på 108
kronor per kvadratmeter och dag.
Genom denna förändring öppnar Region Gotland upp möjligheten för alla aktörer
att delta på lika villkor, såväl stora som mindre organisationer. Region Gotland
möjliggör också för ett ökat deltagande under Almedalsveckans alla dagar, vilket kan
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 227

bidra till en mer aktiv vecka.
Vid jämförelse med hur markupplåtelserna såg ut under 2019 års Almedalsvecka gör
tekniska förvaltningen bedömningen att omkring 25 upplåtelser av totalt ca 120 kan
få en höjd avgiften om de behåller samma storlek på sin markplats med föreslagen
taxa. Övriga ca 100 upplåtelser får istället en sänkning av avgiften. Om förslaget inte
skulle få önskad effekt med bland annat en ökad tillströmning av mindre
organisationer finns en risk för ett visst intäktstapp på upp emot 350 000 kr.
Förslaget underlättar även för handläggarna och resulterar i effektivare handläggning.
Bidra till aktivitet i området under hela Almedalsveckan
Kritik har riktats till Region Gotland i sin roll som värd att arrangörer som är på
regionens mark plockar ihop efter ett par dagar, att många av de mest attraktiva
platserna står tomma i slutet av veckan.
Förslaget är att ge Teknikförvaltningen och handläggare för offentlig plats uppdraget
att arbeta med lösningar som bidrar till att området känns levande under hela
Almedalsveckan.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Inga konsekvenser bedöms finnas för målgruppen.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innefattar Almedalsveckans område.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet kan påverka intäkterna för Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-10-13
Bilaga
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1935
13 oktober 2020

Maria Muskos

Tekniska nämnden

Taxa och utveckling av markupplåtelse Almedalsveckan
Förslag till beslut



Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om nya taxor för
markupplåtelse under Almedalsveckan.



Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla
markplatser för att stärka känslan av en aktiv Almedalsvecka hela veckan.

Sammanfattning

Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa använts, med ett
kvadratmeterpris som skiljer sig beroende på ytans storlek och i vilken del av
området som markplatsen är lokaliserad.
Detta syfte nåddes delvis, men det finns en inbyggd komplexitet i de olika taxorna
som bygger på storleken på markplatsen. En effekt av detta har varit att ideella
organisationer tenderat att boka en mindre yta vilket gett ett högre kvadratmeterpris.
Föreslagen ändring innebär att det blir en taxa per kvadratmeter för centrala lägen i
området nära Almedalen och en taxa per kvadratmeter för andra lägen utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen.
Ärendebeskrivning

Enhetlig taxa
Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa används, med ett
kvadratmeterpris som skiljer sig beroende på ytans storlek och i vilken del av
området som markplatsen är lokaliserad.
Syftet med förändringen av taxemodellen som förelåg beslutet i RS § 275,
regionfullmäktige den 19 december 2016 var att göra det mer flexibelt och rättvist för
arrangörerna.
Enligt nu gällande taxa kostar en yta på 50 kvadratmeter i centralt läge totalt 7 900
kronor för en dag. Ökas ytan med en kvadratmeter till 51 kvadratmeter blir
totalkostnaden istället 6 732 kronor, vilket är 1 168 kronor lägre.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1935

Motsvarande gäller även för yta på Holmen, där kostnaden minskar med 1 194
kronor om ytan ökar från 50 kvadratmeter till 51 kvadratmeter.
I nuvarande modell är avgiften lägre på Holmen och i områden utanför
Almedalsveckans område, det finns totalt tio (10) olika kvadratmeterkostnader, se
bilaga.
Teknikförvaltningen föreslår istället en modell med två kvadratmeterpriser. En taxa
för centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför
Almedalsveckans område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma
oavsett storlek på markupplåtelsen.
Med centralt läge avses markplatser på Östercentrum, Hästgatan, Donnersplats,
Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i dess närhet.
Förslaget innebär att det inom centralt läge tas en taxa på 134 kronor per
kvadratmeter och dag Och för områden utanför, t.ex. Holmen, tas en taxa på 108
kronor per kvadratmeter och dag.
Genom denna förändring öppnar Region Gotland upp möjligheten för alla aktörer
att delta på lika villkor, såväl stora som mindre organisationer. Region Gotland
möjliggör också för ett ökat deltagande under Almedalsveckans alla dagar, vilket kan
bidra till en mer aktiv vecka.
Vid jämförelse med hur markupplåtelserna såg ut under 2019 års Almedalsvecka gör
tekniska förvaltningen bedömningen att omkring 25 upplåtelser av totalt ca 120 kan
få en höjd avgiften om de behåller samma storlek på sin markplats med föreslagen
taxa. Övriga ca 100 upplåtelser får istället en sänkning av avgiften. Om förslaget inte
skulle få önskad effekt med bland annat en ökad tillströmning av mindre organisationer
finns en risk för ett visst intäktstapp på upp emot 350 000 kr. Förslaget underlättar

