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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
Länsstyrelsens sammanräkning 2021-02-23

(201-90-2021, 201-792-2021, 201-793-2021, 201-791-2021).

Ny ersättare i regionfullmäktige efter Carin Hammerin (L)
Frans Brozén (L), Fårö Svens 1908, 624 66 Fårö.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Rebeccah Eriksson (V)
Heidi Gaiadotter (tidigare Plisch) (V), Gutevägen 25 A, 621 46
Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Tony Ekman (S)
Janica Sörestedt (S), Halla Tomte 706, 622 52 Romakloster.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Margareta Persson (M)
Madelene Gadd Wäss (M), Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby.
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BESLUT
2021-02-23
Dnr: 201-790-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ersättare: Frans Brozén
Avgången ersättare: Carin Hammerin
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare
1. Anna Hallbom
2. Frans Brozén *

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattsson
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

Denna handling har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Frans Brozén, Fårö Svens 1908, 624 66 Fårö
Liberalerna via e-post: gotland@liberalerna.se

Bevis
2021-02-23

201-790-2021

Frans Brozén
FÅRÖ SVENS 1908
62466 FÅRÖ

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-02-23
Dnr: 201-792-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Heidi Plisch
Avgången ersättare: Rebeccah Eriksson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare
1. Jan Svensson
2. Jennie Jarve
3. Torgny Landin
4. Heidi Plisch *

Saga Carlgren
Peter Barnard
Thomas Gustafson
Annamaria Bauer
Per Edman
Victoria Öjefors Quinn
Jörgen Benzler
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

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

Denna handling har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare Heidi Plisch, Gutevägen 25 A, lgh 1102, 621 46 Visby
Parti: Vänsterpartiet via e-post: v.gotland@gmail.com

Bevis
2021-02-23

201-792-2021

Heidi Plisch
GUTEVÄGEN 25 A LGH 1102
62146 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Vänsterpartiet
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-02-23
Dnr: 201-793-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Janica Sörestedt
Avgången ersättare: Tony Ekman
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Meit Fohlin
Filip Reinhag
Ylva Bendelin
Torgny Ammunet
Conny Kristensen Gahnström
Jonathan Carlsson
Aino Friberg Hansson
Bo Björkman
Anne Ståhl Mousa
Linus Gränsmark
Hanna Westerén
Tommy Gardell
Lennart Petersson
Tony Johansson
Anneli Klovsjö
Håkan Ericsson
Linn Philip
Greger Eneqvist

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

Denna handling har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Janica Sörestedt, Halla Tomte 706, 622 52 Romakloster
Arbetarepartiet Socialdemokraterna via e-post: gotland@socialdemokraterna.se

Bevis
2021-02-23

201-793-2021

Janica Sörestedt
HALLA TOMTE 706
62252 ROMAKLOSTER

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-02-23
Dnr: 201-791-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Madelene Gadd Wäss
Avgången ersättare: Margareta Persson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Jesper Skalberg Karlsson
Anna Hrdlicka
Stefan Wramner
Monica Westfält-Nilsson
Inger Harlevi
Roger Wärn
Håkan Onsjö
Ingemar Lundqvist
Berit Cedergren Onsjö
Margareta Benneck
Rolf Öström

Ersättare
1. Lars-Erik Benneck
2. Andreas Unger
3. Mats Hedström
4. Aydin Akyuz
5. Jimmy Larsson
6. Madelene Gadd Wäss *

2/2

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

Denna handling har undertecknats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare: Madelene Gadd Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
Moderaterna via e-post: gotland@moderaterna.se

Bevis
2021-02-23

201-791-2021

Madelene Gadd Wäss
VÄSKINDE IDHOLMEN 947
62275 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
23 februari 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 27

Varumärkesplattform Gotland 2021

RS 2021/123
Regu § 2

Regionstyrelsens beslut
•

Varumärkesplattformen antas som gällande för platsvarumärket Gotland.

Skillnader från tidigare varumärkesplattform:
Den tidigare varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med Vision
Gotland 2025.
De främsta förändringarna och bakgrunden till dessa:
Vision:
Visionen är den mest övergripande och långsiktiga delen av varumärkesplattformen.
Den har utvecklats som en del av arbetet med RUS, och är en viktig del av detta
styrdokument. Den tidigare visionen lydde Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Den
nya visionen lyder Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. En viktig skillnad
här är att den nya visionen framförallt handlar om oss som bor på Gotland. Det är
att leva och verka på Gotland som är i fokus när vi pratar om hur det ska vara i
framtiden.
Kärnvärden:
Tidigare kärnvärden utgjordes av Magiskt, Närhet, Livskraft, Livslust samt
Kreativitet. Dessa har överlag bedömts som väl representerande för Gotland. Det
man angav som saknat i genomlysningen var ett tydligare miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Livslust och Livskraft upplevdes även som lika i sin innebörd. Under
dialogerna i framtagandet av RUS var omställning ett begrepp som deltagarna ofta
tog upp i samband med diskussioner kring hållbarhet och utveckling. Vi valde därför
att byta ut Livslust mot Omställning.
Strategiska mål:
Dessa har anpassats och de mål som är definierade i den RUS är inskrivna.
Position och budskap:
Positioneringen i den tidigare varumärkesplattformen upplevdes som snarare en
listning av saker man ville förbättra, men ingen tydlighet kring vad som gjorde
Gotland unikt, och vilken position vi ska sträva efter. Tätt kopplat till visionen, och
vikten av att stärka bilden av Gotland som plats att bo, leva och verka, har vi
utvecklat en position som bygger på att ärligt presentera hur livet är på Gotland. Att
Gotland är Sveriges enda region som också är en ö är unikt, och allt som tar sitt
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 27 forts
RS 2021/123
Regu § 2

avstamp i det är unikt. Att leva på, driva företag på, och att besöka en ö kan innebära
en viss tröskel, men uppsidan väger väl över. Vi står stolt upp för hur det är, och är
trygga i att starka fördelar väger över. Vi arbetar med kontraster och möten mellan
människor, för att ärligt skildra livet på Gotland, och jämställdhet och representation
är centrala i detta arbete. I arbetet med att kommunicera Gotland, står människor i
centrum. Vi arbetar med att visa livet på hela Gotland, hela året. Hela Gotland, hela
året är tongivande perspektiv i arbetet med att stärka Gotlands varumärke.
Grafisk profil:
Gotland presenteras ofta som vackert men tomt på människor bildmässigt. I det nya
förslaget står människor, möten och kontraster i centrum. Den logotyp som
utvecklades i samband med Gotlands2025 kommer att fortsätta användas.
Målgrupp:
En viktig insikt från genomlysningen, var att den tidigare varumärkesplattformen
riktade sig bort från Gotland. Vi som bor, lever och verkar på ön var inte centrala.
Detta skapade ett avstånd till Gotlänningar och de viktigaste varumärkesbärarna
exkluderas. Därför är gotlänningar nu en kärnmålgrupp i plattformen. Vidare visar
den demografiska utmaningen med allt lägre andel av den gotländska befolkningen i
arbetsför ålder, att vi behöver attrahera unga. Därför har studenter och människor i
arbetsför ålder inkluderats som prioriterade målgrupper. Gällande målgrupper inom
Besökare, har segmenteringen moderniserats, och definieras nu enligt den antagna
Besöksnäringsstrategin. Inom Etablera och Utveckla har inte förändringar i
definitionen av målgruppen förändrats: våra styrkeområden Besöksnäring samt Mat
& Livsmedel är centrala. Vidare kvarstår segmentet Kreativa och platsoberoende
näringar. Gällande den senare, har synen utvecklats: spel, konsultyrken, forskning,
kommunikation med mera. Vi ser stora möjligheter i att utveckla Gotland även som
en plats att distansarbeta från, med kunder och kollegor i hela världen. Här kan vara
värt att lyfta, att det nya området Energiomställning av det Gotländska näringslivet,
som är definierat som ett styrkeområde och smart specialisering inte har ändrat
målgruppssegmenten i varumärkesplattformen, då det inte är specifika näringar som
är definierade inom detta.
Tydliggörande av Region Gotlands roll:
I varumärkesplattformen finns ett tydliggörande av Region Gotlands roll i det
gemensamma arbetet att stärka Gotlands varumärke. Här är fokus på att främja
samverkan, definiera den övergripande berättelsen om Gotland, lyfta fram exempel,
sprida kunskap samt stötta lokala initiativ.

forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/123
20 januari 2021

Karin Bill

Regionstyrelsen

Uppdaterad varumärkesplattform Gotland
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige



Varumärkesplattformen antas som gällande för platsvarumärket Gotland.

Sammanfattning

Bilden av Gotland är viktig. Det är summeringen av människors och
företags/verksamheters uppfattning av Gotland. Den skapas och påverkas av oss
alla, och vi vinner gemensamt på ett starkt varumärke. För växande befolkning i
arbetsför ålder, för breddade turistsäsonger och för våra företagare som säljer tjänster
och produkter bland annat med argumentet att det är gotländskt. För att ha möjlighet
att påverka bilden, behöver vi ha en gemensam plattform. Det utvecklades en
varumärkesplattform i samband med Vision 2025, och nu har en uppdaterad version
tagits fram i samband, och samklang, med Regional Utvecklingsstrategi: Vårt
Gotland 2040.
Under 2018 genomfördes en genomlysning av det gotländska varumärket. Det
gjordes en kvantitativ undersökning och ett 50-tal djupintervjuer och workshops med
lokala intressenter. Genomlysningen har varit en viktig grund till arbetet och var även
en del i nulägesanalysen för den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Inom ramen för RUS-arbetet utvecklades så en ny vision och även Gotlands
kärnvärden uppdaterades.
Med väl definierade behov av en utvecklad bild av Gotland, har så en ny, eller
uppdaterad, varumärkesplattform för Gotland utvecklats.
Vision, kärnvärden och de strategiska målen för Gotland 2040 är en del i RUS, och
så även i varumärkesplattformen.
Förankringen av den nya varumärkesplattformens övriga delar har genomförts under
hösten 2020.
Övergripande mål för arbetet med det gotländska varumärket är att


Balansera bilden av Gotland och öka attraktiviteten som plats att bo leva och verka
1 (6)

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 2021/123



Stärka bilden av ön som ett besöksmål året runt



Öka nyttan för gotländska företag



Öka samverkan

De främsta förändringarna i den uppdaterade varumärkesplattformen är: Vision,
Kärnvärden, Strategiska mål, Position och budskap, Grafisk profil, Målgrupp, samt
Tydliggörande av Region Gotlands roll.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Bilden av Gotland är viktig. För växande befolkning i arbetsför ålder, för breddade
turistsäsonger och för våra företagare som säljer tjänster och produkter bland annat
med argumentet att det är gotländskt. Inom attraktionskraft finns en modell som
visar helheten som varumärket måste stötta. Den illustrerar ett helhetsperspektiv som
krävs för att skapa ett starkt platsvarumärke.

För att ha möjlighet att påverka bilden, behöver vi ha en gemensam plattform. Det
utvecklades en varumärkesplattform i samband med Vision 2025, och nu har vi
utvecklat en uppdaterad version i samband, och samklang, med Regional
Utvecklingsstrategi: Vårt Gotland 2040.
Under 2018 genomfördes en genomlysning av det gotländska varumärket. Det
gjordes en kvantitativ undersökning och ett 50-tal djupintervjuer och workshops med
lokala intressenter. Några av de viktigaste slutsatserna var:


Bilden av Gotland mycket starkt präglad av att vara ett besöksmål under
några veckor under sommaren.



Bilden av Gotland som plats att bo, leva och verka har inte utvecklats under
de dryga 10 år sedan det gjordes en mätning.



Gotländska företag ser inte sin roll i varumärket och vill se mer samverkan
för att de skulle kunna ta mer nytta av ett starkt gotländskt varumärke.

Efter genomförd genomlysning, presenterades och diskuterades resultatet i en mängd
olika forum och grupperingar.
Genomlysningen och dess slutsatser var en del i nulägesanalysen för den Regionala
utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040, RUS.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/123

Inom ramen för RUS-arbetet utvecklades så en ny vision och även våra kärnvärden
uppdaterades.
Med väl definierade behov av en utvecklad bild av Gotland, har så en ny, eller
uppdaterad, varumärkesplattform för Gotland utvecklats.
Om processen
Den nya varumärkesplattformen grundar sig på de behov som definierades i
genomlysningen från 2018, samt den nya RUS:en.
Vision, kärnvärden och de strategiska målen för Gotland 2040 är en del i RUS, och
så även i varumärkesplattformen. Remissrundan för RUS har därmed säkerställt
möjlighet till påverkan av dessa.
Förankringen av den nya varumärkesplattformens övriga delar har genomförts under
hösten 2020. Den har presenterats för intressenter enligt nedan, och där har även
möjlighet för synpunkter och förändringsförslag tydligt givits. Några av de
nyckelaktörer som tagit del av materialet är: Länsstyrelsen, Uppsala Universitet
Campus Gotland, Gotlands förenade besöksnärings styrelse, GUBIS styrelse,
styrgrupp för projektet Gemensam Digital Plattform Gotland , styrgruppen för
projekt Matbyrån, samt tjänstepersoner på Region Gotland.
Arbetet har även presenterats och öppnats upp på Tillväxtrådet samt
Näringslivsfrukost, med bred representation från Gotland.
Vidare har den av Region Gotland upphandlade varumärkesbyrån Differ arbetat med
utvecklingen.
Övergripande om förslaget
Övergripande mål för arbetet med det gotländska varumärket är att
•

Balansera bilden av Gotland och öka attraktiviteten som plats att bo leva och verka:
Gotland är mycket starkt förknippat med en plats att besöka på sommaren.
Synen på Gotland som plats att Bo, leva och verka har inte utvecklats på över
tio år. Varumärket behöver balanseras om, och Gotland som plats att bo, leva
och verka ska prägla bilden starkare än idag.



Stärka bilden av ön som ett besöksmål året runt:
Besöksnäringen är ett av Gotlands styrkeområden, och har tydliga mål kring
hållbar tillväxt. För att tillväxten ska bli hållbar, är det avgörande att Gotland
blir ett attraktivare besöksmål mer än de 6-7 veckor per sommar som vi är
beroende av idag.



Öka nyttan för gotländska företag:
Gotländska företag visade i genomlysningen att de inte såg sin roll i
utvecklingen av varumärket, och heller inte hade en tydlig bild av hur det kan
vara ett stöd i deras egen utveckling och tillväxt. Här finns ytterligare
potential för bland annat styrkeområdet Mat och livsmedelsnäringar.



Öka samverkan:
Genomlysningen 2018 visade att gotländska intressenter saknat en tydligare
samverkan och såg Region Gotlands roll som otydlig. Dessutom krävs
samverkan för att utveckla och stärka bilden av Gotland, en enskild aktör kan
inte göra det själv. Varumärkesplattformen är ett verktyg i arbetet att stärka
och påverka bilden av Gotland genom att fler aktörer pratar med en röst,
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med samma grund. Region Gotlands ägarskap av varumärkesplattformen och
det ansvar detta innebär behöver tydliggöras. En utveckling av hur samverkan
ska ske – platsvarumärket ägs av alla.
Bedömning

Skillnader från tidigare varumärkesplattform
Den tidigare varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med Vision
Gotland 2025.
De främsta förändringarna och bakgrunden till dessa:
•

Vision:
Visionen är den mest övergripande och långsiktiga delen av
varumärkesplattformen. Den har utvecklats som en del av arbetet med RUS,
och är en viktig del av detta styrdokument. Den tidigare visionen lydde
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust.
Den nya visionen lyder Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. En viktig
skillnad här är att den nya visionen framförallt handlar om oss som bor på
Gotland. Det är att leva och verka på Gotland som är i fokus när vi pratar
om hur det ska vara i framtiden.

•

Kärnvärden:
Tidigare kärnvärden utgjordes av Magiskt, Närhet, Livskraft, Livslust samt
Kreativitet. Dessa har överlag bedömts som väl representerande för Gotland.
Det man angav som saknat i genomlysningen var ett tydligare miljömässigt
hållbarhetsperspektiv. Livslust och Livskraft upplevdes även som lika i sin
innebörd.
Under dialogerna i framtagandet av RUS var omställning ett begrepp som
deltagarna ofta tog upp i samband med diskussioner kring hållbarhet och
utveckling. Vi valde därför att byta ut Livslust mot Omställning.

•

Strategiska mål:
Dessa har anpassats och de mål som är definierade i den RUS är inskrivna.

•

Position och budskap:
Positioneringen i den tidigare varumärkesplattformen upplevdes som snarare
en listning av saker man ville förbättra, men ingen tydlighet kring vad som
gjorde Gotland unikt, och vilken position vi ska sträva efter.
Tätt kopplat till visionen, och vikten av att stärka bilden av Gotland som
plats att bo, leva och verka, har vi utvecklat en position som bygger på att
ärligt presentera hur livet är på Gotland. Att Gotland är Sveriges enda region
som också är en ö är unikt, och allt som tar sitt avstamp i det är unikt. Att
leva på, driva företag på, och att besöka en ö kan innebära en viss tröskel,
men uppsidan väger väl över. Vi står stolt upp för hur det är, och är trygga i
att starka fördelar väger över.
Vi arbetar med kontraster och möten mellan människor, för att ärligt skildra
livet på Gotland, och jämställdhet och representation är centrala i detta
arbete.
I arbetet med att kommunicera Gotland, står människor i centrum. Vi arbetar
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med att visa livet på hela Gotland, hela året. Hela Gotland, hela året är
tongivande perspektiv i arbetet med att stärka Gotlands varumärke.
•

Grafisk profil:
Gotland presenteras ofta som vackert men tomt på människor bildmässigt. I
det nya förslaget står människor, möten och kontraster i centrum.
Den logotyp som utvecklades i samband med Gotlands2025 kommer att
fortsätta användas.

•

Målgrupp:
En viktig insikt från genomlysningen, var att den tidigare
varumärkesplattformen riktade sig bort från Gotland. Vi som bor, lever och
verkar på ön var inte centrala. Detta skapade ett avstånd till Gotlänningar och
de viktigaste varumärkesbärarna exkluderas. Därför är gotlänningar nu en
kärnmålgrupp i plattformen.
Vidare visar den demografiska utmaningen med allt lägre andel av den
gotländska befolkningen i arbetsför ålder, att vi behöver attrahera unga.
Därför har studenter och människor i arbetsför ålder inkluderats som
prioriterade målgrupper.
Gällande målgrupper inom Besökare, har segmenteringen moderniserats, och
definieras nu enligt den antagna Besöksnäringsstrategin.
Inom Etablera och Utveckla har inte förändringar i definitionen av
målgruppen förändrats: våra styrkeområden Besöksnäring samt Mat &
Livsmedel är centrala. Vidare kvarstår segmentet Kreativa och
platsoberoende näringar. Gällande den senare, har synen utvecklats: spel,
konsultyrken, forskning, kommunikation med mera. Vi ser stora möjligheter i
att utveckla Gotland även som en plats att distansarbeta från, med kunder
och kollegor i hela världen.
Här kan vara värt att lyfta, att det nya området Energiomställning av det
Gotländska näringslivet, som är definierat som ett styrkeområde och smart
specialisering inte har ändrat målgruppssegmenten i varumärkesplattformen,
då det inte är specifika näringar som är definierade inom detta.

•

Tydliggörande av Region Gotlands roll:
I varumärkesplattformen finns ett tydliggörande av Region Gotlands roll i det
gemensamma arbetet att stärka Gotlands varumärke. Här är fokus på att
främja samverkan, definiera den övergripande berättelsen om Gotland, lyfta
fram exempel, sprida kunskap samt stötta lokala initiativ.

Beslutsunderlag

-

Bifogad: Gotland Varumärkesplattform 1.0 210119
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Ett platsvarumärke utgörs av allas samlade
upplevelse av platsen, människorna, dess
organisationer och dess produkter. Att utveckla
ett varumärke kräver aktivt, målmedvetet och
långsiktigt arbete. Ett starkt platsvarumärke
bidrar till positiv samhällsutveckling och att
Gotland når sina mål och sin vision.
Gotlands varumärkesplattform tar avstamp i
Vårt Gotland 2040, den regionala utvecklingsstrategin, och samlar grundfundamenten i
Gotlands varumärke och uttrycker Gotlands
kärnvärden, vision och hur man vill uppfattas av
omvärlden och av varandra. Målet är att alla vi
tillsammans, på ett konsekvent sätt, lever och
utstrålar en enhetlig bild som tydligt berättar
vilka vi gotlänningar är, vad vi står för och hur
Gotland skiljer sig från andra regioner och
platser.
Region Gotland har ansvaret att styra arbetet
med utvecklingen av varumärket Gotland, men
det ägs och byggs starkt av alla som bor,
besöker och verkar på Gotland. Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel som ägs av
Region Gotland.
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”Vårt varumärke utgörs
av människors samlade
upplevelse av Gotland,
människorna, våra företag
och våra produkter”

em
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Vårt Gotland 2040 sätter riktningen för hur vi
alla på ön tillsammans når en hållbar framtid
på Gotland. Vi förstärker, stöttar och uppmuntrar
goda initiativ och vi berättar det övergripande
narrativet om hur Gotland utvecklas för att bli
en ännu mer attraktiv plats att besöka, leva och
verka på i framtiden. Alla som har en viktig roll
i utvecklingen av Gotland har därför en viktig
uppgift i att agera förebilder i enlighet med
varumärkesplattformen.
När vi här refererar till ”oss”, ”vi” eller ”våra”
menar vi alla människor och verksamheter på
Gotland – alla vi som ansvarar för platsvarumärket.
Tillsammans kan vi forma en bättre framtid som
ger plats för oss alla och i alla livets skeden.