även för handläggarna och resulterar i effektivare handläggning.
Bidra till aktivitet i området under hela Almedalsveckan
Kritik har riktats till Region Gotland i sin roll som värd att arrangörer som är på
regionens mark plockar ihop efter ett par dagar, att många av de mest attraktiva
platserna står tomma i slutet av veckan.
Förslaget är att ge Teknikförvaltningen och handläggare för offentlig plats uppdraget
att arbeta med lösningar som bidrar till att området känns levande under hela
Almedalsveckan.
Bedömning

Förslaget att förenkla taxemodellen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av
Almedalsveckan.
Varumärket
Det stärker varumärket och Region Gotland som värd för Almedalsveckan, där alla
aktörer ges möjlighet att delta på lika villkor.
Ekonomi
Om förslaget inte skulle få önskad effekt med bland annat en ökad tillströmning av
mindre organisationer till Almedalsveckan finns en risk för ett visst intäktstapp på
upp emot 350 000 kr.
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Teknikförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/1935

Teknikförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att se över planering och
användande av markplatser, så att området känns levande och nyttjas på bästa sätt
under hela Almedalsveckan. Förvaltningen ser därför att detta är ett uppdrag som
förvaltningen och ansvariga handläggare för offentlig plats bör tilldelas, för att kunna
jobba vidare med.
Barn- och genusperspektiv – Inga konsekvenser bedöms finnas för målgruppen.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innefattar Almedalsveckans område.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet kan påverka intäkterna för Region
Gotland.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-10-13
Bilaga
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1618
18 november 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag särskild kollektivtrafik
Förslag till beslut i regionstyrelsen

• Begäran om tilläggsanslag avslås.
• Om behov kvarstår uppmanas tekniska nämnden återkomma i samband med
bokslutet med en begäran om att underskottet inte ska återställas kommande år.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 2 427 000 kronor för driften av den
särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor eftersom prognosen visar på
motsvarande budgetunderskott samt att verksamheten under föregående år inte haft
en budget i balans.
Teknikförvaltningen beskriver att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med
det negativa resultatet. Exempel på föreslagna åtgärder är begränsningar i månadskort
plus. Om de begränsningar som föreslagits inte ger önskad effekt skriver nämnden
att ytterligare åtgärder måste vidtas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås främst
eftersom regionfullmäktige inte hinner behandla ärendet innan årsskiftet. Tekniska
nämnden kan återkomma i samband med bokslutet med en begäran om att ett
eventuellt underskott inte ska återställas kommande år.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Enligt
gällande regler ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma.
Det är endast regionfullmäktige som kan bevilja nämnderna tilläggsanslag till
driftbudgeten. Eftersom ärendet behandlats i tekniska nämnden så sent som 21
oktober hinner inte ärendet beredas till regionfullmäktige innan årsskiftet.
Tilläggsanslag på driften kan inte beviljas retroaktivt för ett avslutat räkenskapsår.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden, återkommer i samband
med att ärendet om överföring av resultat behandlas. Enligt gällande ”Regler för
styrning och uppföljning i Gotlands Kommun 2002-03-17, §61 kan resultat föras
över mellan budgetår. Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent
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av överskott förs över till nämndens eget kapital. Regionfullmäktige har på en
nämnds begäran möjlighet att besluta att ett annat belopp än hela underskottet förs
över till nämndens eget kapital.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21 § 226

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 226

TN § 226

Begäran om tilläggsanslag särskild
kollektivtrafik

TN 2020/353
TN AU § 215

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för
driften av den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor med totalt 2 427
000 kronor.

Nämndens totala verksamhet skall rymmas inom de av regionfullmäktige tilldelade
ekonomiska ramarna. Vid konstaterande om ett befarat överskridande åligger det
nämnd/förvaltningschef enligt gällande ansvarsfördelning att ofördröjligen vidta
åtgärder för att förhindra överskridandet.
I princip skall tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall
kan dock framställning göras till regionstyrelsen. Av framställningen skall framgå hur
nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet
täcka avvikelsen.
Den ekonomiska prognosen för den särskilda kollektivtrafiken visar på ett
budgetunderskott med -2 427 000 kronor. Utfallet 2019 var negativt med -6 429 000
kronor. Regionen kommer att ha merkostnader för en så kallad ”Corona-buss” med
cirka 2 000 000 kronor för vilket statsbidrag kommer att sökas.
Teknikförvaltningen har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med det negativa
resultatet. Exempel på föreslagna åtgärder är begränsningar i månadskort plus. Om
de begränsningar man föreslagit inte ger önskad effekt måste ytterliga åtgärder vidtas
i form av ökning av egenavgiften med eller utan kombination med begränsning av
möjligheten att nyttja tjänsten.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för den särskilda kollektivtrafiken
under 2019-2020.
Budget, tkr
2019
Intäkter
Färdtjänst
Sjukresor
Kostnader
Färdtjänst
Sjukresor
Beställningscentr
Totalt

Utfall, tkr
2019

Avvikelse,
tkr

Budget, tkr
2020

Prognos, tkr
2020

Avvikelse,
tkr

-2 800
-2 000

-2 072
-1 771

-728
-229

-3 400
-2 000

-2 250
-1 800

-1 150
-200

10 000
10 000
3 000
18 200

14 926
10 546
3 006
24 635

-4 926
-546
-6
-6 429

12 923
10 000
3 163
20 686

14 000
10 000
3 163
23 113

-1 077
0
0
2 427
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 226

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 2 427 000 kronor
för den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att särskilda kollektivtrafiken kan drivas som planerat
vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv
riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att särskild kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser innebärande
att ett ökat driftanslag innebär att särskild kollektivtrafik kan genomföras.
Budgetunderskott kan undvikas.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för
driften av den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor med totalt 2 427
000 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-29
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/353
29 september 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag särskild kollektivtrafik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag
för driften av den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor med totalt
2 427 000 kronor.