Boende

a

tur
Na

Ku
l

Histori

Varumärket Gotland uppstår
som summan av våra
kontakter med vår omvärld
och varandra

Region Gotland ansvarar för den gemensamma
plattformen och att det finns en tydlig väg framåt.
Regionen ska också underlätta samarbete och
samverkan mellan öns näringsliv, verksamheter,
myndigheter, akademi och civilsamhälle i
enlighet med varumärkesplattformen. Regionen
agerar kurator, storyteller, megafon och
katalysator i utvecklingen och kommunikationen
av Gotland.
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3. Att skapa en gemensam riktning och
verktyg för alla som kommunicerar det
gotländska varumärket för att säkerställa
ett enhetligt arbetssätt.

CK
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2. Bidra till ökad samverkan i samklang med
det gotländska varumärket mellan myndigheter,
näringsliv och verksamheter, akademi
och civilsamhälle.

VE
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1. Förstärka det gotländska varumärket och
etablera en tydlig position gentemot andra
regioner och platser.

Vi adresserar tre
aspekter av livet på ön

UT

Denna manual syftar till att lägga grunden för
en varumärkesförflyttning genom att både
stärka arbetet med utveckling av Gotland ur
dessa tre perspektiv, samt hur vi kommunicerar
dem på ett attraktivt och enhetligt sätt.

Syftet med den här manualen är att:

&

Varumärket Gotland är en central tillgång som
vi alla på Gotland har ett gemensamt ansvar
för. I kommunikationen med människor på ön
och i vår omvärld är varumärket en bärare för
allt det Gotland är och vill berätta om. För att
leva upp till den bild vi vill förmedla behöver vi
lägga mycket energi och arbete på att utveckla
vårt samhälle ur tre övergripande perspektiv:
Gotland som en plats att leva, arbeta och bo
på; Gotland som en plats att etablera, driva och
utveckla företag samt studera på; och Gotland
som en plats att besöka.
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VARFÖR EN
VARUMÄRKESPLATTFORM?

BESÖKA & UPPLEVA
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VARUMÄRKESMODELL

Till höger ser du hur vår varumärkesmodell ser
ut. Den består av fyra huvuddelar. Identitet,
nuläge, mål och vision samt realisering, ett
implementationssystem som stakar ut vägen
för hur vi ska ta oss mot visionen.
Varumärkesplattformen utgör ett styrdokument som underlättar för oss när vi ska fatta
strategiska beslut som påverkar varumärket
Gotland. Den innehåller följande element:
Nulägesbeskrivningen utgör en kortfattad
analys och summering av de utmaningar som
vi behöver lösa för att nå visionen.
Kärnvärdena utgör vår varumärkesidentitet och
är de värderingar som särskiljer oss från andra
platser och är representativa för människor,
företag och verksamheter på Gotland. I kärnvärdena kan vi hämta kraft.
Varumärkespositionen finns till för att vara en
utgångspunkt för kommunikation och manifesterar det som gör oss attraktiva och unika
för våra målgrupper.

Budskapsplattformen är en grund för hur vi
formar budskap i syfte att stärka det gotländska
varumärket och öka attraktionen för Gotland.
Kanaler redogör för våra viktigaste arenor för
att kommunicera och driva förändring.
Målgrupperna är de prioriterade mottagarna
som ska påverkas av kommunikation.
Region Gotlands roll redogör för den roll som
Region Gotland har för att skapa delaktighet
och framåtdriv bland öns företag, verksamheter
och civilsamhälle.

REALISERING

Visionen är vår konstanta ledstjärna som
vi strävar mot. Det önskade tillståndet för
Gotland år 2040.
Övergripande mål 2040 är hämtade från Vårt
Gotland 2040 och redogör för de långsiktiga
målsättningar som hjälper oss att ta oss
närmare visionen.

POSITION

NULÄGE

Det som gör oss attraktiva
och unika för männisor

MÅL OCH VISION

BUDSKAP

Vad vi säger, till vem

VISION

Vad vi strävar mot
NULÄGESBESKRIVNING

Analys av nuläge,
insikter och
möjligheter

KANALER

MÅLGRUPPER

Våra viktigaste arenor
för att kommunicera
och driva förändring

Mottagarna av
kommunikation
ÖVERGRIPANDE MÅL 2040

REGION GOTLANDS ROLL

Den roll som Region Gotland behöver ta för att
skapa delaktighet och framåtdriv bland öns
företag, verksamheter och civilsamhälle

Våra långsiktiga
målsättningar som
hjälper oss att ta oss
närmare visionen

IDENTITET
KÄRNVÄRDEN

Värden som särskiljer oss från andra platser och är representativa
för människor, företag och verksamheter på Gotland.
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NULÄGE

Gotland står inför flera utmaningar kopplade
till social sammanhållning och globala trender
som digitalisering, urbanisering, globalisering
och klimat. Vidare, står Gotland inför en demografisk utmaning med allt lägre andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder, även om befolkningen
totalt ökar. Dessa långsiktiga trender påverkar
hur vi behöver utveckla den gotländska arbetsmarknaden, hur vi tar oss an klimatutmaningar
och stärker Gotlands attraktionskraft. De
påverkar även vår förmåga till omställning inom
energiförsörjning och andra viktiga samhällsområden.
Gotland är en landsbygdsregion med ett varumärke som är starkt förknippat med besök och
turism en mycket begränsad del av året. Det
räcker dock inte om vi ska nå vår vision. Gotland
skall vara attraktivt att besöka hela året.

en plats att leva, bo, arbeta och driva företag
på. En nyckel till att lösa Gotlands utmaningar
ligger i att attrahera och behålla människor i
yrkesaktiv ålder som kan bidra till Gotlands
utveckling. Därmed kan vi öka skatteintäkter, välfärd och tillväxt. För detta behöver vi
utveckla, men även kommunicera bilden av, den
gotländska arbetsmarknaden och företagsklimatet samt hur det är att leva på Gotland året
runt.
Våra kärnvärden kreativitet, livskraft, närhet,
magiskt och omställning skapar goda förutsättningar för oss att fortsätta på denna
förändringsresa. Men det måste ske i samverkan, med en vi-känsla. Ingen enskild aktör
kan förändra och utveckla bilden av Gotland
själv, utan vi måste göra det tillsammans med
gemensamma krafter. Det är tillsammans vi kan
skapa magi.

För att balansera bilden av Gotland, behöver vi
lägga större fokus på att kommunicera ön som

Nuläge i korthet:

Minskande andel befolkning
i yrkesaktiv ålder
Varumärket är starkt präglat
av sommarturism
Outnyttjad kapacitet i
platsvarumärket för
gotländska verksamheter
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VISION

Begreppet vision syftar till det önskvärda tillståndet för Gotland och visar var vi vill vara några
år framåt i tiden. Visionen fyller funktionen som
vår ledstjärna och kompass. Visionen är en del i
Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040.

VISION

Vår vision

Gotland – en kreativ ö
med plats för hela livet

Gotland – en kreativ ö
med plats för hela livet

Gotland är en blomstrande plats året om, och
vi lever i samklang med vår unika natur. Närhet
mellan människor ger livskraft och kreativitet,
vilket skapar förutsättningar för både verksamheter och människor att växa och utvecklas.
Här finns plats för hela livet, i alla åldrar.
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ÖVERGRIPANDE
MÅL 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. Målen är definierade i Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040

Trygghet och
inkludering

Gotland är ett tryggt och inkluderande
samhälle som erbjuder den bästa
livskvaliteten. 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 mångfald. 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 klimatpositivt och en global
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 tillgångar vi har på bästa
sätt, genom en ekonomi byggd på kretslopp
och förnybara resurser. På Gotland finns

god tillgång till dricksvatten och tillräckliga
grundvattennivåer. Gotland har bidragit till att
Östersjön är ett levande och friskt hav. Naturen
brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och
öns biologiska mångfald säkras.

Gotland är en innovativ kunskapsregion
med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. 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. Samverkan, 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.

Energi- och
klimatomställning

Nytänkande och
utvecklingskraft
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Trygghet och
inkludering
Energi- och
klimatomställning
Nytänkande och
utvecklingskraft
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KÄRNVÄRDEN

Kärnvärdena utgörs av fem ord som beskriver
våra mest grundläggande och tidlösa värderingar. De tar avstamp i de värderingar som
upplevs mest förkippade med Gotland.

Kreativitet

Vi ser möjligheter och vågar testa nya lösningar.
Vi välkomnar influenser och idéer som kan
inspirera vårt lokala kreativa klimat. Vi strävar
efter att utveckla innovativa platser och
näringar för att skapa den mylla där människor,
kultur och entreprenörskap kan frodas. Genom
att tänka nytt hittar vi kreativa vägar till vår vision.

Närhet

Vi är öppna och inkluderande när vi möter och
samarbetar med människor och verksamheter.
Vi värdesätter den närhet till grannar, gemenskap, jobb, skola och naturupplevelser som livet
på Gotland erbjuder. Vi är nyfikna och välkomnar besökare, nya möten och idéer. Att agera
inkluderande skapar plats för vår vision.

Omställning

Vi är ledande i hur vi med hjälp av förändringskraft möter såväl miljö- som samhällsutmaningar. Behoven varierar, men vår förmåga
består. Genom att ta initiativ skapar vi nya
möjligheter. Vår förmåga till omställning och att
se helheten hjälper oss att nå vår vision.

Livskraft

Vi utvecklar vårt samhälle på ett socialt,
miljömässigt och ekonomiskt livskraftigt sätt.
Vi förstår värdet av våra naturresurser och vår
tillväxt, och strävar efter att skapa ett jämställt
och jämlikt samhälle som ger människor den
inre kraften att leva ett rikt liv med god hälsa.
Att värna om livskraften, om hela livet, bidrar till
att vi når vår vision.

Magiskt

I mötet mellan vår unika natur och det gotländska
ljuset uppstår magi. Den uppstår i kontrasten
mellan vårt kulturarv och framtidstro. I mötet
mellan människor och nya upplevelser. Genom
vägledas av våra kärnvärden bidrar vi alla till
den gotländska magin – till att vi når vår vision.
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Samtidigt ger de oss kraften att ta oss mot vår
Vision. Kärnvärden vägleder vårt dagliga arbete
när vi agerar i Gotlands namn. Kärnvärdena är
en del i Vårt Gotland 2040.

Livskraft

Närhet

Magiskt

Kreativitet

Omställning

VARUMÄRKESPLATTFORM

17

MÅLGRUPPER

I all kommunikation är det viktigt att tänka på
målgrupper. Det vill säga vem vänder vi oss till
och vad vill vi att de ska veta, känna eller göra?

Leva & bo

Målgrupper är alltid specifika utifrån en given
kommunikationsinsats. Dock kan vi se ett antal
prioriterade intressentgrupper som vi ofta
vänder oss till.

18
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Leva och bo handlar om att öka attraktionen för
att bo på Gotland. Det omfattar både möjliga
inflyttare och befintliga boende på ön. Att bo på
Gotland ska förknippas med ökad livskvalitet
och nya utvecklingsmöjligheter.

Boende Gotland

Inflyttare

Den viktigaste målgruppen för det gotländska
varumärket är alla som bor på Gotland. Det är
framförallt vi som ska tilltalas av och känna
oss som en del av varumärket. Det är så vi når
vår vision.

Gotland har ett positivt flyttnetto, det vill säga
det är fler som flyttar hit än som flyttar härifrån. Mer än 6 av 10 inflyttare har en tidigare
relation till Gotland. Dock minskar andelen av
människor i arbetsför ålder, varför dessa är
prioriterade som målgrupp. Detta för att säkra
kompetensförsörjning och utvecklingskraft för

VARUMÄRKESPLATTFORM

hållbar tillväxt. I linje med detta är även studenter
prioriterade, för såväl Uppsala Universitet Campus
Gotland som andra högre utbildningar på ön.
Inom ramen för inflyttare, ser vi också de
gotlänningar som flyttat från ön, men som
potentiellt kan bli så kallade hemvändare.
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Besöka & uppleva

Besöka och uppleva handlar om att målgruppen i högre grad ska uppskatta mångfalden av
upplevelser som ön har att erbjuda. Hela ön,
hela året.

Nyfikna upptäckare

Aktiva naturälskare

De vill lära sig mer om platsen de besöker på sin
semester och naturen lockar. Nästan hälften
vill vara med om utomhusupplevelser, uppleva
landsbygden och/eller vandra.

De vill njuta av lugnet och stillheten, samtidigt
som de vill vara aktiva och röra på sig. Aktiviteter som cykla, träna naturnära, paddla kajak
och kanot, fiska och vandra är efterfrågade. I
städerna vill de gärna besöka berömda platser
och sevärdheter och uppleva människorna och
stämningen.

20
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Etablera & utveckla

Etablera och utveckla handlar om att främja
kreativitet och förmedla bilden av vår ö som en
attraktiv plats för företagande och bedriva olika
typer av verksamheter.

Vardagssmitande livsnjutare

Mat- och livsmedelsnäringar

Besöksnäringar

Kreativa och
platsoberoende näringar

De vill koppla av och slippa rutiner. Känna sig
fria, njuta av stämning, god mat och dryck.
De Vardagssmitande livsnjutarna är det mest
shoppingintresserade segmentet och även
kulinariska upplevelser värdesätts högt.

Kännetecknande för de gotländska mat- och
livsmedelsnäringarna är en balans mellan
småskalig hantverksproduktion och större industriell produktion. Det gynnsamma klimatet
ger grogrund för en bred artrikedom. Näringarna täcker hela kedjan från primärproduktion till
förädling och försäljning till slutkund.

Besöksnäringen består i huvudsak av små- och
medelstora företag. Över en miljon människor
kommer till Gotland varje år med färja, flyg och
kryssningsfartyg. Fram till 2020, ökade även de
internationella besökarna stadigt, och framförallt då den tyska marknaden.

På Gotland finns ett stort utbud av kreativa
näringar, och även mängden platsoberoende
arbetstillfällen är en viktig del av arbetsmarknaden. Inom kreativa näringar ser vi såväl
kulturutövare, som andra kreativa eller platsoberoende yrken så som konsulter, IT-företag,
ekonomi och utbildning.

VARUMÄRKESPLATTFORM
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POSITION

En position måste vara sann och unik, och samtidigt engagera målgrupperna. Gotland är den
enda regionen som också är en ö, så allt som tar
sin utgångspunkt i det är både sant och unikt.
För att engagera besökare, inflyttande och
företagare, måste vi förstås påtala alla fördelar
med Gotland. Men, vi ska också vara trovärdiga,
och inte hemfalla till den onyanserade skönmålning som de flesta andra platsers position
är grundad på. Så, när vi ärligt beskriver, eller
till och med ”säljer” vår plats, måste öns alla
aspekter komma med – men på ett sådant sätt
att summan blir övervägande positiv, attraktiv.
Vi står stolt upp för öns alla aspekter och är
trygga i insikten att det positiva är starkt.
En position är inte en slogan, utan ett sätt att
visa hur vår plats är bättre än andra platser. En
kort mening kan inte göra det jobbet för alla
målgrupper och alla situationer. Vi väljer istället
en position uttryckt som en formel, vilket ger
spänst och användbarhet. Genom att följa
formeln, och dra på kärnvärden, vision, mål och
strategier – utan att hitta på ytterligare nya ord
– kan man anpassa budskapen efter specifika
målgrupper, kanaler, situationer och behov.

Livet på en ö är ibland litet kärvare och kanske
bökigare. Det är inte lika lätt att ta sig hit, och en
ö har naturliga begränsningar. Men samtidigt är
Gotland en ö full av unika upplevelser, en ö med
en egen identitet, en plats som ger livskraft, ett
samhälle som omfamnar omställning och hållbarhet. Gotland är fullt av kontraster och möten
mellan människor i ett brett spektrum.

Positionsformel

Genom att vara ärliga och raka kan vi mer
ohämmat lyfta fram de positiva sidorna av livet
på Gotland. Genom att positionen är en formel,
blir kommunikationen flexibel. Det blir ärligt,
egensinnigt och attraktivt.
Positionen är ett format – en formel – som kan
tas ut i många flexibla budskap. Essensen är
att det är mera värt att besöka, leva på, eller
driva företag på Gotland än någon annan plats,
trots vissa trösklar som kommer av det faktum
att Gotland otvetydigt är en ö. Alla ska kunna
använda eller inspireras av varumärket Gotland.

[ ärligt besvär ] < [ stor fördel ]

Gotland är den enda
regionen som är en ö.
De flesta andra platser
ägnar sig åt skönmålning.
Vi är autentiska, äkta,
transparenta och ärliga
utan att hymla.
Det gör oss unika.
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Tecknet ”<”, dvs mindre-än,
visar logiken i Positionen
och det faktum att det är
en formel, inte en samling
specifika ord.

VARUMÄRKESPLATTFORM

Med det äkta förledet
behöver vi inte hålla igen
på superlativen när vi
beskriver alla uppsidor i
det andra ledet.
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BUDSKAP

Gotlands budskapsplattform syftar till att skapa attraktivitet och energi för platsen Gotland.
Kommunikation där Gotland är avsändare ska
förmedla den långsiktiga berättelsen och måla
upp livet på Gotland på ett ärligt, attraktivt och
engagerande sätt. Det innebär att vi pratar
om livet på Gotland ur alla tre perspektiv i vår
målgruppstriangel; leva, verka och besöka.
Människor som bor på Gotland ska känna igen
sig samtidigt som vi vill väcka intresse hos
människor från andra platser.
När vi kommunicerar ska våra budskap genomsyras av värden från vår varumärkesplattform
som närhet, kreativitet, livskraft, omställning
och magiskt. Vi vill visa att här finns rum för
hela livet. Vi utgår från vår positionsformel
[ärligt besvär] < [stor fördel]. Det innebär att vi
både visar oförställda och ärliga sidor av Gotland samtidigt som vi visar på, för målgruppen,
attraktiva fördelar i form av livskvalitet och
utvecklingsmöjligheter som Gotland erbjuder.
Positionen kan ges uttryck i sin helhet i en text.
Exempelvis ”Ibland är det lite blåsigt här, men
då hissar vi segel.”. Den kan också uttryckas i
samspelet mellan text och bild där texten kan
uttrycka det ärliga besväret och bilden den
stora fördelen och vice versa.

När positionsformeln tas ut i budskap används
kontraster, möten, det mänskliga med fördel
för att förmedla bilden av Gotland som en plats
som ger livskvalitet och utvecklingsmöjligheter. Exempelvis ”En ärlig och kontrastrik ö som
erbjuder livskvalitet och utveckling.”.
Livet på ön.
Gotlands budskapsplattform har ett huvudbudskap som genomsyrar vår kommunikation.
Livet på ön innebär att vi berättar om Gotland
på ett äkta sätt med en välkomnande attityd
till alla som är nyfikna på vår ö – både fastlänningar och gotlänningar. Med livet menar vi alla
delar av livet, året om, för olika skeden i livet,
för besökare, verksamheter, arbetstagare och
boende. Vi skriver ön i bestämd form för att accentuera att Gotland har en särställning bland
öar i Sverige vilket gör oss unika.
Genom att skildra livet på ön på olika sätt i
kommunikation skapar vi igenkänning så att
det gotländska varumärket och vår kännedom
stärks över tid.

Så här kommunicerar
du i linje med
det gotländska
varumärket

Här följer några tips och frågor som du kan
ställa dig innan du börjar kommunciera.
1. Vad gör din verkamhet unik? Varför ska
någon välja din produkt eller tjänst framför
någon annan?
2. Vem är det jag pratar med? Och vad är det
de söker från din verkamhet kopplat till
Gotland? Vad kommer göra att de får en
emotionell koppling till Gotland?
3. Visar jag upp en ärlig och äkta bild av min
verksamhet och Gotland? Människor
genomskådar snabbt skönmålning.

Varumärket Gotland, dvs människors uppfattning om vår ö, formas av summan av deras
kontakter med Gotland, gotlänningar och
gotländska verksamheter. Om vi ger allt för
olika intryck blir resultatet spretigt och osammanhängande. Men om vi alla hjälps åt att
kommunicera i samma huvudriktning kommer
vi gradvis att öka attraktionen för Gotland
och stärka det Gotländska varumärket. Ett
starkt varumärke kommer i sin tur gynna alla
verksamheter som vill förknippas med Gotland.
Varje kontakt vi har med människor utgör ett
litet steg som kan ta oss från nuläget mot vår
vision och den framtid vi vill skapa.