Sammanfattning

Nämndens totala verksamhet skall rymmas inom de av regionfullmäktige tilldelade
ekonomiska ramarna. Vid konstaterande om ett befarat överskridande åligger det
nämnd/förvaltningschef enligt gällande ansvarsfördelning att ofördröjligen vidta åtgärder
för att förhindra överskridandet.
I princip skall tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan
dock framställning göras till regionstyrelsen. Av framställningen skall framgå hur
nämnden har prövat möjligheterna att inom ramen för nämndens totala verksamhet täcka
avvikelsen.
Den ekonomiska prognosen för den särskilda kollektivtrafiken visar på ett
budgetunderskott med -2 427 000 kronor. Utfallet 2019 var negativt med -6 429 000
kronor. Regionen kommer att ha merkostnader för en så kallad ”Corona-buss” med cirka
2 000 000 kronor för vilket statsbidrag kommer att sökas.
Teknikförvaltningen har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med det negativa
resultatet. Exempel på föreslagna åtgärder är begränsningar i månadskort plus. Om de
begränsningar man föreslagit inte ger önskad effekt måste ytterliga åtgärder vidtas i form
av ökning av egenavgiften med eller utan kombination med begränsning av möjligheten
att nyttja tjänsten.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för den särskilda kollektivtrafiken under
2019-2020.
Budget, tkr
2019
Intäkter
Färdtjänst
Sjukresor
Kostnader
Färdtjänst
Sjukresor
Beställningscentr
Totalt

Utfall, tkr
2019

Avvikelse,
tkr

Budget, tkr
2020

Prognos, tkr
2020

Avvikelse,
tkr

-2 800
-2 000

-2 072
-1 771

-728
-229

-3 400
-2 000

-2 250
-1 800

-1 150
-200

10 000
10 000
3 000
18 200

14 926
10 546
3 006
24 635

-4 926
-546
-6
-6 429

12 923
10 000
3 163
20 686

14 000
10 000
3 163
23 113

-1 077
0
0
2 427
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 2 427 000 kronor
för den särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet innebärande att särskilda kollektivtrafiken kan drivas som planerat
vilket bidrar till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv
riktning.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet
innebärande att särskild kollektivtrafik kan drivas så att hela Gotland kan utvecklas i
en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet får ekonomiska konsekvenser
innebärande att ett ökat driftanslag innebär att särskild kollektivtrafik kan
genomföras. Budgetunderskott kan undvikas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-29
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1617
18 november 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag redundant gassystem Visby lasarett
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 3 300 tkr för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett. Tilläggsanslaget finansieras ur
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för projektet redundant gassystem för
medicinska gaser på Visby lasarett.
En kostnadsindikation togs fram under 2018 och regionfullmäktige beslutade om ett
investeringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden på 3 000 tkr i 2019 års
investeringsbudget. Efter mer ingående utredningar och under projekteringens gång
har det visat sig att uppdraget var av mer teknisk komplexitet än vad som fanns till
kännedom då kostnadsindikationen togs fram. Detta har resulterat i högre
projekteringskostnader och kostnadsdrivande byggtekniska åtgärder.
Projektet är nu helt färdigprojekterat och delvis utfört. De utvändiga arbeten, d.v.s.
mark- och betongarbeten för oxygentank och uppställningsplats för tankbil, är
färdigställda. De två rum som ska fungera som gascentral och kompressorcentral är
färdigställda. Det som återstår är installationerna för själva medicinska
centralgassystemet. Entreprenörer har inkommit med anbud och en ny
investeringskalkyl har upprättats där investeringsutgiften beräknas till totalt 6 300 000
kronor. Finansiering med 3 300 000 kronor saknas för att kunna slutföra
upphandling och färdigställa projektet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens äskande.
Regionstyrelsen är genom beslut i regionfullmäktige bemyndigade att inom en ram av
10 miljoner kronor per år anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital för
tilläggsanslag för investering. Den nivån har uppnåtts under 2020 varför detta beslut
behöver tas av regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 20201021 § 225