4. Om du använder bilder i kommunikationen,
visa människor som gör bilderna levande.
Gotland är vackert, men magin uppstår när
miljöer befolkas av människor och möten
mellan människor.
5. Gotland är fullt av kontraster. Kontraster
mellan årstider, mellan land och stad, mellan
avkoppling och aktivitet och så vidare. Bejaka
olikheter och mångfald. Visa upp kontraster
och olika människor – det gör
kommunikationen intressantare att ta del av.
6. Titta igenom våra kärnvärden och låt dig
inspireras. Kanske finns det något i dem som
du kan plocka upp som passar din
verksamhet och kommunikation?
7. Visa upp en ärlig och äkta sida av Gotland.
Då kan du mer ohämmat prata om uppsidorna med vår ö eller ditt erbjudande. Visa
upp nya spännande sidor av livet på Gotland
och din verksamhet. Vår ö har så mycket mer
att erbjuda än ringmurar, sol och raukar.
När vi alla följer punkterna ovan leder det till
ett konsekvent och starkt byggande av Gotland
som helhet.
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KANALER

Mottagaren
i centrum

Varumärkesplattformen tas ut i en mängd olika
kanaler. Gotland är en liten region, men fylld
av kreativitet och livskraft. Ingen enskild har
möjlighet att utveckla bilden av Gotland, utan
det måste göras av oss tillsammans. Genom att
samverka smart så kan vi göra avtryck. Nedan
finns några vägledande principer för hur vi kan
arbeta.

Mottagaren i centrum
Ensidig megafon-kommunikation är sällan
det bästa sättet att nå ut med budskap. Det
är viktigt att utforma kommunikation efter
målgruppen där mottagaren blir engagerad. En
god strävan kan vara att förstå mottagarens
perspektiv i utformningen av kommunikation.

Effektiv på
andras arenor

Det är ofta effektivt att tänka igenom hur kommunikation kan maximeras på andras arenor.
Det kan vara en bra idé att söka upp målgrupperna där de finns, i deras kanaler och forum,
och svara mot deras behov och önskningar med
relevant kommunikation.

Inspirerande på
egna arenor

All kommunikation i ens egna kanaler, vare sig
de är fysiska, digitala eller sociala, vare sig det
är text, bild eller rörligt, måste idag vara inspirerande och förmå att beröra målgrupperna på
ett emotionellt plan. Överallt där det går maximeras kommunikationseffekten när man kan
lyfta faktuell information till att bli inspirerande
kommunikation.

gotland.com

26

1

Gotland.com är en central kommunikationskanal som vänder sig till besökare, boende och
verksamheter. Det övergripande syftet med
sidan är att inspirera runt de olika aspekter
som Gotland har att erbjuda. Här finner de olika
målgrupperna inspiration om livet på ön. Här
ges intressenter möjlighet att synas med sina
egna budskap. Ju aktivare vi är att tillsammans
producera innehåll till gotland.com, desto mer
levande och intressant att besöka blir den.

GOTLANDS VARUMÄRKE

2
Effektiv på andras arenor
3
Inspirerande på egna arenor
4
gotland.com
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REGION
GOTLANDS
ROLL

Region Gotlands kommunikation för Gotland
syftar till att stärka bilden av Gotland utifrån
positionen och på så sätt bidra till att Gotland
når sin vision. Gotlands varumärkesbygge kan
aldrig lyckas om inte en mängd aktörer talar
med en röst. Bred förankring och förändringslust behöver finnas hos medborgare och verksamheter. I relation till andra intressenter på ön
manifesteras Region Gotlands roll på fyra olika
sätt kopplade till att moderera dialog och driva
samverkan. Regionen agerar kurator, storyteller,
megafon och katalysator i utvecklingen och
kommunikationen av Gotland.

Kurator

Storyteller

Forma den övergripande berättelsen om
Gotland. Innovation, kreativitet, samhälle och
talang som leder till världsförbättrande och
bestående värden.

Driva och främja samverkan. Möjliggöra
samarbete. Skapa relationer inom näringslivet,
civilsamhället och med omvärlden.

Megafon

Lyfta fram goda exempel, entreprenörer och
företag och ge dem en röst utåt.
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Katalysator

Stötta initiativ och företag samt öka tillgänglighet och maximera möjligheter i kontakter med
omvärlden. Ställa frågan till näringslivet, entreprenörer och civilsamhället: ”Hur kan Region
Gotland hjälpa er?”.
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GOTLANDS
VARUMÄRKESPLATTFORM
SAMMANSTÄLLD
REALISERING

POSITION

[ärligt besvär] < [stor fördel]

NULÄGE

MÅL OCH VISION

BUDSKAP

NULÄGESBESKRIVNING

VISION

Livet på ön
Minskande andel
befolkning i
arbetsför ålder
Varumärke
starkt präglat av
sommarturism
Outnyttjad kapacitet
i platsvarumärket
för gotländska
verksamheter

Gotland – en kreativ ö
med plats för hela livet

KANALER

MÅLGRUPPER

Mottagaren i centrum
Inspirerande på egna arenor
Effektiv på andras arenor
gotland.com

Leva & bo
Etablera & utveckla
Besöka & uppleva

REGION GOTLANDS ROLL

Storyteller | Kurator | Katalysator | Megafon

IDENTITET

ÖVERGRIPANDE MÅL 2040

Trygghet och
inkludering
Energi- och
klimatomställning
Nytänkande och
utvecklingskraft
Det här är den logotyp som bär vårt varumärke Gotland.

KÄRNVÄRDEN

Kreativitet | Närhet | Omställning | Livskraft | Magiskt
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 38

Uppdrag. Strategisk hållbar bemanningsplan

RS 2019/1114
AU § 30

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning godkänns.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta med utveckling av
området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel 2021.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutredovisa bemanningshandboken
och riktlinjen under 2021.
•

Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de
närmaste åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka
kraftigt. Nya bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant exempel.
Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även frågor kring
jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger till grund för
det nya normativa. Hur vi lyckas möta dessa nya förhållanden på arbetsmarknaden
kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad möjlighet
att påverka den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade samhällsuppdrag idag och framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat med
planering av bemanning både inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk
potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning. För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det att behövas en
förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag saknas det
gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning kring detta.
Med den utgångspunkten gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
starta ett projekt kring strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av
regionstyrelsen 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen i ett antal verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till
hela regionen. Det beslutades även att projektet skulle bygga en modell och ta fram
styrdokument kring bemanningsplanering som i första hand utgår ifrån verksamhetens
behov. Informationen som insamlades under projektettiden har legat till grund för ett
antal lärdomar kring att kunna ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv och för att klara framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Detta har samlats i en slutrapport.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 38 forts
RS 2019/1114
AU § 30

Region Gotland har inte någon sammanhållen strategi eller organisatorisk struktur för
att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva sätt.
Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över ett brett område. Det finns
även en utbredd efterfrågan på mer verksamhetsnära och strategiskt stöd samt
utbildning kring frågor om strategisk och hållbar bemanningsplanering utifrån ett
flertal faktorer. Något som idag saknas.
I projektet kan även konstateras att behovet av en kvalitetsökning i bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg men det finns ännu en stor
ekonomisk potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med planeringen
både inom HR och i förvaltningarna
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns mycket som vi som
organisation kan göra inom detta område. Det finns en potential för oss till
förflyttningar i området med kunskapshöjande, ekonomiska och samhälleliga vinster
att göra.
Följande rekommendationer lämnas till regionstyrelsen:
-

Godkänna slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med utveckling
av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel 2021.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att slutredovisa bemanningshandboken
och riktlinjen under 2021.

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1114
26 januari 2021

Lotta Israelsson

Slutrapport Projekt – strategisk hållbar bemanning
Förslag till beslut





Godkänna slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning
Ge regionstyrelseförvattningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med
utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel
2021.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att slutredovisa
bemanningshandboken och riktlinjen under 2021.

Sammanfattning

Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de
närmaste åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka
kraftigt. Nya bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på
arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant
exempel. Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även
frågor kring jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger
till grund för det nya normativa. Hur vi lyckas möta dessa nya förhållanden på
arbetsmarknaden kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av
personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad
möjlighet att påverka den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade
samhällsuppdrag idag och framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat
med planering av bemanning både inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk
potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning.
För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det
att behövas en förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag
saknas det gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning
kring detta.
Med den utgångspunkten gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att starta ett projekt kring strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av
RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen i ett
antal verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till hela regionen.
Det beslutades även att projektet skulle bygga en modell och ta fram styrdokument
kring bemanningsplanering som i första hand utgår ifrån verksamhetens behov.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1114

Informationen som insamlades under projektettiden har legat till grund för ett antal
lärdomar kring att kunna ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv och för att klara framtidens
rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Detta har samlats i en slutrapport.
Region Gotland har inte någon sammanhållen strategi eller organisatorisk struktur
för att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva
sätt. Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över ett brett område. Det
finns även en utbredd efterfrågan på mer verksamhetsnära och strategiskt stöd samt
utbildning kring frågor om strategisk och hållbar bemanningsplanering utifrån ett
flertal faktorer. Något som idag saknas.
I projektet kan även konstateras att behovet av en kvalitetsökning i
bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg men det finns ännu en
stor ekonomisk potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med
planeringen både inom HR och i förvaltningarna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns mycket som vi som
organisation kan göra inom detta område. Det finns en potential för oss till
förflyttningar i området med kunskapshöjande, ekonomiska och samhälleliga vinster
att göra.
Följande rekommendationer lämnas till Regionstyrelsen:


Godkänna slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning



Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med
utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel
2021.



Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att slutredovisa
bemanningshandboken och riktlinjen under 2021.

Beslutsunderlag

Slutrapport – Strategisk hållbar bemanning

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

SLUTRAPPORT

Strategiskt hållbar
bemanning
- Ett projekt inom ramen för
effektiviseringsprogrammet

Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2021-01-27
Ärendenr RS 2019/1114
Version [1.0]

Strategiskt hållbar bemanning
Innehåll
1. Bakgrund ..................................................................................................................1
2. Genomförande ..........................................................................................................2
3. Slutsatser .................................................................................................................4
4. Förslag till fortsättning ............................................................................................5

1. Bakgrund
Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de närmaste
åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka kraftigt. Nya
bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant exempel. Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även frågor kring jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger till grund för det nya normativa. Hur vi lyckas möta
dessa nya förhållanden på arbetsmarknaden kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad möjlighet att påverka
den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade samhällsuppdrag idag och
framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat med planering av bemanning både
inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning.
För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det att behövas en förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Då projektet startades saknades gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning kring
detta. Resonemanget ovan kring personalkostnader ledde till att projektet togs upp som en
del av det effektiviseringsprogram som startade inom regionen och som har samordnats av
regionstyrelseförvaltningen.
Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen, i ett antal verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till
andra verksamheter samt att genom ett agilt förhållningssätt gemensamt utforska beman-
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ningsplanering genom dialog, delaktighet och prov. Det beslutades att projektet skulle
bygga en modell och ta fram styrdokument kring bemanningsplanering som i första hand
utgår ifrån verksamhetens behov.
Informationen som insamlades i verksamheterna skulle ligga till grund för att ta fram bästa
hållbara bemanningsplanering ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara
framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Dessutom skulle hållbar bemanningsplanering lyftas som en strategisk fråga och nyttjandet av systemstöd skulle undersökas. På så sätt väntades en modell växa fram för hur verksamheterna kan ges bästa möjliga
förutsättningar för att nå sina uppdrag, med system som främjar behoven och samtidigt
möta de ekonomiska förutsättningarna. Ett strukturerat och strategiskt arbete kring bemanning väntades också bidra till ytterligare möjligheter för våra verksamheter att öka sin attraktivitet.
Målet för projektet:
 Med stöd av pilotverksamheterna ta fram en modell för fortsatt arbete kring bemanning
 En beskrivning över vilka förbättringsåtgärder som bör sättas in för att skapa bättre
förutsättningar för optimerad bemanning
 Ta fram nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens
 Ta fram ekonomiska beräkningsmodeller som passar regionens olika verksamheter
gällande budget kring bemanningsbehov, resurser och tid mot kostnader utifrån
verksamhetens behov
 Ta fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet i bemanningsarbetet
 Ta fram en plan för genomförande av förbättringsåtgärder
 Genomförande av åtgärder (kan vara frågor som utbildningsinsatser till processbeskrivningar, styrande riktlinjer och systemstöd)
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2. Genomförande
En framgångsfaktor i allt förändringsarbete är att skapa en gemensam bild kring förändringen och de utmaningar vi står inför. Det ger delaktighet bland de som berörs och i projektet var avsikten att berörda medarbetare, skyddsombud samt fackliga parter skulle ges
möjlighet att vara delaktiga. På så sätt var tanken att medvetandegraden om bemanningsfrågorna skulle höjas generellt och kunskapen om kopplingen mellan bemanning och ekonomiska effekter specifikt. Föresatsen i början av projektet var därför att befästa en gemensam bild kring utmaningarna framåt, vad som är hållbara scheman samt ramar för arbetstidsförläggning. Även konstatera att all bemanningsplanering inom regionen bör utgå ifrån
verksamhetens behov och inom ramen för rådande lagar och avtal. Utifrån denna ansats
tog projektet form.
Förvaltningarna valde ut ett antal verksamheter/piloter att delta i projektet utifrån att de
skulle kunna vara goda representanter för regionens bredd i typ av verksamheter och behov. Det har därmed varit en blandning av dygnet-runt-verksamheter, verksamheter som
enbart bedrivs dagtid, anslagsfinansierade och bidragsfinansierade verksamheter. På så sätt
har framtagandet av en gemensam modell för hur vi i regionen kan ta tillvara på goda exempel och anpassningar efter vitt skilda behov till stor del kunnat säkerställas och bidra till
ett organisatoriskt lärande.
Utöver piloter skapades en arbetsgrupp med utvalda planerare, skoladministratörer, löneassistenter och bemanningsassistenter från de flesta förvaltningar. Denna grupp fungerade
2 (6)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Strategiskt hållbar bemanning

som kunskapsbärare av hur vi gör idag i organisationen och vad som är möjligt och verksamhetsenligt framåt. Vid ett flertal tillfällen under året gjordes också inspel i den centrala
samverkanskommittén (CSK) och ekonomernas träffar.
Alla pilotverksamheter träffades inledningsvis där en projektbeskrivning gavs med information om syfte, gemensam identifiering av behov och förväntningar samt dialog kring hur
medarbetare, fackliga ombud och skyddsombud skulle involveras och göras delaktiga. I
vissa verksamheter gavs även information direkt till medarbetarna i de fall det fanns önskemål från enhetschefen.
Projektet har arbetat med ett agilt förhållningssätt där bemanningshandboken tagits fram i
samarbete med piloterna och arbetsgrupper, i kombination med omvärldsbevakning av
andra kommuners och regioners bemanningshandböcker. Under året har den rådande pandemin gett avtryck i projektarbetet med vissa piloter, vilket givit nya lärdomar och erfarenheter.
I de dialoger som förts under året har några återkommande områden utkristalliserats. Ett
av dessa områden har varit önskemålet om tydlig ledning och styrning i frågan om lika hantering mellan förvaltningar och verksamheter. Önskemålet har uttryckts av både piloter och
arbetsgruppen. Därför påbörjades även arbetet med ett regiongemensamt direktiv kring bemanning och arbetstid. Ett annat sådant område var bristen på kunskap inom bemanningsekonomi i organisationen varvid en utbildningsinsats erbjudits i ett flertal förvaltningar för
politik, ledning, chefer, planerare och fackliga företrädare.
Parallellt med arbetet med bemanningshandboken har en teoretisk nyttoeffektsuppskattning gjorts, nyckeltal framräknats, utbildningar i schemaläggning och system gjorts, dialoger
kring verksamheternas behov förts, förvaltningsbundna skillnader i bemanningsplanering
uppmärksammats och alternativa lösningar till dagens metoder diskuterats.
Under andra halvan av 2020 inleddes en intensiv period med dialoger, skrivande, workshops och remissrundor av bemanningshandbokens utkast. Under denna period kom även
ett flertal nya kollektivavtal vilket krävde revidering och omskrivning i vissa delar av bemanningshandboken.
Handboken och riktlinjen har inte kunnat förankras i organisationen under rådande omständigheter (pandemin) och därför beslutade styrgruppen att dessa skulle färdigställas under våren 2021.
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Under hösten 2020 beviljades också arbetet med strategisk hållbar bemanningsplanering
ettåriga medel inom ramen för effektiviseringsprogrammet. De avsatta pengarna är tänkta
att finansiera en fortsättning med operativt stöd till verksamheter för att göra strategiska
förflyttningar i sin bemanningsplanering under 2021. Detta kommer genomföras inom ramen för ett nytt projekt som fortsätter där detta projekt slutar.

3. Slutsatser
Projektet kan konstatera att olika förvaltningar skiljer sig åt vad gäller bemanningsområdet.
Våra normativt manliga verksamheter med dygnet-runt-behov har i högre utsträckning jour
och beredskap i kombination med kontorsarbetstidsavtal, medan våra normativt kvinnliga
verksamheter i större utsträckning har löst dessa bemanningsutmaningar med att schemaläggas utanför kontorstid. Det finns starka kulturer i hur vi väljer att planera, bemanna och
förlägga arbetstid i våra verksamheter, både bland personal och ledning. Bland våra chefer
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är det inte heller ovanligt att man känner en rädsla och oro för kompetenstapp och oattraktivitet som arbetsgivare ifall verksamhetens behov styr och går före medarbetarnas ibland
andra önskemål kring behov av arbetstidsförläggning och bemanningsplanering.
Därtill har olika verksamheter olika förutsättningar, olika arbetssätt och olika lagar att förhålla sig till som ytterligare bidrar till skillnader mellan verksamheternas sätt att lösa bemanningsfrågan. Slutsatsen i projektet är att det finns svårigheter för verksamheterna att styra
bemanning utifrån verksamhetsbehov. Det gäller både behovet av flexibilitet hos medarbetarna men lika mycket snabb flexibilitet i verksamheternas behov.
Trots förvaltningarnas olika verksamheter har alla enheter projektet kommit i kontakt med
uttryckt samma behov kring utbildning och stöd. Det är allt ifrån systemstöd, arbetspassförläggning, tolkning av lagar och avtal, täthetsberäkning, en funktion som ”schemagranskar”, hjälp med prognostiskt utfall med svar på om budgeten håller, om resurserna täcker
behovet, vad schemat kostar och så vidare. Detta är information som i vissa delar finns i
systemen idag, men som få har tillräcklig kunskap om för att kunna hitta och använda sig
av. Det kan konstateras att bemanningsplaneringssystemet Medvind inte används utifrån
dess fulla potential och möter inte heller verksamheternas önskemål fullt ut. Det saknas
även utbildningar i arbetstider samt kopplingen mellan bemanningsplanering och ekonomi.
Därutöver saknas rätt stöd för våra chefer och planerare i dessa frågor. I dagsläget finns
ingen utarbetad support kring detta.
I de verksamheter där man har medarbetare som går på schema finns arbetstidsförläggning
som inte är i enlighet med rådande forskning kring arbetsmiljö, hälsa, stress och återhämtning. Detta resulterar sannolikt i onödiga kostnader för individ och organisation.
Systematisk verksamhetsanalys inför- och uppföljning efter en bemanningsplanering har
inte observerats i någon av piloterna. Ibland saknas även uppdragsbeskrivning för verksamheten vilket ytterligare försvårar bästa möjliga bemanningsplanering.
Uppföljning av ekonomi utifrån bemanningsplanering sker sällan eller aldrig efter en planeringsperiod och det finns inte heller någon utpekad kontrollfunktion kring hur våra bemanningskostnader genereras och hur de kan effektiviseras.
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Det saknas en gemensam målbild i bemanningsplaneringen med samarbeten i regionen
som helhet vilket kan leda till att effekter av en strategisk bemanningsplanering inte kan tas
tillvara fullt ut på helheten. Förläggningen av arbetstid i schema görs inom varje chefs område och medarbetarnas kompetens tas inte alltid tillvara optimalt. En verksamhet kan behöva välja att minimibemanna för att säkerställa budget i balans på enhetsnivå, där det istället vid ett samarbete skulle det kunna göras på ett annat sätt.
I dagsläget används komprimerade scheman i stor utsträckning i våra verksamheter. Det bidrar till förlorad arbetstid och är en orsak till kostnadsläckage i vår personalekonomi.
I många verksamheter finns någon form av planerarfunktion. Det är en funktion som praktiskt förlägger organisationens personalkostnad i form av scheman. Funktionen har i projektet identifierats som en nyckelroll för verksamheterna. Det är en viktig roll som praktiskt
jobbar med arbetsgivaruppgifter, men utan arbetsgivarmandat och i många fall saknas fortbildning och stöd.
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Projektet har identifierat ett behov av kunskapshöjning kring bemanningfrågor hos chefer
och planerare. Det saknas upparbetade rutiner för hur nyheter i lagar och avtal, systemuppdateringar med mera kommuniceras. Dessutom finns få fort- och fördjupningsutbildningar
inom organisationen.
Piloterna lyfter att det verksamhetsnära stödet i att proaktivt leda och styra strategiskt finns
i för liten utsträckning. Bristen på tvärprofessionellt stöd av supportfunktioner i gemensamma områden genererar stuprörshantering av komplexa frågor.
Det kan konstateras att den organisatoriska kunskapen inom bemanningsområdet är lågt
och det genererar otillräcklig kvalitet. Region Gotland har inte någon sammanhållen strategi
eller organisatorisk struktur för hur att arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva sätt. Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över
ett brett område.