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 225

TN § 225

Begäran om tilläggsanslag ombyggnad gas
redundans

TN 2019/898
TN AU § 233

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär av regionstyrelsen tilläggsanslag för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett med 3 300 000 kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har behov av ett redundant gassystem för
medicinska gaser på Visby lasarett. Fastighetsförvaltningsavdelningen har gett
projektavdelningen i uppdrag att utreda lämplig placering och tekniska
förutsättningar samt att ta fram färdiga handlingar så att en upphandling av
entreprenad kan ske. En tidig kostnadsindikation presenterades under 2019 och
därefter överfördes 3 000 000 kronor till teknikförvaltningen från hälso- och
sjukvårdsnämnden (enligt beslut 2018-04-18, HSN2018/206).
Efter mer ingående utredningar och under projekteringens gång har det visat sig att
uppdraget var av mer teknisk komplexitet än vad som fanns till kännedom då
kostnadsindikationen togs fram. Detta har resulterat i högre projekteringskostnader
och kostnadsdrivande byggtekniska åtgärder.
Projektet är nu helt färdigprojekterat och delvis utfört. De utvändiga arbeten, d.v.s.
mark- och betongarbeten för oxygentank och uppställningsplats för tankbil, är
färdigställda. De två rum som ska fungera som gascentral och kompressorcentral är
färdigställda. Det som återstår är installationerna för själva medicinska
centralgassystemet.
Entreprenörer har inkommit med anbud och en ny investeringskalkyl har upprättats
där investeringsutgiften beräknas till totalt 6 300 000 kronor. Finansiering med
3 300 000 kronor saknas för att kunna slutföra upphandling och färdigställa
projektet.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Ökad mängd av medicinska gaser är väsentligt för
samtliga.
Landsbygdsperspektiv – Lasarettet är placerat i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslag om 3,3 mnkr medför ökade
kapitalkostnader som ska täckas av internhyran med 380 tkr årligen (10 års
avskrivning och 1,5% internränta.
Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 3 300 000 kronor
för att skapa redundans och ge ökad volym för medicinska gaser på Visby lasarett.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 225

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden begär av regionstyrelsen tilläggsanslag för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett med 3 300 000 kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-01
Skickas till
Regionstyrelsen och HSN
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/898
1 oktober 2020

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag ombyggnad gasredundans
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden begär av regionstyrelsen tilläggsanslag för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett med 3 300 000 kronor.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har behov av ett redundant gassystem för
medicinska gaser på Visby lasarett. Fastighetsförvaltningsavdelningen har gett
projektavdelningen i uppdrag att utreda lämplig placering och tekniska
förutsättningar samt att ta fram färdiga handlingar så att en upphandling av
entreprenad kan ske. En tidig kostnadsindikation presenterades under 2019 och
därefter överfördes 3 000 000 kronor till teknikförvaltningen från hälso- och
sjukvårdsnämnden (enligt beslut 2018-04-18, HSN2018/206).
Efter mer ingående utredningar och under projekteringens gång har det visat sig att
uppdraget var av mer teknisk komplexitet än vad som fanns till kännedom då
kostnadsindikationen togs fram. Detta har resulterat i högre projekteringskostnader
och kostnadsdrivande byggtekniska åtgärder.
Projektet är nu helt färdigprojekterat och delvis utfört. De utvändiga arbeten, d.v.s.
mark- och betongarbeten för oxygentank och uppställningsplats för tankbil, är
färdigställda. De två rum som ska fungera som gascentral och kompressorcentral är
färdigställda. Det som återstår är installationerna för själva medicinska
centralgassystemet.
Entreprenörer har inkommit med anbud och en ny investeringskalkyl har upprättats
där investeringsutgiften beräknas till totalt 6 300 000 kronor. Finansiering med
3 300 000 kronor saknas för att kunna slutföra upphandling och färdigställa
projektet.
Ärendebeskrivning

När projektet startade låg fokus på redundans och höjd säkerhetsnivå av befintligt
centralgassystem. Under våren 2020 då den pågående pandemin startade har behovet
av redundans bekräftats men framförallt att mängden gas som förvaras på Visby
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lasarett måste utökas. Nya beräkningsmodeller från Socialstyrelsen visar ökad
förbrukning av medicinska gaser vid behandling av Covid-19 patienter.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Ökad mängd av medicinska gaser är väsentligt för
samtliga.
Landsbygdsperspektiv – Lasarettet är placerat i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslag om 3,3 mnkr medför ökade
kapitalkostnader som ska täckas av internhyran med 380 tkr årligen (10 års
avskrivning och 1,5% internränta.
Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 3 300 000 kronor
för att skapa redundans och ge ökad volym för medicinska gaser på Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-10-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och HSN
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1163
20 november 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Fortsatt beredning av ärende angående fastigheten Vall
Hardings 1:7, Södervägs brädgård. Informationsärende
Förslag till beslut

•

Informationen angående fortsatt beredning av ärende angående fastigheten Vall
Hardings 1:7, Södervägs brädgård, är mottagen.

Sammanfattning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillskrivit Region Gotland med önskan
om att regionen ansöker om expropriationstillstånd gällande fastigheten Vall
Hardings 1:7 i syfte att skapa förutsättningar för genomförande av nödvändiga
saneringsåtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen har sedan mars 2020 arbetat med att utreda frågan och
har begärt in remissyttranden från ett antal instanser. Inkomna remissyttranden ger
skäl att ytterligare utreda möjliga konsekvenser av ett övertagande av fastigheten via
expropriation. Samtidigt har SGU aviserat att man kommer att senarelägga
slutförandet av påbörjade markundersökningar med två år till 2022.
Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl att i nuläget gå fram med ett
ställningstagande i frågan, utan avser att utreda uppkomna oklarheter vidare och
återkomma med ärendet till regionstyrelsen för beslut under första halvåret 2021.