4. Förslag till fortsättning
I projektet kan konstateras att behovet av en kvalitetsökning i bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg, men det finns ännu en stor ekonomisk potential i att
arbeta än merstrukturerat och långsiktigt med planeringen både inom HR och i förvaltningarna. Detta i form av ett övergripande stöd i bemanningsfrågor, utpekade funktioner, systemstöd och support, införande av ”bemanningscontrolling” samt regelbunden kompetensutveckling av chefer och stödfunktioner. Ett arbete som till stor del saknas idag.
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Organisatoriskt lärande och kunskapshöjande är av yttersta vikt framåt för att kunna bygga
bort icke hållbara bemanningslösningar. Det bidrar till att vi ger bättre förutsättningar för
hållbarhet ett helt yrkesliv och bidrar till en hållbar ekonomi. Det behöver vi planera för
framåt. Även en översyn av organisering, rollbeskrivning, kunskapskrav, utbildningsinsatser
och stödstrukturer skulle vara en kvalitetshöjning. Ett större samarbete mellan verksamheter och förvaltningar kring överskjutande arbetstid, skulle kunna ge en kostnadssänkning
samt en kvalitetshöjning istället för en kostnad. En långsiktig satsning på stöd, system,
kompetenshöjning och nya rollbeskrivningar skulle kunna göra att vi förflyttade oss betydligt inom området strategisk hållbar bemanning och ge märkbara effekter.
Arbetet med strategisk hållbar bemanningsplanering har beviljats kortsiktiga medel under
2021 för att förstärka genomförandet och effekterna av projektet strategisk hållbar bemanning i
effektiviseringsprogrammet. Under 2021 fortsätter därmed införandet av strategisk hållbar
bemanningsplanering. Detta genom ett nytt projekt med samlad kompetens som kan ge ett
verksamhetsnära och operativt stöd i HR, ekonomi, system samt bemannings- och hållbarhetsplanering till ett antal identifierade verksamheter. Bland annat genom att bistå vid utredningar och analyser, stöd i bemannings- och systemfrågor samt utveckling av bemanning i verksamheter, se på alternativa arbetstidslösningar samt vid behov tecknande av nya
kollektivavtal. Utifrån verksamhetens behov, ta fram bästa möjliga bemanningsplanering ur
ett strategiskt, hållbart och ekonomiskt perspektiv.
Under projektåret ska även åtgärder göras inom bemanningsplanering och ekonomi för att
säkerställa ett kontinuerligt arbete inom regionen. Kompetenshöjningsinsatser, upphandling och utveckling av system, lokala kollektivavtal och arbetssätt framåt kommer att ses
över. En strategisk plan för hur vi som organisation kan utveckla nytt långsiktigt stöd och
struktur kring bemanning kommer också tas fram.
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Följande aktiviteter tas vidare till projekt 2 under 2021 i följande prioriteringsordning:
1. Ett tvärprofessionellt verksamhetsnära stöd inrättas för att hjälpa verksamheter att
göra förflyttningar inom bemanningsplanering och bemanningsekonomi. Ett stöd i
bemanningsplanering som på bästa möjliga sätt tillgodoser verksamhetens uppdrag
och behov till effektivaste kostnad
2. Bemanningshandboken och riktlinjen färdigställs
3. Fortsatt utveckling av området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta
medel 2021 görs
Delrubrik
Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

 Xxxxxxx Xxxxxxx

Delrubrik
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Övriga upplysningar/Handskriven längre text
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 39

Uppdrag. Sänkning av inköpskostnader

RS 2019/963
AU § 31

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutrapporten godkänns.
• Fortsatt utveckling av inköpsarbetet bifalls.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019 i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projekt Sänkta inköpskostnader har genomförts enligt plan. Projekt Sänkta inköpskostnader är ett av flera
projekt inom det s.k. Effektiviseringsprogrammet.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt sammanställning av förslag till
åtgärder är det tydligt att fortsatt verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland
behövs. Projektet har tagit fram strategiska mål för inköp samt underlag till ett
program för att genomföra fortsatt utveckling. Vidare en modell för arbetet för att
öka överskådligheten och ett antal kritiska framgångsfaktorer som ska säkerställas.
En del praktiskt utvecklingsarbete har också genomförts parallellt med projektet.
Genom att vidareutveckla inköp på det sätt som föreslås i slutrapporten ges förutsättningar för att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Allt i
enlighet med projektets föreslagna strategiska mål; att arbeta helhetsorienterat, långsiktigt, lätt att handla rätt samt effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav
ca 2,5 miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel och dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region
Gotlands inköpsarbete blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Inköp
bör vara ett strategiskt verktyg nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till
en hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet etc. Region Gotlands
inköpsarbete ska tydligt bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna
att använda inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen
bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som
internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa
intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och Region
Gotland till nytta.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 39 forts
RS 2019/963
AU § 31

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader och dess ingående linjearbete och projekt utvecklar Region Gotlands
inköpsarbete. Programmet har god potential att sänka inköpskostnader, öka
avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att bidra till de strategiska målen
-

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att driva det fortsatta utvecklingsarbetet av inköp enligt program Sänkta inköpskostnader och att genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning framåt
blir avgörande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963
25 januari 2021

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Resultat projekt sänkta inköpskostnader
Förslag till beslut

Ta emot informationen och bifalla fortsatt utveckling av inköpsarbetet.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019 i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projekt Sänkta
inköpskostnader har genomförts enligt plan1. Projekt Sänkta inköpskostnader är ett
av flera projekt inom det s.k. Effektiviseringsprogrammet.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt sammanställning av förslag till
åtgärder är det tydligt att fortsatt verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland
behövs. Projektet har tagit fram strategiska mål för inköp samt underlag till ett
program för att genomföra fortsatt utveckling. Vidare en modell för arbetet för att
öka överskådligheten och ett antal kritiska framgångsfaktorer som ska säkerställas.
En del praktiskt utvecklingsarbete har också genomförts parallellt med projektet.
Genom att vidareutveckla inköp på det sätt som föreslås i slutrapporten ges
förutsättningar för att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp.
Allt i enlighet med projektets föreslagna strategiska mål; att arbeta helhetsorienterat,
långsiktigt, lätt att handla rätt samt effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav ca
2,5 miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel
och dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands
inköpsarbete blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Inköp bör vara
ett strategiskt verktyg nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till en
hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet2 etc. Region Gotlands
inköpsarbete ska tydligt bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna
att använda inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen
bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som
internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa
intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och Region
Gotland till nytta.
Ärendebeskrivning

Resultat projekt sänkta inköpskostnader
Direktiv samt resultat- och slutrapport projekt sänkta inköpskostnader, RS 2019/963
I begreppet inköpskostnader ryms såväl externa som interna kostnader. Dvs det är ett stort antal kostnader förknippade med
inköp utöver priset på den inköpta tjänsten eller produkten.
1
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Projektet har gått igenom nuläge och tagit fram vilka områden och aktiviteter som
bör utvecklas inom inköp. För att bedriva en strukturerad verksamhetsutveckling
behövs även mål för det fortsatta arbetet. Projektet har tagit fram förslag på
strategiska mål.
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Projektet föreslår att vi upprättar ett program för genomförandet. I programmet
ingår:
1. Samordnade linjeuppdrag
2. Projekt Digitaliserat inköp
3. Plan och genomförande per förvaltning
I slutrapporten beskrivs förslag till hur den fortsatta utvecklingen ska genomföras
efter projektet. Projektet föreslår att vi använder oss av en modell med 7 områden
för verksamhetsutveckling av inköp.
1. Omvärld
3. Styrning

4. Processer

7. Utveckling
& förvaltning
5. Organisation
6. Intern styrning & kontroll

2. Internt Region Gotland
För att ha förutsättningar för att verksamhetsutveckla Region Gotlands inköp, kunna
utveckla det som beskrivs i slutrapporten och nå goda resultat behöver ett antal
kritiska framgångsfaktorer säkerställas.








Beslut om att genomföra utveckling och om strategiska mål för
inköpsarbetet.
Etablera strategisk ledning för inköpsfrågor och verksamhetsutveckling.
Säkerställ resurser för utveckling. Resurstilldelningen bestämmer
utvecklingstakten.
Led utvecklingen med tålamod och tydliga delmål.
Etablera tydliga uppdrag med tydliga tidplaner.
Ha en god riskmedvetenhet och riskhantering.
Säkerställ fortsatt kommunikation och goda samarbeten.
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Utvecklingsarbete inköp 2020
Parallellt med projekt sänkta inköpskostnader har nedan utvecklingsaktiviteter för
inköp påbörjats eller genomförts 20203.
1. Omvärld
a) Dialog näringslivsberedningen för ökad samverkan med näringslivet.
b) Uppstart upphandlingsforum med företrädare från näringslivet för
ökad samverkan med näringslivet.
c) Dialog arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för ökat samarbete och
stöd. Vidare för att söka utveckla upphandlingsförfarande som
underlättar för dessa företag att lämna anbud.
2. Internt Region Gotland
a) Arbete med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
3. Styrning
a) Översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc. Detta för att ha en tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs. Arbetet
ska ge underlag för god prioritering och fördelning av arbetsuppgifter
inom upphandling.
4. Processer
a) Årscykel 4-åriga upphandlingsplaner för en stabil cykel över åren.
Bidrar till långsiktighet och god planering och uppföljning.
b) Processutveckling anskaffningscykel för helhetsorientering och
underlätta ökat fokus på förarbete och uppföljning av avtal efter det
faktiska upphandlingsarbetet.
c) Översyn förarbete och uppföljning för ökad kvalitet i dessa delar av
anskaffningscykeln. Detta kommer också att bidra till ökad kvalitet i
upphandlingsarbetet.
d) Översyn stöd- och supportbehov för ökat stöd till inköpande
verksamheter och externa parter med behov av stöd samt svar på
frågor.
e) Översyn centrala upphandlingsmallar för effektivitet och kvalitet samt
säkerställande av regelmässighet.
5. Organisation
a) Översyn organisation upphandlingsstödsenheten för att över tid
säkerställa en optimal organisation givet enhetens uppdrag.
Rekrytering
inköpsstrateg och upphandlare för att dels säkerställa
b)
resurs till Region Gotlands strategiska inköpsarbete dels säkerställa
resurser för att genomföra upphandlingar.
Översyn
ansvar och roller avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
c)
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
d) Översyn ansvar och roller i anskaffningscykel för att säkerställa
effektivitet och kvalitet genom hela anskaffningscykeln.
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6. Intern styrning & kontroll
a) Översyn modell för avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
b) Översyn intern styrning och kontroll för att säkerställa ett effektivt
och regelmässigt inköpsarbete.
c) Översyn leverantörs- och avtalstrohet – metod och pilot – för att
säkerställa dessa två variabler framöver på Region Gotland.
d) Underlag och verktyg för mätbara resultat för att ha goda
beslutsunderlag kring kommande upphandlingar samt hur dessa ska
bemannas.
7. Utveckling & förvaltning
a) I projekt sänkta inköpskostnader har utvecklingsbehov identifierats.
Vidare behovet av att löpande etablera god förvaltning av
inköpsarbetet.

Utvecklingsarbete inköp 2021
Utvecklingen av inköp fortsätter 2021. Det planerade arbetet och prioriteringar utgår
ytterst från verksamhetsplan 2021. Konkret planeras bland annat följande 20214.
1. Omvärld
a) Etablera upphandlingsforum med näringslivet (start februari 2021)
för ökad samverkan med näringslivet.
b) Etablera samarbetsforum med ASG (start februari 2021) för
samarbete med dem.
c) Vidareutveckla miljöarbetet i samband med upphandlingar för att
stärka klimatkraven vid upphandlingar (preliminär start maj 2021).
d) Utredning möjligheter lokala leverantörer kontra
upphandlingslagstiftning för att stödja det lokala näringslivet i den
utsträckning som är möjlig (start jan 2021)
2. Internt Region Gotland
a) Arbete med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
Löpande kommunikation under det fortsatta arbetet för att få
synpunkter och genomföra arbetet i god dialog med våra intressenter.
(Pågår)
3. Styrning
a) Fortsatt översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc (pågår). Detta för tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs samt god
prioritering och fördelning av arbetsuppgifter inom upphandling.
4. Processer
a) Fortsätta arbetet under Processer från föregående år för att
effektivisera, underlätta och kvalitetssäkra Region Gotlands
upphandlingsarbete (pågår).
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b) Etablera upphandlingssupport (start mars 2021) för ökad
tillgänglighet och inköpsstöd till verksamhet och omvärld. Också för
att frigöra tid för upphandlarna m. fl. på Region Gotland att arbeta
med upphandling.
c) Utveckla intranät, externwebb samt dokumentation för ökat
inköpsstöd till verksamhet och omvärld (pågår).
5. Organisation
a) Fortsätta arbetet under Organisation från föregående år för att
effektivisera och kvalitetssäkra Region Gotlands upphandlingsarbete
(pågår).
6. Intern styrning & kontroll
a) Påbörja projekt digitaliserat inköp. Projektet ska ge vidareutvecklad ehandel, genom systemstöd underlätta för verksamheten att göra
effektiva och avtalstrogna inköp samt systemstöd för planering och
uppföljning av upphandlingsarbetet (start mars 2021).
b) Göra modell för intern styrning och kontroll (start maj 2021) för att
säkerställa ett effektivt och regelmässigt inköpsarbete.
c) Fortsätta arbetet med att utveckla mätbarhet över tid inom
upphandling (pågår). Detta för att ha goda beslutsunderlag kring
kommande upphandlingar samt hur dessa ska bemannas.
7. Utveckling & förvaltning
Etablera program sänkta inköpskostnader som innehåller fortsatt arbete i form av
samordnade aktiviteter, projekt digitaliserat inköp samt stöd till respektive förvaltning
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och göra inköpsarbetet mer enhetligt.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader och dess
ingående linjearbete och projekt utvecklar Region Gotlands inköpsarbete.
Programmet har god potential att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och
enhetlighet vid inköp. Vidare att bidra till de strategiska målen
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att driva det fortsatta utvecklingsarbetet av inköp enligt program Sänkta
inköpskostnader och att genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning
framåt blir avgörande.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1. Sammanfattning
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav ca 2,5
miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel och
dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete
blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Det finns många vinster att hämta i
att vidareutveckla våra affärer och kompetensen kring det. Inköp bör vara ett strategiskt
verktyg nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till en hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet1 etc. Region Gotlands inköpsarbete ska tydligt bidra till
samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna att använda inköp som ett verktyg att
klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och Region Gotland till nytta.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt förslag till åtgärder är det tydligt att fortsatt
verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland behövs. För att bedriva en strukturerad verksamhetsutveckling behövs även mål för det fortsatta arbetet. Projektet har tagit
fram förslag på strategiska mål.
1. Helhetsorientering
2. Långsiktighet
3. Lätt att handla rätt
4. Effektivitet, kvalitet och regelmässighet
I slutrapporten beskrivs förslag till hur den fortsatta utvecklingen ska genomföras efter
projektet. Projektet föreslår att vi använder oss av en modell med områden för verksamhetsutveckling samt upprättar ett program för genomförandet. I programmet ingår:
 Samordnade linjeuppdrag
 Projekt Digitaliserat inköp
 Plan och genomförande per förvaltning
För att ha förutsättningar för att verksamhetsutveckla Region Gotlands inköp, kunna utveckla det som beskrivs i slutrapporten och nå goda resultat behöver ett antal kritiska framgångsfaktorer säkerställas.
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Beslut om att genomföra utveckling och om strategiska mål för inköpsarbetet.
Etablera strategisk ledning för inköpsfrågor och verksamhetsutveckling.
Säkerställ resurser för utveckling. Resurstilldelningen bestämmer utvecklingstakten.
Led utvecklingen med tålamod och tydliga delmål.
Etablera tydliga uppdrag med tydliga tidplaner.
Ha en god riskmedvetenhet och riskhantering.
Säkerställ fortsatt kommunikation och goda samarbeten.

Genom att vidareutveckla inköp på det sätt som föreslås i slutrapporten ges förutsättningar
för att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Allt i enlighet med de
föreslagna strategiska målen att arbeta helhetsorienterat, långsiktigt, lätt att handla rätt samt
effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
1

I begreppet inköpskostnader ryms såväl externa som interna kostnader. Dvs det är ett stort antal kostnader förknippade med inköp
utöver priset på den inköpta tjänsten eller produkten.
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2. Bakgrund och syfte
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar
samt minska de totala inköpskostnaderna2.
Projektet har genomförts i enlighet med uppdragsdirektiv och projektplan version 1 och 23.
Projektet är ett av flera projekt inom det s.k. Effektiviseringsprogrammet. Programmets
mål är att vara ett sammanhållande program för att driva på genomförandet, säkra effekten
av samt ge en helhetsbild av de mest avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom
Region Gotland för att bidra till målet att sänka kostnadsmassan med 200 mnkr under perioden 2020-2022.

3. Effekt- och projektmål
Effektmål för projekt sänkta inköpskostnader är att minska Region Gotlands inköpskostnader och öka avtalstroheten. Under projektets gång har även ökad enhetlighet vid inköp
kommit att betraktas som ett effektmål då projektet har i uppgift att återkomma med förslag även för detta.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/963 Datum 2020-12-30

Projektmålen är:
1. Bakgrund och nuläge – var är vi?
Göra utredning bakgrund och nuläge avseende inköpskostnader, avtalstrohet samt ehandel. Det antagande som gjorts i projektdirektivet att e-handel för varuförsörjningen
bidrar till sänkta inköpskostnader och ökad avtalstrohet har utretts. Vidare har ett antal
andra åtgärder som leder till sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och enhetlighet
vid inköp identifierats.
2. Utredning nyläge – vad behöver utvecklas?
Identifiera och analysera vilka åtgärder som kan minska Region Gotlands inköpskostnader, öka avtalstroheten samt utveckla e-handel.
3. Förslag på hur åtgärder ska genomföras – hur ska vi ta oss dit?
Göra förslag på åtgärder som kan genomföras för att minska Region Gotlands inköpskostnader, öka avtalstroheten samt utveckla e-handel.

2 Direktiv Sänkning av inköpskostnader och projektplan utredning sänkning av inköpskostnader 1.0 6 feb, 2020 RS 2019/963
3

Projektplan utredning sänkning av inköpskostnader 1.0 6 feb, 2020 scannad med underskrift.docx och Projektplan v 2 utredning sänkning av inköpskostnader 16 juni, 2020
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4. Projektets genomförande
Projektet har genomförts 2020-01-14 - 2020-12-31.
Fas 1 – en inledande utredning avseende bakgrund, nu- och nyläge avseende inköpskostnader, avtalstrohet, enhetlighet vid inköp samt e-handel genomfördes januari – maj. I arbetet
ingick såväl omvärldsanalys som intern analys på Region Gotland. Resultatrapport levererades maj 20204.
Fas 2 - Fortsatt utredning nyläge genomfördes maj – december. Projektet har informerat
om arbetet och haft dialog med samtliga förvaltningars ledningsgrupper om hur Region
Gotland kan sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet i inköpsarbetet. Fem
workshops har genomförts med olika företrädare i verksamheten för att identifiera åtgärder
för sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och enhetlighet5. Parallellt med detta har projektet arbetat med hur utvecklingen kan genomföras efter projektslut.
Information och löpande förankring har givits programägaren i effektiviseringsprogrammet
under projektets gång. Detta har dels gjorts per mail dels via möten. Programägaren har sedan fört information vidare i sammanfattande redovisning till regionstyrelsen.
Styrgruppsmöten har genomförts ca 1 gång per månad för information om projektstatus,
beslutspunkter enligt projektplan samt för förankring och synpunkter på projektets arbete.
Projektmöten har hållits löpande under året för information och dialog. En stor del av projektarbetet har bedrivits utanför projektmöten.
Projektet utarbetade underlag till budgetberedningen oktober 2020. Detta för att göra möjligt att arbeta vidare direkt efter projektslut med några åtgärder.
Slutrapport med åtgärder för sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet, ökad enhetlighet,
samt utvecklad e-handel levereras december 2020. Slutrapporten är en summering av projektets genomförande och resultat. I slutrapporten ingår förslag till hur den fortsatta utvecklingen ska genomföras efter projektet. Slutrapporten delges alla de som varit delaktiga i
arbetet samt andra intressenter som på olika sätt är berörda av arbetet framöver.
4.1

Utfall tidplan

Projektet har genomförts enligt tidplan med start 20/1-2020 och avslut 31/12-2020.
Utfall resurser

Antalet timmar var inte uppskattade och resurssäkrade inför projektgenomförandet. Därmed kan inte planerat antal timmar mot utfall beräknas. Projektet har istället genomförts
med tesen vi hinner så långt vi hinner och att allt arbete leder till utveckling. Projektet föregicks inte av en förstudie vilket medförde ett omfattande utrednings- och sorteringsarbete
och projektet har istället blivit mer av en förstudie.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0
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4.2

4

Effektiviseringsprojekt rapport projekt Sänkta inköpskostnader april 2020
Upphandlingsrådet med samtliga inköpssamordnare, upphandlingsstödsenheten, ekonomichefsnätverket, ett urval av chefer med omfattande budgetansvar och några controllers med insyn kring inköp.
5
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Projektet har genomförts uteslutande med linjeresurser utan extra tillskott. Inget annat arbete hade i förväg prioriterats ned för att skapa utrymme för projektarbetet. Under året har
medarbetarna också varit mycket hårt belastade av inköp relaterade till Covid 19 mars – december, dvs merpart av projekttiden. Vidare finns resursbrist i ordinarie arbete på upphandlingsstödsenheten där tre av fyra projektdeltagare samt projektledaren hör hemma.
Detta har medfört stora utmaningar i projektet.
Projektet har under året bytt projektägare (augusti) och två av fyra styrgruppdeltagare har
bytts ut (april och maj). Detta har i någon mån påverkat kontinuiteten men goda överlämningar och att även de nya styrgruppsdeltagarna är väl insatta i arbetet har underlättat. Projektet har nyttjat nytillkomna deltagares kompetens och frågor till fördel avseende förankring och kvalitetssäkring.
4.3

Utfall kostnader

Inga kostnader var budgeterade för projektet. Kostnader i form av övertid och hög arbetsbelastning finns men är inte synliga i projektet.
4.4

Metod genomförande

Bakgrund och nuläge har utretts genom omvärldsanalys och benchmarking. Vi har sett hur
andra regioner och kommuner arbetar. Vidare tagit intryck av verktyg och modeller från
branschorganisationer, litteratur etc. inom inköp och upphandling. Vi har lyssnat in näringsliv, leverantörer och andra externa parter. Projektet har samlat åsikter och utvecklingsförslag från många olika parter internt på Region Gotland. Den utveckling som har genomförts under de senaste åren på upphandlingsstödsenheten har setts över.
Förslag på utvecklingsåtgärder har identifierats vid utredningen av bakgrund och nuläge.
Projektets dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper och genomförda workshops med
olika grupper som på olika sätt har god inblick i inköpsarbetet har också bidragit med ett
antal utvecklingsförslag för att Region Gotland ska sänka sina inköpskostnader, öka avtalstroheten och enhetligheten vid inköp.
Måluppfyllelse projektet

Projektmål
Projektmålen har uppfyllts. Med en genomförd förstudie och mer resurstilldelning hade
projektet kunnat nå längre i bearbetningen av sina resultat och planer för fortsatt inköpsarbete. Det var också planen i projektets resultatrapport i april 2020. Då behovet av åtgärder
och verksamhetsutveckling är omfattande har vi överblickat det vi kan nu. Rapportering av
status och hur långt vi kommit har gjorts till programägare, projektägare och styrgruppen
löpande. Vi har också bedömt att det är bättre att slutföra projektet i tid för att ta detaljarbete i fortsatt arbete efter projektet. Detta för att dels samla projektets erfarenheter medan
de är aktuella dels för att vi vill komma igång med delar av utvecklingsarbetet direkt 2021.
Vi bedömer att Region Gotland med slutrapporten har en god grund för att gå vidare. I
takt med fortsatt arbete efter projektet detaljeras och bearbetas planeringen och de åtgärder
som ska vidtas.
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I uppdragsdirektivet angavs att prioritet skulle vara att införa e-handel för regionens varuförsörjning. Denna prioritering ställde till problem för projektet då det på förhand antogs
att införa e-handel för varuförsörjningen skulle åtgärda de problem vi har idag. Behovet av
verksamhetsutveckling visar sig under projektets gång vara mycket större än så och även
om e-handel är ett arbete som behöver göras för att utveckla inköp finns många andra åtgärder att vidta för att stärka styrning och kontroll. Projektet ställer sig frågande till att införande av e-handel just på varuförsörjningen skulle vara prioriterat då det är ett område som
fungerar tämligen väl idag. Vi föreslår att e-handel planeras och implementeras för de verksamheter på Region Gotland där vi får mest nytta. Utöver det har projektet identifierat
andra typer av systemstöd som behövs. Detta kan hanteras inom projekt digitaliserat inköp
efter projektslut givet resurser för projektet.
Effektmål
Projektet ser att det finns goda indikationer för att nå effektmålen sänkta inköpskostnader,
ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet för inköpsarbetet om det föreslagna arbetet efter
projektets slut ges resurser och förutsättningar att fortsätta.
Effektmålen bör, tillsammans med de strategiska mål som har identifierats av projektet och
planer på det fortsatta arbetet, löpande följas upp. För att kunna göra det krävs det att man
etablerar mätbarhet för effektmålen och utser vem som ska följa upp dessa.
Utöver effektmålen kommer också ett antal andra effekter nås då vi föreslagit en omfattande verksamhetsutveckling. Dessa vinster kommer alla som på något sätt berörs av Region Gotlands inköpsarbete till del t ex genom att det blir lättare för verksamheten att genomföra inköp. Även dessa effekter bör mätas och redovisas för att följa upp progress.
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Projektet bidrar till det s.k. Effektiviseringsprogrammet genom att komma med förslag och
åtgärder för genomförande inom inköp. Projektet ger även en helhetsbild av vad som kan
utvecklas inom inköp för att bidra till att sänka kostnadsmassan. Siffror på hur mycket inköpskostnaderna kan sänkas kan inte tas fram i nuläget då grunder för inköp behöver utvecklas först. Det som presenteras i slutrapporten är avsett att vara ett stöd för regionens
arbete, både samordnat och i förvaltningar, för att sänka inköpskostnader, öka avtalstroheten och skapa en enhetlig inköpsprocess samt i andra i projektet identifierade åtgärder.
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Utvärdering av projektet

Avsnittet har sammanställts efter dialog med projektgrupp, styrgrupp och program- samt
projektägare 9 - 17 december 2020.
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Projektet har varit väl sammanhållet, dokumenterat och lätt att följa med tydligt
projektarbete och god förankring i förvaltningarna.
Projektet har under arbetet visat att det behövs en omfattande utveckling inom
inköp. Detta samt mål och förväntningar på projektet hade varit tydligare vid
projektstart om en förstudie hade genomförts. Det är av vikt att avsätta tid för
förstudier då dessa fyller en viktig funktion.
Projektet har haft tydliga mål (förslag på åtgärder) men samtidigt förväntningar
om att leverera underlag för besparingar. Det har krävts tydlighet i projektet för
att hålla projektets omfattning rimlig och att säkerställa vad som varit möjligt att
leverera.
Projektet har varit bemannat med rätt kompetens. Projektet har varit utmanat
av resursbrist men har prioriterat inom ramen för befintliga resurser för att
ändå komma i mål.
Slutrapporten beskriver vad vi behöver hantera samt det fortsatta arbetet inklusive kritiska framgångsfaktorer på ett bra sätt. Goda förutsättningar finns för
fortsatt arbete efter projektet och att nå effektmålen.
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5. Projektets resultat
5.1

Bakgrund och nuläge - var är vi

Projektet har utrett bakgrund och nuläge för inköp med fokus på sänkta inköpskostnader,
ökad avtalstrohet och enhetlighet vid inköp samt utvecklad e-handel. Nedan ges en övergripande beskrivning av Region Gotlands inköp, hur organisationen för inköp ser ut och en
summering kring status idag.
Region Gotland gör inköp av varor, tjänster och entreprenader för cirka 3 miljarder årligen
varav cirka 2,5 miljarder är upphandlingspliktigt6. Vi har drygt 4 300 leverantörer. 2019 betalade Region Gotland ca 182 000 stycken fakturor.
Då inköpsarbetet är omfattande är ett stort antal medarbetare på Region Gotland direkt involverade i olika typer av inköpsarbete. Nedan roller omfattar i nuläget cirka 1000 personer.
Roller:
 Behöriga beställare
 Inköpssamordnare (en person från varje förvaltning)
 Avtalscontrollers (en person på upphandlingsstödsenheten och flera controllers på
de olika förvaltningarna)
 Inköpsstrateg (en person på upphandlingsstödsenheten från 1 februari, 2021)
 Systemförvaltare e-handel (en person på upphandlingsstödsenheten)
 Upphandlare (upphandlingsstödsenheten RSF, projektavdelningen TKF samt konsultstöd)
 Upphandlingschef
 Ekonomidirektör
 Chefer
Vidare finns bl.a. följande organisatoriska enheter och funktioner för inköp:
 Upphandlingsstödsenheten
 Varuförsörjningen
 Hjälpmedelscentralen
 Projektavdelningen Teknikförvaltningen
 IT- och telefoni
 Upphandlingsråd där samtliga inköpssamordnare ingår
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Utöver det har Region Gotland ett antal verksamheter i övriga förvaltningar som genomför
olika typer av inköp, allt från medicinsk teknik på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, entreprenadupphandlingar på Teknikförvaltningen till dagliga inköp av produkter i olika verksamheter.
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Siffror från 2019.
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Upphandlingsstödsenheten har fram till 2020 huvudsakligen bestått av upphandlare. I takt
med Region Gotlands verksamhetsutveckling av inköp ser upphandlingsstödsenheten över
sin organisation för att säkerställa rätt kompetens i det fortsatta inköpet. Tidigare har en avtalscontroller anställts, 2020 flyttade Region Gotlands resurs för e-handel till enheten från
en annan enhet och 2021 börjar en inköpsstrateg sitt arbete på enheten. Ytterligare roller
för att säkerställa att enheten kan genomföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt är på väg.
Summering status idag
Ser man till behovet av utveckling av inköp är det tydligt att Region Gotlands inköpsarbete
kan förbättras i många avseenden. Vi har valt att beskriva detta som åtgärder och utveckling samt förslag till fortsatt arbete för att lägga resurserna på fortsatt arbete. Detta istället
för att lägga resurser på en omfattande nulägesbeskrivning.
Det omfattande behov av verksamhetsutveckling som Region Gotland har är ett naturligt
led i att professionalisera inköpsarbete och många verksamheter har upplevt och hanterar
precis samma utmaningar. Det är således inte något unikt för Region Gotland. Detta ger
också goda förutsättningar till lärande från andra.
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Att notera i mängden av behov av utvecklingsåtgärder är att Region Gotland inköpsarbete
redan idag har ett antal styrkor:
• ett arbete inom upphandling på Region Gotland har påbörjats 2015 och utveckling
har gjorts sedan dess. Detta medför att ett antal utvecklingsbehov redan var tämligen väl identifierade hösten 2019 exempelvis avseende kategoristyrning. Ytterligare
utvecklingsbehov har identifierats under projektet 2020 och i det pågående linjearbetet inom upphandlingsstödsenheten.
• Region Gotland har idag delar som fungerar mycket bra till exempel inköp av förbrukningsmaterial via varuförsörjningen, hjälpmedel och IT- och telefoni samt ehandel med läkemedel och livsmedel.
• erfarenheter finns i olika delar av verksamheten av att sänka inköpskostnader och
arbeta med e-handel och försöka öka avtalstrohet inom Region Gotland. Organisationen har således redan en del kunskap om hur man gör detta på ett framgångsrikt
sätt.
• delar av det som föreslås som utveckling i den här slutrapporten finns redan i någon form hos en eller flera verksamheter inom Region Gotland. Utvecklingsarbetet
blir då att se över dessa goda arbetssätt och verktyg och samordna dem så att alla
på Region Gotland kan använda dem för sitt inköpsarbete.
• god kompetens och erfarenhet kring det operativa upphandlingsarbetet och inköp
finns inom Region Gotland. Organisationen har således redan kunskap om hur
man gör delar av inköpskedjan på ett framgångsrikt sätt.
Definitioner
För att kunna sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp och fortsätta införandet av e-handel är det av vikt att ha samsyn kring vad dessa begrepp innebär.
Det behöver klart definieras vad som är inköpskostnader, avtalstrohet och e-handel för att
kunna mäta effekter.

9 (22)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Sänkning av inköpskostnader Del av effektiviseringsprogrammet 2020-2022

Projektet har upprättat en ordlista för att tydliggöra dessa begrepp och även andra inköpsrelaterade begrepp som vi har behov av i fortsatt arbete, se bilaga 1 Ordlista. Ordlistan
kommer att utvecklas löpande och användas som stöd till chefer och medarbetare i det
fortsatta inköpsarbetet. Ordlistan ska publiceras på intranätet i samband med att dokumentation för inköp och upphandling utvecklas på såväl intranät som externwebb.
Nedan beskrivs de centrala begreppen i projektet något ytterligare.
5.1.1 Inköpskostnader - innebörd och nuläge

Att sänka och påverka inköpskostnader kan uppnås genom två perspektiv:
1. Det externa perspektivet, där vi arbetar med upphandlingar, avtal, leverantörer och
potentiella leverantörer för att på så sätt få till optimering av affärsrelation och således påverka inköpskostnaden.
2. Det interna perspektivet, där sänkta inköpskostnader uppnås genom förändrat beteende – dvs. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i sin
tur minskar inköpskostnaden.
För maximal effekt är det av vikt att vi ser till såväl det externa som det interna perspektivet. Inom de båda perspektiven finns ett stort antal kostnader att bevaka och se över i syfte
att sänka kostnaderna. Det är av vikt att inkludera samtliga kostnader relaterade till inköp i
begreppet inköpskostnader. Som utgångspunkt har en modell för Total Cost of Ownership
(TCO) använts. I korthet kan sägas att TCO omfattar långt fler kostnader än inköpspriset
för en produkt. Syftet med TCO är att identifiera direkta och indirekta kostnader för inköp
av en produkt eller en tjänst. Exempel på sådana inköpskostnader är kostnader för behovsanalys, att göra upphandling, pris på inköpt produkt eller tjänst, kostnader för beställningar,
avtalsuppföljning och förvaltning, servicekostnader, transport, emballage, försäkring, eventuella vitesbelopp om upphandlingen överprövas och bedöms felaktig etc. Projektet har
sett över om en modell för Life cycle cost (LCC) kan vara värdefullt att använda tillsammans eller istället för TCO. Ett verktyg för s.k. spendanalyser finns sedan en tid tillbaka på
Region Gotland. Verktyg och arbetssätt för att mäta inköpskostnader kontinuerligt och
konsekvent behöver utvecklas.
5.1.2 Avtalstrohet - innebörd och nuläge

För att följa upp och kontrollera att vi följer ramavtal och köper av upphandlade leverantörer bör man titta på två mätvärden:
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Leverantörstrohet
Leverantörstrohet innebär att beställare på Region Gotland köper från de leverantörer vi
har avtal med. Det vill säga att vi köper från leverantörer som vi har avtal med, dock inte
vad vi köper från dessa leverantörer.
Region Gotland kan med tämligen enkla medel mäta leverantörstrohet, dvs kontrollera att
vi köper från leverantörer som vi har avtal med. Kontroll av leverantörstrohet görs idag genom ett verktyg för spendanalys. Vi kan också se om andra leverantörer inom samma avtalsområde har anlitats, dvs i strid mot det nuvarande avtal och agera på det. För att få korrekta data om leverantörstrohet behöver alla avtal finnas inlagda i avtalsdatabasen – att säkerställa det är en utvecklingsåtgärd som måste vidtas.
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Avtalstrohet
Avtalstrohet innebär att beställare på Region Gotland köper avtalade produkter eller tjänster från de leverantörer som vi har avtal med. Det vill säga vad vi köper från leverantörer
som vi har avtal med, att vi köper avtalade produkter och tjänster.
Det är resurskrävande och svårt att mäta avtalstrohet nu då det inte finns systemstöd för
detta på Region Gotland. Bristerna i möjligheter att följa upp visar sig såväl i det dagliga avtalskontrollarbetet, i Region Gotlands internkontroll och i extern revision. Kontroll av avtalstrohet behöver göras genom att granska respektive faktura manuellt mot innehållet i respektive avtal. Exempelvis om vi har ett ramavtal för bemanning med tjänst röntgensköterska men inte barnmorskor med en leverantör behöver vi gå in i ekonomisystemet och se
hur mycket bemanning vi köpt från den leverantören. Vidare behöver vi ta fram varje avtal
och läsa mot innehållet i fakturan för att kontrollera att det är rätt bemanning dvs en röntgensköterska och inte en barnmorska vi köpt från den leverantören.
Det är inte görligt resursmässigt att mäta avtalstrohet inom Region Gotland på bred front,
systemstöd behöver etableras. Idag finns sådant systemstöd för Livsmedel vilket är mycket
positivt. Således behöver systemstöd implementeras för övriga områden för att vi ska
kunna mäta avtalstrohet. Detta kan göras i form av e-handel där det är lämpligt. Vidare behöver förutsättningar för att handla rätt säkerställas och inköpsmognaden öka. Idag upplever vi att verksamheterna vill handla rätt men att det inte finns förutsättningar för det.
Observera att det inte behöver strida mot upphandlingslagstiftningen att inte i alla lägen ha
leverantörs- respektive avtalstrohet. Det kan tex vara så att våra leverantörer inte kan leverera, tex vid stor efterfrågan och då kan man köpa av annan leverantör. Målsättningen med
vår uppföljning och kontroll av leverantörs- och avtalstrohet bör således vara att säkerställa
att upphandlingslagstiftningen följs. I det ligger att leverantörs- respektive avtalstrohet är så
hög som den ska vara för att följa lagstiftningen, inte att vi ska ha 100 % avtals- och leverantörstrohet.
5.1.3 Enhetlighet – innebörd och nuläge

Att öka enhetligheten inom inköp på Region Gotland ställer stora krav på samordning, enkelhet för att kunna göra inköp och efterlevnad av regelverk. Förvaltningarna har olika förutsättningar och omfattning av inköp. Det finns som tidigare konstaterats många goda exempel på gott inköp och verktyg på olika håll i Region Gotland. I nuläget finns inte enhetlighet i inköp över Region Gotland, inte heller stöd så att alla medarbetare hanterar sina respektive inköp lika över tid.
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5.1.4 E-handel – innebörd och nuläge

E-handel innebär att avtal, leverantörer och priser görs lättillgängliga genom Region Gotlands egna e-handelssystem. Det blir enklare för beställarna eftersom avrop/beställningar
och fakturahanteringen sker elektroniskt och utifrån upphandlat sortiment. E-handel enligt
denna definition förutsätter att köparens avrop och beställningar sker via Regions Gotlands
egna e-handelssystem och inte via en leverantörs webbshop med ett individuellt inloggningskonto. Leverantörers webbshoppar är enligt denna definition inte e-handel. E-handel finns
på Region Gotland inom läkemedel och livsmedel och kan med fördel införas på fler verksamheter.
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Utredning nyläge - vad behöver utvecklas

Ett stort antal åtgärdsförslag har identifierats och summerats under projektets gång, se Bilaga 2 Åtgärdslista för sänkta inköpskostnader, ökad enhetlighet och avtalstrohet.
Vi har lagt in föreslagna åtgärder i kategorier för att ge överblick. I följande kategorier finns
förslag till åtgärder för utveckling:








Arbetssätt – att utveckla vårt arbetssätt inom inköp såväl strategiskt som operativt.
Avtal och upphandlingar – att agera professionellt med upphandlingar och avtal.
Sortiment – att se över vad vi ska ha i vårt sortiment
E-handel och inköpssystem – att etablera systemstöd för professionell hantering
av inköp
Mäta kostnader – att etablera mätbarhet för att kunna följa upp och fatta kloka
beslut kring inköp
Lätt att handla rätt – att på olika sätt effektivisera inköp och underlätta för de
som köper varor
Organisation – att se över och optimera organisation för inköp.