Ärendebeskrivning

Södervägs Brädgård, belägen inom fastigheten Vall Hardings 1:7, är en nu nedlagd
såg- och impregneringsverksamhet i Vall socken en dryg mil söder om Visby.
Impregnering pågick fram till att verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet och
har gett upphov till omfattande kreosotförorening i jord, berg och grundvatten.
Under 2017 avslutades konkursen i Träimpregnering Gotland AB utan att fastigheten
där verksamheten bedrivits sålts, vilket innebär att fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är
abandonerad. Det innebär att konkursförvaltaren har avstått egendomen till förmån
för konkursgäldenären.
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SGU har tillskrivit Region Gotland med önskan om att regionen ansöker om
expropriationstillstånd gällande fastigheten Vall Hardings 1:7 i syfte att skapa
förutsättningar för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras. SGU har som
huvudman ansvar för vidare undersökningar inom det förorenade området. Då
fastigheten Vall Hardings 1:7 nu är abandonerad/övergiven och saknar
fastighetsägare, konstaterar SGU att bidrag för åtgärder inte kommer att beviljas av
Naturvårdsverket, om fastigheten inte får en ny ägare. Naturvårdsverket har uttalat
att bidrag inte beviljas till objekt i åtgärdsfas där ägarskapet inte är fastställt.
I mars 2020 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen skulle utreda
frågan vidare innan ställning kunde tas till inkommen begäran. I utredningsarbetet
ingick att söka svar kring statens vilja och beredskap för att finansiera en sanering av
det aktuella markområdet, och därefter att be berörda nämnder om yttranden när det
gäller mark- och grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida
markanvändning, framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med
projektet.
Remissvar har nu inkommit från ett antal remissinstanser. Inom ramen för
remissvaren kan konstateras att det inte finns några självklara val när det gäller hur
region Gotland ska agera i den aktuella frågan. Det finns osäkerheter kring vilka
ekonomiska konsekvenser en expropriation kan ha, exempelvis när det gäller ansvar
för nödvändig rivning av byggnader inom fastigheten samt när det gäller hantering av
en möjlig värdeökning vid en framtida försäljning av fastigheten. Till saken hör också
att SGU under hösten har meddelat att man på grund av resursbrist inte kommer att
kunna färdigställa huvudstudien när det gäller föroreningssituationen förrän under
2022, istället för 2020 som ursprungligen planerades.
Bedömning

Ett exproprieringsförfarande kan förutses ta minst 12 månader i anspråk och det är
därför positivt om Region Gotland fattar ett beslut i frågan i god tid innan en
slutrapport kring markens föroreningsstatus finns framme. En sådan rapport förutses
slutföras under 2022. Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl att i nuläget gå fram
med ett ställningstagande i frågan, utan avser att utreda uppkomna oklarheter vidare
och återkomma med ärendet till regionstyrelsen för beslut under första halvåret 2021.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1562
15 oktober 2020

Anna Adler, Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal idrottsanläggning Visborg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Visby
Padel Fastighet AB i syfte att upplåta mark med tomträtt inom idrotts- och
rekreationsområdet på Visborg för nybyggnation av gymnastik- och
idrottsanläggning.

Sammanfattning

I enlighet med regionstyrelsens beslut den 28 januari 2020 (RS §16) utlystes
markanvisningstävling avseende gymnastik- och idrottsanläggning mellan 1 februari
och 17 april 2020.
Regionstyrelsen beslutade den 30 september 2020 (RS §252) att teckna
markanvisningsavtal med Visby Padel Fastighets AB i syfte att upplåta mark med
tomträtt för uppförande av gymnastik- och idrottshall inom rekreationsområdet på
Visborg.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Markanvisningen och därmed optionen är giltig i två år från det datum då
Regionstyrelsen beslutar om godkännande av markanvisningsavtalet.

-

Marken ska upplåtas med tomträtt.

-

Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett värde om 350 kr/kvm BTA.

-

Tomträttsavtal tecknas först efter det att bygglov erhållits.

-

Ett genomförandeavtal med tillhörande genomförandeplan ska före det att
bygglov sökes redovisa ett förslag för projektets genomförande.

-

Genomförandet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de
förutsättningar som gavs i markanvisningstävlingen.
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Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
markgenomförandeavtal mellan parterna.

Bedömning

Att utveckla idrottsområdet inom den nya stadsdelen Visborg är av stort intresse för
allmänheten, både idag och i framtiden, och för att åstadkomma den levande stadsdel
som Visborg är tänkt att bli.
En ny gymnstikhall på Visborg är viktig för att Gotlands gymnastikverksamhet ska
fortsätta växa och utvecklas. Många barn och ungdomar, framför allt flickor, utövar
denna sport och behöver en trygg träningsmiljö. Eftersom idrottshallen inte bara
planeras för gymnastik, utan även kommer att möjliggöra för någon annan form av
kommersiell idrottsverksamhet blir den ett viktigt tillskott för idrottsutövandet på
Gotland och en mötesplats för medborgarna samtidigt som den utvecklar
idrottsområdet på Visborg.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med intentionerna för markanvisningstävlingen och föreslår
därför Regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Visby Padel
Fastighets AB.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1680
20 november 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Överlåtelse av exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:8
Förslag till beslut

•

att godkänna upprättat avtal avseende överlåtelse av exploateringsavtal
Västerhejde Annex 1:8 från Prästlönetillgångar i Visby Stift till Grundbulten
50116 AB (under namnändring till Gåshagen Projekt AB).

Sammanfattning

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan markägaren Prästlönetillgångar i Visby stift
och region Gotland för genomförande av detaljplan för Västerhejde Annex 1:1.
Exploateringsområdet har genom lantmäteriförrättning därefter avstyckats och utgör
nu en egen exploateringsfastighet Gotland Västerhejde Annex 1:8.
Då fastigheten Västerhejde Annex 1:8 nu är under försäljning och köpeavtal har
upprättats mellan Prästlönetillgångar i Visby stift och Grundbulten 50116 AB måste
regleras att köparen övertar exploateringsavtalet i sin helhet, inklusive den
bankgaranti som utgör säkerhet för fullgörandet av exploatörens åtaganden.
Ärendebeskrivning

För genomförande av detaljplan för Västerhejde Annex 1:1, skifte 2 (09-P-294, RF
2019-06-17 § 192) har exploateringsavtal tecknats mellan markägaren
Prästlönetillgångar i Visby stift och Region Gotland (RS 2019-02-28 § 59).
Exploateringsområdet har genom lantmäteriförrättning (09-VÄE-987) avstyckats och
utgör sedan 2020-07-21 en egen exploateringsfastighet Gotland Västerhejde Annex
1:8.
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Fastigheten Västerhejde Annex 1:8 är nu under försäljning och köpeavtal har
upprättats mellan Prästlönetillgångar i Visby stift och Grundbulten 50116 AB, org.
nr. 559277-7055, (under namnändring till Gåshagen Projekt AB) med tillträde 202102-01. Ett villkor för överlåtelsen är att köparen övertar exploateringsavtalet i sin
helhet, inklusive den bankgaranti på 2,4 miljoner kronor som ska ställas till Region
Gotland som säkerhet för fullgörandet av exploatörens åtaganden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser inget hinder mot att exploateringsavtalet överlåts till
Grundbulten 50116 AB under förutsättning att säkerheten enligt
exploateringsavtalets §16 är Region Gotland tillhanda innan beslut om överlåtelse tas
i Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Överlåtelse av exploateringsavtal
Exploateringsavtal
Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/764
20 november 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Grönytefaktor för hållbar utemiljö
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad med miljöoch byggnämndens beslut och att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
undersöka för- och nackdelar med grönytefaktorn som verktyg i fysisk planering.

Sammanfattning

Lisbeth Bokelund och Karin Stephansson (MP) föreslår att Region Gotland utvecklar
grönytefaktor som ett arbetsredskap för att säkerställa att tillräckliga gröna och blå
kvaliteter uppnås i exploateringsprojekt.
Miljö- och byggnämnden har yttrat sig och ställer sig positiva till att förvaltningen
undersöker fördelar och eventuella nackdelar med grönytefaktorn som verktyg i
fysisk planering. Detta behöver ske i dialog med tekniska förvaltningen. I sin
skrivelse uttrycker förvaltningen att arbetssättet med grönytefaktorn bör utvecklas så
att det passar Gotlands lokala behov och förutsättningar. Förvaltningen skriver
vidare att det kan vara väldigt lämpligt att använda grönytefaktorn i stad och tätort,
samt på idag väldigt hårdgjorda områden med låga eller obefintliga naturvärden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar miljö- och byggnämndens uppfattning om att
grönytefaktorn som verktyg vid fysisk planering bör undersökas och förordar att
miljö- och byggnämnden får detta uppdrag.
Beslutsunderlag

Motion ”Grönytefaktor för hållbar utemiljö" (2020-04-27)
Miljö- och byggnämnden § 224 (2020-10-14)
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Lisbeth Bokelund
Karin Stephansson
Registrator MBN
Registrator TKF
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-14

MBN § 224

MBN § 224

Motion. Grönytefaktor för hållbar utemiljö

MBN 2020/2329

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till att förvaltningen undersöker
fördelar och eventuella nackdelar med grönytefaktorn som verktyg i fysisk
planering. Detta behöver ske i dialog med tekniska förvaltningen.



Miljö- och byggnämnden föreslår att motionen därmed anses besvarad.