Ser man till de åtgärder som har föreslagits så står det klart att det finns många åtgärder att
vidta. I vårt arbete med att identifiera åtgärder har det, trots omfattningen av antalet åtgärder, framkommit att förslagen är tämligen lika varandra och att en samsyn finns på vad som
behöver utvecklas. Denna syn finns inte enbart internt på Region Gotland utan även hos
externa parter när de anger vad som ingår i ett professionellt inköpsarbete. Det i sig gör att
förslagen till utvecklingsarbetet är vedertagna och kvalitetssäkrade och har god potential att
genomföras. Mindre tid behöver läggas på att få olika parter att komma överens om vad
som ska göras. Det omfattande antalet förslag på åtgärder för utveckling och samsynen gör
också att fokus kan läggas på att genomföra utveckling snarare än att beskriva varför något
behöver göras. Även det ger goda förutsättningar för fortsatt arbete. De flesta åtgärderna
leder till en eller flera effekter, såsom sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad
enhetlighet eller till andra effekter. Dvs utvecklar vi något kommer vi att få goda synergier
och fler positiva effekter. Det är också tydligt att åtgärderna hänger ihop och går i varandra,
man behöver därför arbeta strukturerat och helhetsorienterat för att nå maximala effekter.
Observera att åtgärdslistan är en bruttolista över inkomna förslag, dessa används som underlag i fortsatt arbete. Åtgärdslistan är inte fullständig utan det finns ytterligare åtgärder
som kommer att hanteras inom det fortsatta arbetet efter projektet. Det förslag vi ger på
mål och fortsatt arbete ska således ses som åtgärder i sig.
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För måluppfyllnad i projektet för vi nedan ett resonemang kring de identifierade åtgärderna
relativt effektmålen sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet eller enhetlighet samt även
bidrag till ökad e-handel.
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5.2.1 Åtgärder för att sänka inköpskostnader

Sänkningen av inköpskostnaderna består inte enbart av det uppenbara såsom att sänka
kostnaderna för inköpta varor, tjänster och byggentreprenader. För att kunna sänka inköpskostnaderna måste man kunna mäta och jämföra olika köp med varandra och inkludera
samtliga kostnader som är relaterade till inköpen. Verktyg och arbetssätt för sådana mätningar behöver implementeras såsom exempelvis konsekventa och kontinuerliga mätningar
med verktyg för spendanalys och modeller för Total Cost of Ownership och Life cycle
cost. Projektet har sett över modeller och verktyg för detta. Dessa kan anpassas till Region
Gotland och användas i inköpsarbetet framöver. Modellen ska tydliggöra alla kostnader relaterat till ett inköp genom hela inköpsprocessen. Detta så att man dels kan mäta dels kan
sänka kostnader.
Region Gotlands inköpsarbete bör löpande ta del av och följa upphandlingsmyndighetens
rekommendationer, mallar, arbetssätt och processförslag. Region Gotland är trots omfattande inköp och en stor organisation en för liten aktör med begränsade resurser för att
hitta på egna arbetssätt. Detta i synnerhet som inköp är ett område där det finns etablerade
verktyg och arbetssätt.
Det finns en hel del kostnader som kan minskas kring hur vi arbetar med inköp, t ex att gå
från manuellt arbete till att vi istället kan arbeta med mer kvalificerade uppgifter. Resurser
bör läggas på att analysera och bestämma oss för effektiva inköp kopplade till Region Gotlands uppdrag och övergripande mål enligt styrkorten, säkerställa att rätt kompetens utför
rätt typ av arbetsuppgifter inom inköp och föra dialog med olika branscher för att kunna
göra ändamålsenliga inköp och få fler anbud. Vi kan också utveckla vårt förarbete inför
upphandlingar, underlätta för verksamheten att göra inköp genom att etablera strukturerade arbetssätt och använda professionella systemstöd. Således finns många åtgärder att
vidta för att sänka inköpskostnaderna för Region Gotland.
5.2.2 Åtgärder för att öka avtalstrohet

Ökad avtalstrohet förutsätter vi har goda grunder för att uppnå och mäta leverantörstrohet.
Vidare att det är lätt att handla rätt för alla som gör inköp. E-handel och andra systemstöd
behöver ses över och etableras för att möjliggöra mätning och uppföljning av avtalstroheten. Leverantörs- och avtalstrohet förutsätter också att det finns en kultur som präglas av
både möjligheter att göra effektiva inköp och medvetenhet om varför man ska handla rätt.
Projektet bedömer att med goda grunder för inköpsarbete så kommer inköpsmognaden
och därmed leverantörs- och avtalstroheten att öka.
För att uppnå enhetlighet behöver ett samordnat inköpsarbete etableras. Det gäller att hitta
de goda exempel på inköpsarbete som finns på olika håll, att se över dem och etablera dem
så att alla kan dra nytta av dessa och genom det uppnås också ett enhetligt arbetssätt. Utvecklat stöd ger enhetlighet, dvs alla gör inköp likadant med samma mallar, rutiner, processer etc. Enhetlighet kan också läsas som att en och samma inköpande organisation och
medarbetare gör likadant över tid, dvs gör lika vid varje inköp.
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Att arbeta enhetligt med inköp spar pengar då det ger ett effektivt arbete med samordnade
professionella verktyg. Det spar också tid då medarbetarna kan lära sig inköp och göra lika
en gång för alla. Alternativkostnaden för annat arbete sjunker med ett enhetligt arbete, dvs
resurser frigörs för övrigt arbete utöver inköp för alla som är delaktiga i ett inköp. I samband med att etablera enhetlighet kan också med fördel organisationen för inköp ses över
så att vissa experter på inköp kan hantera de mer komplicerade inköpsfrågorna medan
vårdpersonal, räddningstjänst, lärare, måltidspersonal m fl. som har sin kärnverksamhet
inom helt andra områden än inköp kan fokusera på sina arbeten.
5.2.4 Åtgärder för att öka e-handel på Region Gotland

Utvecklad e-handel kommer att ge stora fördelar i såväl sänkta inköpskostnader som ökad
avtalstrohet och enhetlighet på Region Gotland. De effekter såsom sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och enhetlighet som vi redan idag har på läkemedel och måltid kan
uppnås för andra verksamheterna. Då erfarenheterna av att införa e-handel finns i organisationen återstår att säkerställa resurser för planering och genomförande av fortsatt implementation av e-handel på Region Gotland. Då detta stod klart tidigt i projektet har vi för
att vinna tid äskat om resurser för detta redan under hösten 2020 under projektets gång.
5.3

Mål med utvecklat inköp för Region Gotland – vart ska vi

Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav ca 2,5
miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel och
dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete
blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Det finns många vinster att hämta i
att utveckla våra affärer och kompetensen kring det. Inköp bör vara ett strategiskt verktyg
nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till en hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet etc. Region Gotlands inköpsarbete ska tydligt bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna att använda inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer
och Region Gotland till nytta.
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Region Gotlands inköpsarbete behöver vara effektivt, kvalitativt och regelmässigt. Det omfattar att ha ett professionellt angreppssätt, använda våra resurser på bästa möjliga sätt och
säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Detta skapar i sin tur såväl stabilitet och tydlighet
i organisationen som god arbetsmiljö och förutsättningar. Med ett effektivt inköpsarbete
kan vi arbeta strukturerat och effektivt och sänka regionens inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp samt uppnå andra önskade effekter.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt förslag till åtgärder är det tydligt att fortsatt
verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland behövs. Detta för att utveckla allt som
är identifierat av projektet i dialog med verksamheten och externa parter. Verksamhetsutvecklingen kommer att ge många effekter däribland sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp. För att bedriva en strukturerad verksamhetsutveckling behövs mål. Projektet har därför tagit fram förslag på strategiska mål för det kommande inköpsarbetet på Region Gotland. Målen ska ge en riktning och ett sammanhang för
det fortsatta arbetet.
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Strategiska mål
Följande fyra strategiska mål föreslås för det fortsatta utvecklingsarbetet inom inköp på
Region Gotland:
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Nedan beskrivs innebörden i varje strategiskt mål.
1. Helhetsorientering
Region Gotlands inköpsarbete behöver bedrivas med helhetssyn. Då ett stort antal områden inom inköp tillsammans är framgångsfaktorer för ett övergripande fortsatt professionellt inköpsarbete, är det av mycket stor vikt att samtliga områden belyses och hanteras på
ett strukturerat sätt. Fokus på delar av inköpsarbetet kan ge en viss nytta men kommer inte
att ge det samlade resultat som behövs, inte heller optimala effekter.
Styrningen, uppdraget och organisationen med ansvars- och rollfördelning för inköp på
Region Gotland behöver ses över och tydliggöras för att arbetet ska bedrivas med optimal
effektivitet. Inköp bör genomföras på strategisk såväl som operativ nivå. Trots att inköp
står för en stor del av resursförbrukningen sett till skattekronor är inköpsarbetet enbart
kopplat till stödprocesser, inte till ledning och styrning eller verksamhetsprocesser. Det
medför att inköp enbart utgör ett stöd- och en serviceverksamhet istället för att vara ett
strategiskt område som bidrar till att nå mål för Region Gotland. Detta kan jämföras med t
ex HR, ekonomi och IT inom Region Gotland. Dessa områden utför en omfattande
mängd stödåtgärder men har även en strategisk vikt i organisationen. Inköpsarbetet bör för
att operativa inköp ska göras på rätt sätt också ha en tydlig koppling till värdegrund och
styrmekanismer.
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Vi behöver se alla intressenter och samverka med dessa för optimala affärer. Det omfattar
att bygga förtroende, uppnå tillit etc. I ett helhetsorienterat arbetssätt ingår att identifiera
och nyttja alla delar som omfattas av inköp, även alla utvecklingsbehov . Det omfattar att
betrakta inköp från Region Gotlands styrande mål hela vägen till det faktiska inköpet och
allt däremellan. Vi behöver veta vilka behov vi har, vilka förarbeten som pågår, vilka upphandlingar som är planerade, pågår och är avslutade samt vilken avtalsförvaltning som pågår och etablera arbetssätt för att detta ska ske på effektivast möjliga sätt.
Vidare är det av vikt att samla de erfarenheter och goda kompetenser och exempel på väl
fungerande inköpsarbete som finns på olika håll i Region Gotland för att säkerställa att
dessa kommer övriga organisationen till nytta. Det behöver säkerställas att de goda exemplen som finns dokumenteras för att kunna användas på ett konsekvent sätt över hela inköpsorganisationen. Även erfarenheter av inköp behöver tas tillvara på ett strukturerat sätt
så att vi bygger in ett lärande och därmed en utveckling av vårt inköpsarbete. Det ökar enhetligheten och utvecklar inköpsarbetet på ett effektivt sätt.
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Helhetsorienteringen ska säkerställa att vi arbetar strukturerat i rätt prioritetsordning med
det som behöver utvecklas. Dvs att vi inte tar olika trender/modeord för dagen och fokuserar för mycket på en del till nackdel för annat. Helhetsorientering ska också bistå oss i att
arbeta långsiktigt och inte låta de kortsiktiga perspektiven styra arbetet.
Som stöd för helhetsorientering föreslår projektet att en modell för utvecklat inköp och ett
program används i det fortsatta arbetet efter projektslut. Modellen är utarbetad för att göra
en övergripande karta över alla utvecklingsområden och på så sätt kan man anta ett helhetsperspektiv. Vidare att modeller för Total cost of ownership (TCO) etc. används.
2. Långsiktighet
För att Region Gotland ska bedriva ett optimalt inköpsarbete behöver vi arbeta långsiktigt
med god förutsebarhet. Själva inköpen i sig är också ett arbete som har långa ledtider. Från
idé om ett inköpsbehov till leveranser enligt avtal är det vanligt med flera års inköpsarbete
och själva avtalsförvaltningen pågår hela tiden. På Region Gotland görs många inköp parallellt hela tiden, ytterligare ett stort antal avtal förvaltas löpande. Det finns stora vinster i att
arbeta långsiktigt, dels finns förutsättningar att utreda och besluta om vad som är affärsmässigt bäst, dels minskas risken för fel och akuta åtgärder. Med ett långsiktigt perspektiv
möjliggörs också ett lärande och en utveckling såväl inom enstaka avtal och upphandlingar
som över hela branscher.
För att arbeta långsiktigt krävs att resurser och förståelse finns för detta och att utrymme
finns för arbete på lång sikt som på kort. Det är en stor utmaning att säkerställa att vi inte
sätter kortsiktigt arbete före ett långsiktigt agerande.
3. Lätt att handla rätt
Alla medarbetare på Region Gotland som ska handla något behöver effektivast möjliga arbetssätt och systemstöd för att kunna handla rätt och lätt. Detta är också till fördel för våra
leverantörer och potentiella leverantörer som får goda marknadsorienterade beställningar
av kompetenta beställare. Även de externa parterna får så att säga lätt att handla rätt – där
”handla” för externa parter betyder att sälja. För att etablera detta krävs en tydliggjord organisation, ansvars- och rollfördelning samt arbetssätt och systemstöd för inköp.

Region Gotlands inköp ska göras effektivt och leda till kvalitativa inköp, dvs att vi gör goda
affärer som leder till goda verksamhetsresultat som uppfyller de behov verksamheten och
slutanvändare har. Region Gotland är en offentlig aktör vars inköpsarbete styrs av lagar,
förordningar och riktlinjer på nationell och global nivå. Vidare av interna regelverk såsom
fattade strategiska beslut, interna policys, styrkort, mål i VP, policy och riktlinjer för inköp
etc.
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4. Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

För att ha ett effektivt, kvalitativt och regelmässigt inköpsarbete krävs resurser, medvetenhet och kompetens. Vi behöver använda vedertagen kompetens och verktyg. Av vikt är
också att vi etablerar mätbarhet, samt förebyggande åtgärder och reaktiva kontroller för att
säkerställa att vi arbetar effektivt, kvalitativt och regelmässigt.

16 (22)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

5.4

Sänkning av inköpskostnader Del av effektiviseringsprogrammet 2020-2022

Hur ska vi genomföra de föreslagna åtgärderna – hur ska vi ta oss dit

Nedan beskrivs hur vi kan arbeta vidare för att genomföra de föreslagna åtgärderna och
även nå de strategiska målen. Projektet föreslår att vi använder oss av en modell med områden för utveckling inköp och ett program för genomförandet.
5.4.1 Modell områden för utvecklat inköp

För att ta sig an arbetet med verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland används
en utarbetad modell, se bilaga 3 Områden för utveckling inköp. Modellen har upprättats
inom upphandlingsstödsenheten efter dialog med såväl externa intressenter som interna
parter7.
Utveckling av inköpsarbetet uppnås genom att hantera modellens 7 områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omvärld
Internt Region Gotland
Styrkedja
Processer
Organisation
Intern styrning och kontroll
Utveckling & förvaltning

5.4.2 Program för utvecklat inköp

För att hålla ihop arbetet föreslås ett program. Det fortsatta utvecklingsarbetet innehåller
en mängd områden så på grund av arbetets omfattning och komplexitet bedöms ett program vara ändamålsenligt för att hålla ihop arbetet. Programmet ska säkerställa goda förutsättningar för överblick, planering, uppföljning och långsiktig uthållighet i arbetet med att
utveckla inköpsarbetet på Region Gotland. Efter projektslut skapas underlag för programmet.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/963 Datum 2020-12-30

I programmet kan följande ingå:


Samordnade linjeuppdrag



Projekt Digitaliserat inköp



Plan och genomförande per förvaltning

Samordnade linjeuppdrag är sådana som behöver göras centralt för att hela Region Gotland, dvs alla förvaltningarna ska kunna sänka sina inköpskostnader, öka avtalstrohet och
enhetlighet vid inköp och uppnå andra effekter. Detta arbete kan med fördel ägas och genomföras på upphandlingsstödsenheten i nära samarbete med berörda på förvaltningarna.
För övergripande beskrivning av innehållet i det samordnade linjearbetet, se bilaga 4 Samordnade internuppdrag. Efter projektet utarbetas internuppdrag för det fortsatta samordnade arbetet. Arbetet inom de 7 olika områdena kommer att pågå parallellt då det inte går
7

Omvärldsanalys, dialog med företrädare för näringslivsorganisationer på Gotland, revisionsrapport granskning av inköpsprocessen mars
2020 RS 2020/653, analys och dialog med andra regioner/kommuner eller landsting. Analys och dialog internt: upphandlingsråd med
inköpssamordnare från varje förvaltning inom Region Gotland, varuförsörjningen, projekt kategoristyrning, genomfört arbete inom Ehandel, Regional utveckling med flera. Vidare även analys av styrande dokument.
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att göra 1. Omvärld först och därefter 2 etc. Det kan nyttjas till sin fördel då det ger goda
synergier från olika områden. På grund av omfattningen av arbetet och att många uppgifter
kommer att utvecklas parallellt behöver man vara noggrann med ledning och styrning, planering, prioritering och uppföljning av utvecklingen. Dels för att säkerställa resurser till arbetet dels för att vara tydlig med vad som kommer att göras när och att uppfyllda delmål
och vinster kan rapporteras löpande och bibehålla engagemanget för utvecklingsarbetet.
För beskrivning av innehåll i projekt digitaliserat inköp, se bilaga 5 Underlag projekt digitaliserat inköp. Givet budgetmedel kan projektet resurssäkras och projektet påbörjas
2021.
Plan och genomförande per förvaltning. Utöver samordnade linjeuppdrag och projekt
för digitaliserat inköp föreslås respektive förvaltning få i uppdrag att utarbeta en plan för
hur förvaltningen ska kunna sänka inköpskostnader och öka avtalstroheten. Vidare att säkerställa ett enhetligt arbete inom förvaltningen. Till stöd för detta finns från projektet inköpsstatistik för varje förvaltning. Statistiken kan brytas ner ytterligare vid behov av detaljinformation. Förvaltningarnas ledningsgrupper har fått information om projektet och förvaltningens inköpsstatistik hösten 2020. Vid dessa möten har vi också fört en inledande dialog om vad respektive förvaltning kan göra för att sänka sina inköpskostnader, öka avtalstroheten och enhetlighet vid inköp.
Då varje förvaltning har olika förutsättningar och olika omfattande inköpsarbete, ser projektet det lämpligt att det beslutas att varje förvaltning 2021 gör en plan för hur de ska arbeta för att sänka inköpskostnader och öka avtalstroheten samt i den mån det är möjligt att
öka enhetligheten i inköpsarbetet på respektive förvaltning. Planen utarbetas med stöd av
upphandlingsstödsenheten. För god uppföljning ska också arbetet rapporteras löpande till
upphandlingsstödsenheten i takt med progress. Detta ska sedan rapporteras till koncernledningsgruppen och till Region Gotlands strategiska upphandlingsråd.
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Följande steg ligger framför oss i arbetet per förvaltning:
1. Delge förvaltningen hela slutrapporten för information, förankring och synpunkter
att ta med i det fortsatta arbetet. Förankring av projektarbetet har skett under projekttiden och förvaltningarnas synpunkter tas tillvara i deras fortsatta arbete. Dvs
det ändrar inte slutrapporten som är en sammanställning och ram för hur vi ska arbeta vidare och vart vi ska nå med vår utveckling av inköp på Region Gotland.
2. Varje förvaltning utser en ansvarig kontaktperson för att med stöd av upphandlingsstödsenheten arbeta fram sin egen förvaltnings plan för att sänka inköpskostnader, öka avtalstroheten och enhetlighet vid inköp.
3. Fastställ planen och rapportera till upphandlingsstödsenheten.
4. Genomför planerade åtgärder och återrapportera enligt överenskommelse till upphandlingsstödsenheten.
5. I takt med att åtgärder genomförs förankras de inom förvaltningen och implementeras i förvaltningens inköpsarbete.
Det fortsatta arbetet med programmet bedrivs av upphandlingsstödsenheten samt av förvaltningarna med en kontaktperson vardera. Effekthemtagning sammanställs och kommuniceras av upphandlingsstödsenheten för att säkerställa en samlad uppföljning. Utöver det
får naturligtvis varje förvaltning följa upp och delge den informationen på önskat sätt.
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Genom att använda modellen och ett program som hanterar de åtgärder som identifierats i
det fortsatta arbetet ges förutsättningar att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Allt i enlighet med de strategiska målen att arbeta helhetsorienterat, långsiktigt, lätt att handla rätt samt effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Det är en komplex och omfattande uppgift att fortsätta verksamhetsutvecklingen inom inköp på Region Gotland. Många positiva faktorer finns dock som kommer att underlätta genomförandet. Att notera är att parallellt med projektet har ett antal utvecklingsåtgärder redan påbörjats 2020, se bilaga 6 Pågående utvecklingsarbete.
Det arbete som presenteras i slutrapporten ska ses som en ram för fortsatt arbete. Detaljering i vad som ska göras och hur behöver även fortsatt ske i nära dialog och samarbete med
intressenter till inköpsarbetet.
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När arbetet fortgår kan siffror för sänkta inköpskostnader tas fram. Detta kräver att vi etablerar grundläggande strukturer enligt vad som föreslås i samordnade linjeuppdrag. Vidare
att arbetet med digitaliserat inköp påbörjas. Den mest avgörande faktorn för att ta fram underlag för sänkta inköpskostnader är planer och genomförande av arbetet inom förvaltningarna. Projektet har inte möjlighet att sätta siffror på vad förvaltningarna kan spara in
på. I det fortsatta arbetet får förvaltningarna förslag på åtgärder för att sedan kunna göra
uppskattningar i dialog med upphandlingsstödsenheten och andra berörda.
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Kritiska framgångsfaktorer
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För att ha förutsättningar för att verksamhetsutveckla Region Gotlands inköp, kunna utveckla det som beskrivs i slutrapporten och nå goda resultat behöver ett antal kritiska framgångsfaktorer säkerställas8.
•

Beslut om att genomföra verksamhetsutveckling för inköpsarbetet och om strategiska mål för inköpsarbetet. I detta ingår ansvarstagande och efterfrågan från samtliga nämnder. Region Gotland behöver investera för att nå de strategiska målen och
uppnå det som i projektet har identifierats som behövd verksamhetsutveckling.
Först då kommer vi sammantaget att kunna sänka inköpskostnaderna på ett tydligt
och långsiktigs sätt.

•

Etablera strategisk ledning för inköpsfrågor och verksamhetsutveckling. I detta ingår säkerställa inköpsfrågorna omhändertas i ledningsgrupper. Vidare att upprätta
ett strategiskt upphandlingsråd med företrädare från samtliga förvaltningars ledning
för att driva det strategiska inköpsarbetet. Jfr med ekonomichefsnätverket för ledning av ekonomifrågor.

•

Säkerställ resurser för utveckling. Resurstilldelningen bestämmer utvecklingstakten.
I detta ingår också att förvaltningarna utser kontaktpersoner för sin utveckling.

•

Led utvecklingen med tålamod och tydliga delmål. Långsiktig utveckling och förändring är krävande. Vi behöver planera och följa upp arbetet och tydliggör vunna
vinster löpande.