En motion om grönytefaktor för hållbar utemiljö har inkommit till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har skickat ut den på remiss till Miljö- och byggnämnden
och Tekniska nämnden.
Grönytefaktorn (GYF) är ett planeringsredskap som används av allt fler kommuner
för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på
kvartersmark och på allmän plats. Detta ger kommunerna verktyg att arbeta mer
konstruktivt med att integrera ekosystemtjänster i den byggda miljön.
Bedömning

Enhet Plan är generellt positiv till grönytefaktorn och vill undersöka grönytefaktorns
möjligheter och eventuella nackdelar vidare I översiktsplanen kan det handla om att
införa en riktlinje om att ställa krav på grönytefaktorn i markanvisningsavtal vid
exploatering på regionens egen mark och att grönytefaktorn då är ett verktyg i en
strategi att tillgodose allmänna intressen. Ett civilrättsligt avtal kan ingås med
exploatören om ambitionen beträffande GYF i projektet. Det finns inget lagstöd för
att reglera grönytefaktorn i detaljplan eller vid bygglov. Arbete med grönytefaktorn
på privat mark kan uppmuntras, men baseras på frivillighet från exploatören.
Arbetssättet med grönytefaktorn bör utvecklas så att det passar våra lokala behov
och förutsättningar. I översiktsplanen eller annat styrdokument är det även möjligt
att sätta upp specifika mål för grönytefaktorn.
Vår bedömning utifrån nuvarande kunskap och erfarenheter är att det kan vara
väldigt lämpligt att använda grönytefaktorn i stad och tätort, samt på idag väldigt
hårdgjorda områden med låga eller obefintliga naturvärden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Evelina Lindgren regionekolog tillsammans med Annie Lovén
planarkitekt. Miljö- och byggnämnden ansluter sig till arbetsutskottets bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-14

MBN § 224

Miljö- och byggnämnden ställer sig positiv till att förvaltningen undersöker fördelar
och eventuella nackdelar med grönytefaktorn som verktyg i fysisk planering. Detta
behöver ske i dialog med tekniska förvaltningen.
Miljö- och byggnämnden föreslår att motionen därmed anses besvarad.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Sökande
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1148
20 november 2020

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Narkotikafri skola och återinsätt Tullen
både i hamnen och på flygplatsen
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
återuppta projektet narkotikafri skola, eller gå med i projektet narkotikafri skola och
återinsätta Tullen både i hamnen och på flygplatsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har ombett Wisbygymnasiet, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen om ett utlåtande över föreslagställarens förslag.
Wisbygymnasiet menar att det förebyggande arbetet mot droger är en viktig del i det
vardagliga arbetet på skolan och det åligger mentor att diskutera såväl droger som
kränkning och utanförskap med sin mentorsgrupp. Skolan har även en särskild
drogpolicy som samtliga medarbetare inom skolan arbetar utifrån. Det innebär att
mentor, rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog med flera arbetar utifrån sin
unika profession med det förebyggande arbetet. Vidare fångas elever kontinuerligt
upp via elevhälsoteam som träffas varje vecka. Skolan gör också den bedömningen
att enskilda projekt är bra och tjänar ofta som ett sätt att få igång ett arbete men
riskerar dessvärre att avstanna då projekttiden är slut. Wisbygymnasiet arbetar därför
kontinuerligt och systematiskt mot droger. Arbetet sker även i nära samarbete med
bland annat polisen på Gotland där förebyggande samtal genomförs tillsammans
med elever på skolan. Just nu med fokus på unga flickor i gymnasieåldern. Skolan
genomför också narkotikasök med hund.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att det drogförebyggande arbetet i de
kommunala skolorna, grundskolan såväl som på gymnasiet regleras av gemensamt
antagna riktlinjer samt handlingsplan för Arbetet med alkohol, narkotika, dopning
och tobak (2018-12-18). Handlingsplanen arbetades fram för att vara ett stöd för
medarbetare men också för att säkerställa att elever omhändertas på ett likvärdigt
sätt. Riktlinjerna utgår bland annat från Region Gotlands och polisens gemensamma
samverkansöverenskommelse kompletterat med medborgarlöften som definierar
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olika behov av insatser. Det förebyggande arbetet med droger ingår också i den
gemensamma framtagna lokala problembild som Region Gotland tillsammans med
polisen har identifierat. I det sammanhanget är skolan en av huvudaktörerna i det
operativa samverkansforumet, OSF, som har bildats för att möjliggöra ett effektivt
samarbete och vidta åtgärder/aktiviteter för att bland annat förhindra
droganvändning i skolan såväl som i samhället.
Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att det förebyggande arbetet mot droger inom
den kommunala skolan har skärpts genom framtagandet av ett gemensamt
styrdokument som reglerar ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).
Dessutom har ett brett samverkansarbete påbörjats tillsammans med polisen för att
förebygga bland annat droger i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande
arbetet där skolan är ett fokusområde.
Medborgarförslaget tar också upp åtgärder inom sådan verksamhet som åvilar
polismyndigheten och tullverket och som Region Gotland inte har någon rådighet
över. Dessa förslag kan därför inte tas något beslut om.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-08.
Riktlinjer – Arbetet med Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak (ANDT) i den
kommunala skolan.
Handlingsplan för arbetet med Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak (ANDT) –
Rutiner i den kommunala skolan.
Region Gotlands problembild för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Datum
2019-10-08 11:56

Ärendenummer
#16374

Sida
1(1)

Inskickat av: HELEN COUGHLIN SJÖGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Återuppta projektet narkotikafri skola, eller gå med i projektet narkotikafri skola och återinsätt Tullen både i hamnen och flygplatsen.
Beskrivning och motivering
Min son är en av de ungdomar som hur lätt som helst får tag på droger på Gotland. Vi har blivit tvungna att skriva ut honom från
gymnasiet för att det är så lättillgängligt. Mentorer och lärare som ser men inte gör något var vår vardag. ungdomar lämnar lektionen
eller kommer inte in på den alls utan går ut och hänger på Gråbo eller öster och brukar narkotika i ställe.
Jag är en driven förälder som har grottat ordentligt och jag som förälder MÅSTE få känna att skolan är en trygg plats för mina barn.
En narkotikafri plats och där policyn ska arbetas aktivt med varje dag, hela tiden. Så fort det finns en misstanke ska det göras en
föräldrarkontakt och en oro till socialtjänsten. Vis misstanke ska polis ringas.
Vi MÅSTE ta ett större ansvar allihopa för att minska tillgängligheten med droger. https://www.narkotikafriskola.se/
Då många droger kommer med både vuxna och ungdomar från fastlandet behöver hela Gotland rycka upp sig gällande införsel hit
därför anser jag att tullen ska finnas på ön, det är en otroligt viktigt del samt att tullen ska ha samarbete med polis och deras
polishundar.

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
HELEN COUGHLIN SJÖGREN
Adress
KYRKVÄGEN 22

Postnummer och ort
624 52 Lärbro

E-postadress
skorpan2424@msn.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Lotta Israelsson

RS 2017/264
3 november 2020

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Regionanställda ges möjlighet att placera
sin avtalspension i etiska fonder

Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit med förslaget att alla regionanställda ska ges
möjlighet att placera sin avtalspension i etiska fonder. Förslagsställaren skriver att
etiska fonder bör vara en självklarhet oavsett hur få individer som i slutändan väljer
dem.
Ärendebeskrivning

Kommuner och regioner har två pensionsavtal. KAP-KL som gäller för arbetstagare
som är födda 1985 och tidigare samt AKAP-KL som gäller för medarbetare som är
födda 1986 och senare.
Alla anställda inom KAP-KL har premiebestämd pension, vilket innebär att
arbetsgivaren betalar in en bestämd premie till en pensionsförsäkring. Hur stor
pensionen blir påverkas av hur länge medarbetaren arbetat och hur mycket värdet av
de sparade pensionspengarna växer.
Medarbetaren kan själv välja vilken typ av pensionsförsäkring han eller hon vill att
pensionspengarna ska placeras i och det finns flera försäkringsbolag att välja mellan.
Flera av försäkringsbolagen anger att de har etiska fonder som valmöjlighet. Om
medarbetaren inte gör ett aktivt val placeras pengarna i en traditionell
pensionsförsäkring.
KAP-KL har även en förmånsbestämd ålderspension för anställda som har en lön
som överstiger ”taket” för avsättning till allmän pension. Den förmånsbestämda
delen av pensionen betalas inte ut som pensionsförsäkring till arbetstagarna enligt
avtalet KAP-KL. Istället skuldför regionen pensionsförmånen i sin balansräkning tills
medarbetaren går i pension då pensionsutbetalningarna påbörjas.
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AKAP-KL är en premiebestämd pension, vilket innebär att arbetsgivaren betalar in
en premie av årslönen till tjänstepensionen. Överstiger medarbetarens lön ”taket” för
allmän pension betalar arbetsgiven in en avtalsreglerad premie till tjänstepensionen.
Medarbetaren kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring han eller hon vill
att pensionspengarna ska placeras i och det finns även i detta avtal flera
försäkringsbolag att välja mellan. Om medarbetaren inte gör några val så placeras
premierna i en traditionell pensionsförsäkring. Även här anger försäkringsbolagen att
de har etiska fonder.
Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som genomför upphandlingar för
de kommunala tjänstepensionerna. Valcentralen.se hjälper medarbetarna med sina
tjänstepensionsval.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns möjlighet för
medarbetarna att själva bestämma vilken typ av pensionsförsäkring och fonder som
han eller hon vill att pensionspengarna ska placeras i samt att flera av
försäkringsbolagen har etiska fonder i sitt utbud.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att se till så att alla regionanställda ges möjlighet att
placera sm avtalspension i etiska fonder.

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.

Det kan anses direkt felaktigt att regionens anställda
inte kan välja att placera sin avtalspension i etiska
fonder. Vi är nu inne på 2000-talet och lever i en
fantastisk ekokommun med långtgående
hållbarhetsmål. Etiska fonder bör vara en
självklarhet oavsätt hur få individer i slutändan väljer
dem. Något har gått fel i avtalet, huvuden bör rulla!
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

[XI

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

2017-03-17
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Namnförtydligande

Ivan Arman
Oskarsvägen 7
62449 Slite
ivan@glokalit.com

Adress

Postadress

E-postadress
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