•

Etablera tydliga uppdrag med tydliga tidplaner. Då en total tidplan inte kan förutses
initialt föreslår vi arbete med tydlig planering och uppföljning i steg.

•

Ha en god riskmedvetenhet och riskhantering.

•

Säkerställ fortsatt kommunikation och goda samarbeten. Upprätthåll en löpande dialog och lyssna in utvecklingsbehov och kloka arbetssätt från såväl externa som interna parter även framöver. En intressentanalys upprättas för att visa vilka parter
som bör involveras. Arbetet kommer att bli mer konkret vid genomförande och
kommer också att ge oss nya erfarenheter och perspektiv. Att löpande nyttja såväl
extern som intern kompetens inom inköpsområdet kommer stödja utvecklingsarbetet. Ett fortsatt gott samarbete ger såväl bästa möjliga input i arbetet som resultat.
Det är också ett sätt att bibehålla engagemanget för utvecklingsarbetet. Vi behöver
också skapa möjligheter till proaktiv kommunikation och information om fortsatt
arbete och progress till såväl externa som interna parter.

8

Dessa framgångsfaktorer är också hämtade från externa parter inom inköp. Dvs vad upphandlingsmyndigheten, andra regioner och
kommuner, näringsliv, teorier om förändringsledning m fl anger som viktigt för ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom inköp.
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5.6

Sänkning av inköpskostnader Del av effektiviseringsprogrammet 2020-2022

Förslag fortsatt arbete

Övergripande
Säkerställ de kritiska framgångsfaktorerna
Utarbeta program för utvecklat inköp
Samordnade uppdrag

Projekt digitaliserat
inköp
Gör projektdirektiv för
digitaliserat inköp

Förvaltningarnas
åtgärder
Förvaltningarna resurssäkrar med varsin kontaktperson

Planera och resurssäkra
de samordnade uppdragen

Resurssäkra projekt digitaliserat inköp

Varje förvaltning tar
fram plan med stöd av
upphandlingsstödsenheten

Genomför de samordnade uppdragen enligt
plan

Genomför projekt digita- Varje förvaltning genomliserat inköp
för enligt plan

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/963 Datum 2020-12-30

Gör internuppdrag för
de samordnade uppdragen
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6. Bilagor
Bilaga 1

Sänkning av inköpskostnader Del av effektiviseringsprogrammet 2020-2022

Ordlista

Bilaga 2

Åtgärdslista för sänkta inköpskostnader, ökad enhetlighet och
avtalstrohet

Bilaga 3

Områden för utveckling inköp

Bilaga 4

Samordnade linjeuppdrag

Bilaga 5

Genomförande projekt digitaliserat inköp

Bilaga 6

Pågående utvecklingsarbete

7. Underskrift
Beslut om att godkänna projektets resultat och att avsluta projektet.
*Datum

*Underskrift

*Namnförtydligande, titel

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2019/963 Datum 2020-12-30

Ulrika Jansson

Ekonomidirektör, Regionstyrelseförvaltningen
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Bilaga 1 Ordlista slutrapport
sänkta inköpskostnader

Projekt sänkta inköpskostnader

2020-12-07

Bilaga 1 Ordlista
Avrop
Ett avrop är ett förenklat beställningsförfarande som görs från kund till leverantör
inom ramen för en form av principöverenskommelse, dvs ett ramavtal eller ett
avropsavtal. I det mest förenklade fallet behöver endast leveranskvantitet och
leveranstidpunkt anges för att avropet skall vara helt preciserat.

Avtal
Två eller flera parter enas om en överenskommelse som förpliktigar parterna att
utföra olika skyldigheter mot varandra. Skyldigheterna kan vara tjänster, betalning,
överlämnande av varor, nyttjande av egendom eller rättigheter mm. Avtalet kan
ingås muntligt, genom korrespondens eller genom upprättande av ett gemensamt
kontrakt.

Avtalstrohet
Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation köper avtalade produkter från
de leverantörer organisationen har avtal med dvs. avtalade produkter hos avtalade
leverantörer.

CLM
Contract lifecycle management (CLM) är ett arbetssätt för att följa upp avtal genom
en förutbestämd uppföljningsplan. Leverantörerna kan rapportera in underlag med
hjälp av systemstöd och avtalsförvaltningen blir strukturerad, kontinuerlig och
effektiv.

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

Direktupphandling
Direktupphandling, köp som inte görs utifrån annonserade upphandlingar eller
ramavtal. En direktupphandling används vanligast när det som ska köpas har ett
värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Oftast mindre belopp och lättare
att genomföra och utan krav på annonsering.

E-handel
E-handel innebär att avtal, leverantörer och priser görs lättillgängliga genom Region
Gotlands egna e-handelssystem. Det blir enklare för beställarna eftersom
avrop/beställningar och fakturahanteringen sker elektroniskt och utifrån upphandlat
sortiment. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen avrop och
beställningar sker via Regions Gotlands egna e-handelssystem och inte via en
leverantörs webbshop med ett individuellt inloggningskonto. Leverantörers
webbshoppar är enligt denna definition inte e-handel. E-handel finns på Region
Gotland inom läkemedel och livsmedel och kan med fördel införas på fler
verksamheter.

Inköp
Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör,
beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och
implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet
omfattar inte lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det
vidare begreppet ”Supply Chain Management”.

Inköpskostnad
Kan delas in i två perspektiv: det externa och det externa.
1. Det externa perspektivet – kostnader för upphandlingar, avtal, leverantörer
och potentiella leverantörer för att på så sätt få till optimering av
affärsrelation och således påverka inköpskostnaden.
2. Det interna perspektivet - kostnader för förändrat beteende och arbetssätt –
dvs. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i sin
tur minskar inköpskostnaden.
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Kategoristyrning
”Kategoristyrning är en förbättringsprocess, som levererar värde till organisationer,
genom att fokusera på tredje parts spend. Det förutsätter att spenden segmenteras
i kategorier, som bearbetas av ett tvärfunktionellt team, för att
identifiera/implementera den optimala inköpsstrategin.” – J. O’Brien

LCC
Life Cycle Cost (LCC) en metod för att beräkna kostnaderna inför ett beslut om
inköp. Syftar till att minimera risk och att inkludera de långsiktiga effekterna av
affären för att bli en ekonomiskt och miljömässig hållbar investering.

Leverantörstrohet
Leverantörstrohet innebär att beställare i en organisation köper från de leverantörer
organisationen har avtal med.
Purchase-to-Pay
Automatisering av beställning till betalning. Köp rätt varor till rätt pris från avtalade
leverantörer. Bidrar till möjligheterna till mätning av avtalstrohet.

Ramavtal
Vanligt är att avtalsförhandlingar med en leverantör görs etappvis, där flera avtal
skrivs med avseende på olika aspekter. Exempelvis kan det börja med ett
sekretessavtal, därefter skrivs ett kvalitetsavtal, vidare kanske leverans- och
prisavtal och till sist kanske ett serviceavtal. Avtalen knyts sedan ihop i ett ramavtal
som reglerar i vilken ordning avtalen skall gälla, vad som händer om något av
avtalen sägs upp, förtydligande av eventuella oklarheter och motsägelser eller annat
som kan vara av vikt för avtalens tolkning och hantering.

Spendanalys
Analys som besvarar frågorna – Vad handlar vi? hur mycket handlar vi för? från
vilka handlar vi? hur handlar vi och vem handlar vad? Spendanalysen är en
ekonomisk utgiftssammanställning som syftar till att ge överblick och analys- och
beslutsunderlag.

Source-to-Pay
En helt digital inköpsprocess som innehåller bl.a. E-upphandling, Purchase-to-Pay,
CLM och spendanalys.
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TCO
Total cost of ownership (TCO) är en metod för att kalkylera den totala
ägandekostnaden för en investering. Genom att betrakta de direkta och indirekta
kostnaderna för anskaffning och drift ser man investeringens totala kostnad.

Upphandling (Offentlig upphandling)
Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar
upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som
möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.
I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, är offentlig upphandling och
omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska
upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i
upphandlingslagarna aktuella. Även ett inköp på 1 krona är en offentlig upphandling
enligt lagens definition.
Allt som köps in i offentlig sektor delas övergripande in i varor, tjänster och
entreprenader.
Mycket bra ordlista hittas på SILFs hemsida
https://www.silf.se/tjanster/ordlista-for-inkop-och-logistik/
om offentlig upphandling upphandlingsmyndighetens hemsida
https://beta.upphandlingsmyndigheten.se/om-offentlig-upphandling/
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Bilaga 2 åtgärdslista, slutrapport projekt sänkta inköpskostnader

Åtgärder för sänkta inköpskostnader, ökad avtalstrohet och ökad enhetlighet vid inköp

Öka samarbete internt och externt för att öka affärsvolymerna och sänka priser. Samordna inköp med andra regioner.
Behov av förändrat inköpsbeteende för att sänka inköpskostnader d.v.s. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i sin tur minskar
inköpskostnaden.
Se
över logistiken vid inköp. Små förråd leder till att beställningar behöver göras ofta. Långa transportsträckor är ett problem och kräver att lager måste hållas p.g.a. avstånd till f
Behöver kunna överblicka avtal, kostnader och konsekvenser på sikt innan inköp. Behov av att kunna fatta beslut givet hela köpet. Livscykel.
Se över politikens roll och vilka uppdrag får vi från politiken. Se över kostnader för att utreda. Var varsam med uppdrag, se över om det finns förutsättningar
(budget) att genomföra uppdragen innan uppdrag läggs ut.
Se över styrning, politiska uppdrag och beslut. Var uppmärksam på kostnadsdrivande beslut. Ibland är det enkelt att fatta ett beslut men att konsekvenserna inte är
tydliga vilket kan påverka direkta och indirekta kostnader.
Använd budgetprocessen för att styra och leda inköp.
Mer kunskap om vilka inköp som görs, vart det köps mest etc.
Se över hur många inköp som görs för att minimera antalet fakturor i processen.
Säkerställ att verksamheten inte kommer för långt bort från kärnfrågan inköp. Det är ändå verksamheten som betalar.
Behov av att centralisera inköpen.
Vi behöver färre inköpare men antalet beställare en icke-fråga, ska vara enligt delegationen.
Sätt mål för ökad leverantörs- och avtalstrohet.
Kultur i verksamheten att handla i små lokala affärer istället för hos avtalsleverantörer. Fokusera på avtalstrohet hos de stora ramavtalen.
Arbeta med kategoristyrning.
Anställd inköpssamordnare på förvaltningen som ser alla avdelningars inköpsbehov och kan samordna dessa och beräkna tid på när upph ska påbörjas etc.
Se över hur inköp hanteras inkl. hela inköpkedjan roller och processer.
Se över hur produktionen planeras och hur svinn kan minskas.
Behov av långsiktig planering som t.ex. arbetet inom köken som innebär att volymer blir mer exakta och att ramavtalen kan få bättre priser. Bör kunna appliceras i andra samma
Livsmedel ser på effekter så som att sänka inköpskostnader genom att arbeta med volymer, avtal och uppföljning. Bör spridas till fler.
Behov av att följa avtal för att bidra till sänkta inköpskostnader.
Rekrytera en avtalsjurist till Region Gotland för säkerställa god avtalsförvaltning.
Styrning genom minskad budget (ekonomistyrning för önskad effekt) enkelt i en liten förvaltning - minskar kostnaderna.
Kan finnas utmaningar att inom egen förvaltning minska inköpskostnaderna under en lång tid framåt med anledning av omvärldsfaktorer tex en allt större grupp av åldrande bef
Hanteringen av inköp med Firstcard är bra, men har också en del problem. Bör ses över
Behov av tydlighet i delegationordning, roller och ansvar.
Samverkan och dialog med marknaden (förstudier och uppföljning behöver utvecklas för bättre affärer).
Innovation och verksamhetsutveckling kan ge bättre avtal.

Förändringledning kultur – vilja och driv att göra bra inköp.
Behöver vara strategiska inom inköp – proaktivt, strategiskt, helhetsorienterat. Inte bara köpa för att ett avtal håller på att gå ut.
Behöver strategisk ledning inom inköp.
Inköp behöver tydligt kopplas till Region Gotlands strategiska mål så att våra inköp aktivt bidrar till att nå målen.
Inköp behöver kopplas till organisationskultur och värdeorden för Region Gotland.
Behov av långsiktighet och helhetsperspektiv vid inköp.
Behov av att etablera professionellt inköp och hög beställarkompetens för ökat förtroende.
Säkerställ att Region Gotlands styrande dokument har tydlig koppling till inköpsmål- och dokument.
Revidera upphandlingspolicy och riktlinjer så de affärer som ger Region Gotland mest pengar prioriteras.
Tydliggöra uppdrag inom inköpsorganisation/er Region Gotland. Tydliggör ansvars- och rollfördelning hela vägen från strategisk ledning till den medarbetare som
gör ett inköp.
Etablera
modell och tjänst för lagbevakning för att säkerställa att vi löpande följer gällande lagstiftning.
Identifiera och etablera årscykel för inköp. Ger stabilitet och överblickbarhet.
Vidareutveckling anskaffningsprocess samt del- och syskonprocesser för ett effektivt och korrekt arbete.
Etablera strukturerat arbetssätt för strategiskt och operativt upphandlingsarbete i alla delar.
Dialog med leverantören/erna efter tilldelning av beslut för att förklara, bemöta och lära.
Vid större eller ifrågasatta/väsentliga upphandlingar behövs pressinformation och annan kommunikation enligt kommunikationsplan mha kommunikatör.
Säkerställ att rätt organisation, ansvar, roller och kompetens finns för inköp.
Resurssäkra på kort och lång sikt för att ha rätt kompetens i rätt tid.
Inför Farfarsprincip sista 10 % per avdelning eller dyl.
Gör översyn av områden där våra intäkter inte täcker kostnaderna – överväg upphandling och outsourcning.
Bevaka kostnadstrender för att tidigast möjligt kunna motverka kostnadsökningar.
Behov av omvärldsanalys för att säkerställa goda priser i förhållande till andra, index etc.
Vidareutveckla intern styrning och kontroll – årscykel och långsiktighet.
Metoder för att mäta avtalstrohet och leverantörstrohet.
Begränsa antal beställare
Använda centrala ramavtal i större utsträckning (minskad transaktionskostnad).
Använda direktupphandling i större utsträckning (minskad transaktionskostnad).
Översyn av avtalsdatabasen och gör informationen om avtal och inköp enkel och lätttillgänglig.
Använd det externa perspektivet, där vi arbetar med avtal och leverantörer för att på så sätt få till optimering av affärsrelation och således påverka
Se över möjligheten att upphandla distributör och beredskapslager.
inköpskostnaden.
Behov av bättre kontroll på upphandlingar framåt, undvika fortupphandlingar, panikupphandlingar.
Minska antal avbrutna upphandlingar. Det är pengar för arbetstid med upphandlingar som inte leder någon vart.
Minskat antal överprövningar. Det är pengar för arbetstid med upphandlingar. Inte alltid påverkansbar men värt att försöka.

Minska risker för sanktionsavgifter genom att ha långa ledtider och handla rätt
Nyttja vitesklausuler i avtal eller ta bort dem (prisdrivande).
Se över om vi ska ha förlängningar på alla avtal (t ex 2 + 1 + 1). Om vi ska ha förlängningar ska beslut fattas på goda grunder om vi ska förlänga. Annars lika bra skriva
4 år direkt, kostar bara tid och pengar att förlänga slentrianmässigt.
Behöver komma i fatt med upphandlingarna så att vi har upphandlade konkurrensutsatta avtal i god tid.
Lägga mer resurser på uppstart med nya leverantörer och se till att rutiner fungerar.
Förbereda verksamheten tidigt inför att ett avtal går ut och att det kan bli leverantörsbyte.
Behov av en bild/förklaringsmodell över hela Region Gotland som köpare och möjliggöra för externa parter att komma in på såväl upphandlingar som avrop och
direktupphandlingar.
Behov av konsekvenser om beställare avviker från avtal.
Behov av avtalsuppföljning för att säkerställa att vi följer avtal. Behov av att mäta avtalsuppföljning.
Behöver kanske fler avtal för att täcka våra behov. Låg leverantörstrohet och avtalstrohet kan vara en signal på att vi har för få eller fel avtal idag d.v.s. inte att
användarna
gör fel per
se. göra avtal. Ibland när vi gjort internkontroll på inköp så finns enstaka produkter inte på avtalet och då uppnår vi bara leverantörstrohet.
Behöver
bli duktiga
på att
Behov av uppföljning av pågående avtal med leverantörer.
Behov av att ta hand om erfarenheter från tidigare upphandlingar på ett mer strukturerat sätt än idag. Det leder till bättre upphandling nästa gång samt förbättrar hanteringen a
Fortsatt nyttja Kommentus-avtalet och säkerställ att alla beställare vet vilka ramavtal som finns via SKL.
Prisförhandling, inom avtal efter upphandling och se över volymerna.
Behov av intressent- och omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
Utöka dialogen med företag och branscher för ökat förtroende, ökat antal anbud och därmed effektivitet och underlag för bättre affärer.
Använd inköp som ett strategiskt verktyg för att skapa hållbar utveckling och en välfärd i balans - Uppnå maximalt värde för pengarna för medborgarna.
Se över om antalet funktionsupphandlingar kan öka.
Öka kunskap och resultat inom hållbar upphandling - såväl social hållbarhet som miljö.
Använd branschorienterad kravställning för att ställa rätt krav.
Se över språk och förenkla formuleringar i förfrågningsunderlag och avtal så att de blir enkelt för leverantörer att förstå och lämna anbud.
Aktiv avtalsförvaltning med inbyggt lärande inför kommande upphandlingar.
Använd avtalsvillkor som kan ge kostnadsneutralitet eller t o m sänkta priser under avtalsperioden.
Standardiserat och begränsat utbud för att hålla nere kostnadernaför t.ex. skrivare som tjänst, telefoner, kontorsstolar o.s.v. Använd endast en begränsat basutbud.
Behov av e-beställningsportal – för att samla alla avtal och alla upphandlingar i samma system.
Inför e-handel som kan hjälpa oss att få priskontroll. Inför e-handel med företag där vi har avtal. Med e-handel kan order matcha fakturorna och därmed underlätta
att vi följer avtalens priser utan att vi behöver läsa i avtalen.
Behov av mer resurser för e-handel. Resurser kan omfördelas från verksamheter där man får mindre att göra iom e-handel.
Behov av systemstöd för att automatisera fakturahanteringen. Behöver se över attestreglementet för att kunna möjliggöra det.
Behov av inköpsportal för att förenkla inköpen.
Behov av systemstöd för direktupphandlingar eller avrop liknande Tendsign för upphandling.

Behov av system som bygger på våra styrande dokument. Inte göra fler dokument som alla behöver kunna. Då blir det återigen för svårt.
Förenkla så mycket det går. Samlat systemstöd med koppling till digitalt HR. Då kan tiden användas till andra bättre saker.
Gör möjligt att mäta leverantörstrohet effektivt med systemstöd.
Gör möjligt att mäta avtalstrohet effektivt med systemstöd.
Automatisera fakturahanteringen med hjälp av abonemanng som t.ex. el.
Självbeställande förråd. Kan ge färre beställare överlag om vi har förrådsmedarbetare. Frigör tid för vårdpersonal.
Se över lagerhantering, veta vad vi har på lager – digitalisering så vi spar tid på att beställa och hela tiden vet vad vi har på lager. Kunna scanna in våra beställningar.
Använd välfärdsteknik, IT, e-tjänster som är liknande över flera områden och kan vara användbara i andra sammanhang. Ibland händer det att verksamheten köper
in samma tjänst/ system eller liknande på flera olika områden trots att det redan finns i organisationen, (tänker skype, teams eller Zoom). Risk för dubbelarbete
Använda mallar vid inköp.
Vidareutveckla e-handel och e-handelssystem (purchase to pay).
Minska resande och premiera användande av digitala verktyg.
Visa på kostnaden med att hantera utmaningar. Effektivisera.
Visa på kostnader med att hantera t ex fakturor. Effektivisera.
Använd vedertagna verktyg såsom t ex Totalkostnadsanalys (TCO) + LCC.
Använd spendanalysverktyg för mätbarhet etc.
Inkludera samtliga kostnader över livscykeln (TCO och LCC).
Se över vad som ska mätas och till vilken nytta.
Det som mäts behöver mätas kontinuerligt och konsekvent.
Kommunicera mätningar för delaktighet och motivation.
Etablera metoder för att mäta avtalstrohet och leverantörstrohet.
Etablera mätbarhet på nyckeltal – för att kunna öka eller sänka något måste man kunna mäta hur det är idag samt följa utveckling. Det går då att sätta upp mål
successivt och jaga lägre kostnader och ökad avtalstrohet.
Bevaka kostnadstrender för att tidigast möjligt kunna motverka kostnadsökningar.
Behov av att kunna göra rätt bedömningar av vad som finns på lager. Översyn av fraktkostnader kontra vad måste finnas på lager.
Stort behov av att det ska vara enkelt att göra rätt och hitta rätt inköp. Det upplevs som spretigt och svårt idag.
Behov av stöd vid direktupphandlingar och/eller andra inköplösningar.
Behov av ökad beställarkompetens.
Behov av god information om kommande upphandlingar. Upprätta upphandlingsplaner i närtid och på längre sikt. Ger ökad förståelse såväl externt som internt.
Kunna ringa 9999 *3 för inköpsstöd
Använd ärendehanteringssystem som stöd vid inköpsstöd.
Förankra bild/förklaringsmodell över hela Region Gotland som köpare för att interna parter ska förstå hur inköp ska fungera och ökad medvetenhet.
Stöd för att hantera inköp enhetligt. Särskilt vid inköp av olika typer av tjänster. Behov av kompetens för att köpa tjänster.

Fortsätt med utbildningen för certifierade beställare med uppföljning.
Åtgärder för att minska "svansen" av leverantörer d.v.s. att minska enstaka köp från leverantör utanför avtal.
Behov av stöd för att kunna bedöma vad som är rätt nivå på inköp efter behovsanalys. Detta för att varken underskattar eller överskattar behovet inköp.
Behov av stöd och information i omfattande och stora ramavtal inom vård och omsorg. Det är svårt att hitta rätt i dessa avtal och gör att beställare går utanför befintliga avtal.
Behov av att kunna läsa, tolka och förstå avtal ute i verksamheterna för att göra korrekta inköp.
Skapa goda exempel för att öka avtalstrohet t.ex. en leverantör utbildar medarbetare på Region Gotland i hur inköps ska göras mot deras avtal.
Kontinuerlig information och utbildning i inköp för att säkerställa överlämning vid personalomsättning.
Utbildning för förstalinjens mottagare av varor och fakturor, kan bidra till kontroll och avtalstrohet.
Förstärka inköpskompetensen hos vissa (ambassadörer) i verksamheten för internt stöd.
Behov av kunskap om vad det innebär att vara avtalsansvarig samt kontaktperson för avtal.
Ökad förståelse för hur upphandling kan bidra till samhällsutveckling, förståelse för och därmed möjlighet till att se potentialen i inköp som ett verktyg att klara
gemensamma
Information
omutmaningar.
upphandling generellt till företag.
Ökad inköpsmognad d.v.s. förståelser för att Regionens inköp görs med skattefinansierade pengar.
Översyn av stöd för inköp (information, utbildningar, support, kunniga resurser som kan köpa ).
Stöd/checklistor/FAQ till intressenter, såväl externt som internt.
Skicka ut information om enskilda upphandlingar till berörda leverantörer så att de i förväg kan förbereda sig och vi kan få fler anbud.
Etablera support för stöd vid inköp – länk mellan varuförsörjning och upphandling.
Behov av kompetensförsörjning för att säkerställa rätt kompetens i rätt tid och för att ha goda förutsättningar i arbetet med inköp.
Se över Varuförsörjningens uppdrag och omfattning av lagerhållning. Fokusera på e-handel, avtalsuppföljning och logistik.
Se över uppdraget för varuförsörjningen för att se om det ska förändras och att alla inköp istället ska gå via varuförsörjningen som handlar på avtal.
Se över organisationen och eventeullt behov av inköpscentral.
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Bilaga 4 Samordnade linjeuppdrag
Arbetet i projekt sänkta inköpskostnader visar på ett antal områden som med fördel kan
vidareutvecklas som samordnade linjeuppdrag efter projektslut. Nedan en övergripande
beskrivning av dessa områden.
Uppdrag 1 – Omvärld
God kunskap och samverkan med omvärlden ger god beställarkompetens och
effektiva inköp.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att ha en god samverkan och dialog
med marknaden, såväl potentiella leverantörer som med slutliga användare av de
inköpta produkterna och tjänsterna. Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög
utsträckning som möjligt med särskilt fokus på faserna innan själva upphandlingen såväl
som efter själva upphandlingen. Det är av vikt att göra löpande intressent- och
omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
Med god information och kunskap om det som ska köpas kan vi göra goda
upphandlingar. Branschorienterad information behövs för att effektivt kunna ställa rätt
krav med rätt begrepp, god kunskap om marknaden, prissättning etc. samt möjliggöra
effektiva inköp med minsta möjliga kostnader för inköpen. Det möjliggör också för
potentiella leverantörer att komma med anbud på ett effektivt och tydligt sätt.
Med en god beställarkompetens kan alternativa upphandlingssätt övervägas såsom tex
innovationsupphandlingar, funktionsupphandlingar etc. Det ger en möjlighet att välja
det för upphandlingen bästa alternativet för att nå ett effektivt inköp för alla parter.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp. Det är således av största vikt att arbeta för
gott förtroende och förankring, att alla parter har relevant information och
förutsättningar. En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också
möjligheter till verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan
exempelvis omfatta vidareutvecklad samverkan med näringslivet och ett offensivt arbete
för fortsatt hållbar utveckling.
Uppdrag 2 – Internt Region Gotland
God koppling till Region Gotlands kultur och strategier samt kunskap och
samverkan inom Region Gotland ger god beställarkompetens och effektiva
inköp.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att internt inom Region Gotland
säkerställa god inköpsmognad och förutsättningar att göra effektiva inköp med maximal
nytta för skattepengarna. Detta kräver god förankring av inköpsarbete, förändringsvilja
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och samverkan med andra strategiska arbeten inom Region Gotland. Inköpsarbetet
behöver vara nära kopplat till organisationskulturen, Region Gotlands värdeord och
andra nyckelfaktorer i organisationen. Detta för att säkerställa att inköp görs på ett sätt
som är anpassat till Region Gotlands kultur och förutsättningar.
Det är av vikt att vidareutveckla det strategiska inköpsarbetet. Det omfattar att arbeta
helhetsorienterat med att säkerställa effektivitet, kvalitet och regelmässighet för att
möjliggöra maximal effekt vid inköp och upphandlingar.
Även inom Region Gotland behövs en god samverkan och dialog med interna
intressenter. Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög utsträckning som
möjligt. Det är av vikt även internt i organisationen att löpande göra intressent- och
omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp även internt. Det är således av största vikt
att arbeta för gott förtroende och förankring, att alla parter har rätt information och
förutsättningar. En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också
möjligheter till verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan
exempelvis omfatta vidareutvecklad samverkan internt för att vi tillsammans inom
Region Gotland ska bli den bästa möjliga beställaren.
Uppdrag 3 – Styrning
En tydlig styrning med god koppling till såväl omvärld som Region Gotlands
kultur ger strategier och ledning av inköpsarbetet. Med tydlig styrning görs rätt
saker i rätt ordning på rätt sätt.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa en tydlig styrning med
visioner och mål för inköpsarbetet. Vidare en god koppling till styrande dokument och
legala krav och rutiner såväl externt som internt på Region Gotland. Uppdraget för hur
inköp ska genomföras behöver löpande ses över för att vidareutveckla inköpsarbetet
och säkerställa att uppdraget är rätt formulerat.
Område 4 – Processer
Tydliga processer skapar värden såsom effektivitet, regelmässighet,
helhetsorientering och långsiktighet i inköpsarbetet. Med tydliga processer görs
rätt saker i rätt ordning på rätt sätt.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa stabilitet,
förutsebarhet och långsiktighet i inköpsarbetet. Detta görs genom att etablera en
årscykel med årligt återkommande aktiviteter för planering och uppföljning av
inköpsarbetet. Årscykeln ska ligga väl i linje med andra närliggande årscykler, tex inom
ekonomi, för att möjliggöra goda synergier. Vidare genom att upprätta
processbeskrivningar för inköpsarbetet så att detta utförs på ett tydligt, konsekvent och
effektivast möjliga sätt. Även dessa processbeskrivningar ska stämma väl överens med
andra närliggande processer, tex process för att säkerställa GDPR.
Utifrån processbeskrivningarna är det viktigt att se över våra arbetssätt såsom hur vi
samverkar inom Region Gotland för att säkerställa effektivast möjliga inköp. Här ingår

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

att tydliggöra varför olika aktiviteter utförs, vad som görs och hur samt när och av vilka
resurser.
Inom ramen för processer är det också av vikt att säkerställa att det finns gott stöd och
support i alla delar av inköpsprocessen för att rätt roller på effektivast möjliga sätt ska
utföra rätt saker på rätt sätt.
En viktig del i det är Region Gotlands information på den externa webben samt på
intranätet för användare i inköpsarbetet.. Innehåll och struktur behöver ses över såväl på
den externa webben som på intranätet för att tillse god information och ett gott stöd i
inköpsarbetet. Det kommer utöver ökad relevant information för alla parter också att
leda till en effektivisering i inköpsarbetet då många frågor som idag besvaras ad hoc kan
besvaras via dessa två informationskanaler.
Uppdrag 5 – Organisation
En väl avvägd funktionell organisation utifrån uppdraget skapar förutsättningar
att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en god organisation görs rätt saker av
rätt roller i rätt ordning på rätt sätt.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att inköpsarbetet har en god
organisation totalt sett för hela Region Gotlands inköp och att inköpsarbetet har god
ledning, styrning, mandat och förankring.
Översyn av organisationsform för Region Gotland behöver omfatta hur organisationen
givet uppdraget bör organiseras för att vara effektivast möjligt. I detta ingår att tillse att
såväl strategiskt som operativt inköpsarbete kan genomföras med bästa möjliga
förutsättningar på ett kostnadseffektivt sätt. Roller behöver ses över och organisation
skapas med tydliga uppdrag, mandat och ansvar. När detta är gjort kan resurssäkring
och löpande kompetensförsörjning tillses. En väl avvägd organisation ökar även
effektiviteten i andra delar av verksamheten som får klart för sig vad de har för
uppgifter i inköpsarbetet och deras kompetens för detta kan säkerställas. Detta kan
också frigöra resurser i övrig verksamhet då de får tid över för sina övriga
arbetsuppgifter.
Uppdrag 6 – Intern styrning och kontroll
En väl uppbyggd intern styrning och kontroll skapar förutsättningar att
genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl identifierad och planerad intern
styrning och kontroll säkerställs att inköp görs på rätt sätt.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god ordning på
Region Gotlands avtal. Detta omfattar att ha god överblick över befintliga avtal,
säkerställa att nya avtal upprättas på ett bra sätt och att på bästa möjliga sätt omhänderta
avtal som är på väg att löpa ut. Inom ramen för avtalsarbetet finns stora möjligheter att
sänka inköpskostnader genom att ha god överblick över avtalsklausuler, tider för avtal
etc.
För att få överblick över det stora antal avtal och upphandlingar som finns inom Region
Gotland och för att effektivt kunna överblicka nya behov är det av vikt att fullt ut
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implementera kategoristyrning. Dvs att kategorisera avtal och kostnader för att skapa
överblick och möjlighet att inom ramen för varje kategori optimera avtalshantering och
upphandlingar. Ett omfattande projekt har bedrivits för att utreda och implementera
kategoristyrning i Region Gotland. Arbetet med kategoristyrning behöver fortsätta för
att genomföras fullt ut och är ett viktigt led i att säkerställa ett effektivt inköpsarbete på
Region Gotland.
För att hantera inköp på effektivast möjliga sätt behöver också e-handel och andra
systemstöd vidareutvecklas inom Region Gotland. E-handel har redan implementerats
inom ett par områden och detta arbete behöver fortgå för att säkerställa effektivitet.
Region Gotland har ett antal systemstöd för inköp, bl a för e-handel, inköp,
lagerhållning, upphandlingar och uppföljning av livsmedel, genomförande av övriga
upphandlingar samt en avtalsdatabas. Vidare finns mer manuell hantering av planering
och uppföljning av upphandlingsarbetet. Systemstöd finns också för
processbeskrivningar av inköpsarbetet. Dessa system behöver ses över för att säkerställa
en sammantaget modern och effektiv systemlösning för inköpsarbetet på Region
Gotland.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god intern styrning
och kontroll. Detta görs genom att etablera en årscykel med årligt återkommande
aktiviteter för intern styrning och kontroll av inköpsarbetet. Årscykeln ska ligga väl i
linje med andra närliggande årscykler, tex inom ekonomi, för att möjliggöra goda
synergier. Vidare genom att upprätta modell för intern styrning och kontroll för
inköpsarbetet så att dessa görs på ett tydligt, konsekvent och effektivast möjliga sätt för
att upprätthålla regelmässighet. Ytterligare en framgångsfaktor finns i att upprätta
mätbarhet. Nyckelvärden ska identifieras, därefter användas för att styra och kontrollera
inköpsarbetet.
Uppdrag 7 – Utveckling & förvaltning
En väl identifierad och planerad utveckling och förvaltning skapar
förutsättningar att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl identifierad och
planerad utveckling och förvaltning hanteras rätt saker av rätt roller i rätt ordning
på rätt sätt.
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Bilaga 5 Underlag projekt digitaliserat inköp
Arbetet i projekt sänkta inköpskostnader visar på flera områden som med fördel kan
ingå i ett projekt för digitaliserat inköp.
1. Fortsatt införande e-handel - görs genom att revidera Region Gotlands
strategi för e-handel och göra plan för fortsatt genomförande dvs vilka områden
som ska få e-handel i vilken ordning samt hur och resursbehov för det. Därefter
påbörja det fortsatta införandet av e-handel, såväl användarorienterat som
tekniskt. I arbetet ingår också att säkerställa förvaltningen av e-handel i takt med
genomförandet och lämna över från projektet till förvaltning att hantera den
vidareutvecklade e-handeln i linjen på Region Gotland.
2. Vidareutvecklad support - görs genom att underlätta för verksamheten att
söka och köpa från Region Gotlands befintliga avtal. I det ingår att se över och
säkerställa sökmöjligheter från avtalsdatabasen och websesam och att säkerställa
kvaliteten i våra avtalsdatabaser. Även att vidareutveckla avsnitten om inköp på
externwebb samt intranät och ge underlag för fortsatt supportfunktion inom
inköp.
3. Effektivisera planering och uppföljning av inköpsarbetet – görs genom att
kravställa och förbereda införande av systemstöd för att planera och följa upp
Region Gotlands inköp.
Det är tydligt att det finns samordningsvinster med att samla alla tre ovanstående
områden i ett projekt för digitalisering av inköp.
Effekter med digitaliserat inköp är
 ökad kvalitet och effektivitet vid planering, genomförande och uppföljning av
inköp – till nytta för både Region Gotland och leverantörer
 enklare att göra inköp - underlättar och effektiviserar inköpsarbetet för
inköpande medarbetare över hela Region Gotland
 ökad leverantörs- och avtalstrohet - underlättar för beställare att köpa rätt saker
till rätt pris hos rätt leverantör och på rätt avtal
 enklare att hitta befintliga avtal och därmed att nyttja dessa
 tidsbesparing för arbetstid med inköp ger ökad tid för annat arbete
 stärkt styrning och kontroll över inköpskostnader
 god efterlevnad av lagar och regler
 långsiktigt och professionella arbete med såväl utvecklat arbetssätt som digitala
verktyg för inköp
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Pågående utvecklingsarbete
1. Omvärld
1. Dialog näringslivsberedningen
2. Uppstart upphandlingsforum med företrädare
från näringslivet
3. Dialog arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
för samarbete
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1. Projekt sänkta inköpskostnader och det dagliga
arbetet inom inköp
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Pågående utvecklingsarbete
3. Styrning
1. Fortsatt översyn upphandlingsstödsenhetens
uppdrag i förhållande till styrande dokument,
VP etc

4. Processer
1.
2.
3.
4.
5.

Årscykel 4-åriga upphandlingsplaner
Processutveckling anskaffningscykel
Översyn förarbete och uppföljning
Översyn stöd- och supportbehov
Översyn centrala mallar
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Pågående utvecklingsarbete
5. Organisation
1. Översyn organisation
upphandlingsstödsenheten
2. Rekrytering inköpsstrateg och upphandlare
3. Översyn ansvar och roller avtalsförvaltning
4. Översyn ansvar och roller i anskaffningscykel

6. Intern styrning & kontroll
1. Modell för avtalsförvaltning
2. Översyn intern styrning och kontroll
3. Översyn leverantörs- och avtalstrohet – metod
och pilot
4. Underlag och verktyg för mätbara resultat
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 40

Uppdrag. Utredning framtidens skolorganisation

RS 2019/953
AU § 32

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att tydliggöra drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och budget 2022-2024.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden
förstärka det arbete som redan pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och
bostadsbyggande och återkomma till budgetberedningen 2021 med förslag till plan
och resursbehov.
• Informationen mottages.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende, förutom barn- och
utbildningsnämndens beslut i december, utgått i från det projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det faktum att detta projekt är en del i
ett större effektiviseringsprogram. I analysen beskrivs bl.a. hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Som ett led i Region Gotlands effektiviseringsarbete har ett omfattande projekt
drivits med syfte att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Ett projektdirektiv för uppdraget gavs till barn- och utbildningsnämnden (BUN) från regionfullmäktige i november 2019. Utredningsarbetet genomfördes i utbildning- och
arbetslivsförvaltningen under 2020 och vid mötet i december beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2019-12-15, § 125 i enlighet med majoritetens förslag om att
behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor på landsbygden samt att
genomföra förändringar för förskolor i Visby enligt utredningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att barn- och utbildningsnämndens
beslut behöver beskrivas och förtydligas i strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende utgått i från det
projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det
faktum att detta projekt är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen
beskrivs hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 40 forts
RS 2019/953
AU § 32

Uppdraget till barn- och utbildningsnämnden är tydligt beskrivet i beslutet av regionfullmäktige i juni 2019. Uppdraget var att återkomma med förslag till framtida
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämnings-systemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen
skulle särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning väl belyser nuläget och de utmaningar Region Gotlands
förskolor och skolor står inför. Kompetensförsörjning, likvärdighet och lokalkostnader är tre avgörande områden att hantera.
Kompetensförsörjning, som lyfts som en av de största utmaningarna lyfts också som
en stor utmaning nationellt och regionalt. Så stor att många av de utvecklingsinitiativ
som tas såväl genom Sveriges Kommuner och Regioner samt lokalt i Region Gotland
utgår ifrån behovet av att kraftigt förnya arbetssätt för att klara av att svara upp mot
ökade medborgarbehov med färre medarbetare än idag. Bedömningen är att Region
Gotland även fortsatt och med kraft behöver arbeta med att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Detta kan ske bl.a. genom att barn- och utbildningsnämnden utvecklar samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland om
lärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning.
Utvecklingen av framtidens förskola och skola är ett viktigt led i Region Gotlands
förutsättningar att bibehålla och stärka kvalitén och skapa likvärdighet över hela
Gotland samt att nå en långsiktig ekonomi i balans. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det saknas en ekonomisk analys av beslutet vilket bör återkomma i
samband med barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen och i
strategisk plan och budget för perioden 2022-2024.
Serviceutbudsstrategin, som beslutades av regionfullmäktige 2018, togs fram för att
säkra en miniminivå av serviceutbud över hela Gotland. I utredningen från förvaltningen finns skolorna i Kräklingbo och Öja med som förslag vilket inte ligger i linje
med serviceutbudsstrategin. Strategin i övrigt medger ytterligare strukturella
effektiviseringar.
Sedan uppdraget rörande framtidens skola beslutades under 2019 har en pandemi
drabbat världen. Pandemin har haft omfattande konsekvenser för Region Gotland
och kommer att kräva stora insatser av samtliga verksamheter under lång tid framåt.
Pandemin har också medfört att flyttströmmar ändrats och att den gotländska
befolkningen och antalet deltidsboende har ökat det senaste året.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 40 forts
RS 2019/953
AU § 32

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar slutligen att barn- och utbildningsnämndens
beslut om hanteringen av framtidens förskola och grundskola inte är föremål för
formellt beslut i regionfullmäktige men att nämnden bör uppmanas att i strategisk
plan och budget för 2022-2024 beskriva de ekonomiska konsekvenserna för drift och
investeringar de kommande åren.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Jesper Skalberg Karlsson (M) och Simon Härenstam (L) anmäler protokollsanteckning:
Förslagen till beslut i ärende 17 på dagens sammanträde är en följd av barn- och
utbildningsnämndens beslut under hösten 2020 som innebar att nödvändiga
förändringar av skolorganisationen på Gotland inte genomfördes. Moderaterna och
Liberalerna var inte del av den majoritet som stod bakom beslutet i barn- och
utbildningsnämnden, och står fortsatt bakom de reservationer som gjordes där.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-15, § 125
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/953
29 januari 2021

Regionstyrelsen

Utredning framtidens skolorganisation
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Informationen mottas.



Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att tydliggöra drifts- och
investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och
budget 2022-2024.



Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Barn- och
utbildningsnämnden förstärka det arbete som redan pågår inom ramen för
landsbygdsutveckling och bostadsbyggande och återkomma till
budgetberedningen 2021 med förslag till plan och resursbehov.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende, förutom Barn- och
utbildningsnämndens beslut i december, utgått i från det projektdirektiv som
regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det faktum att detta projekt
är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen beskrivs bl.a. hur barn- och
utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Som ett led i Region Gotlands effektiviseringsarbete har ett omfattande projekt
drivits med syfte att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Ett
projektdirektiv för uppdraget gavs till barn- och utbildningsnämnden (BUN) från
regionfullmäktige i november 2019. Utredningsarbetet genomfördes i utbildningoch arbetslivsförvaltningen under 2020 och vid mötet i december beslutade BUN
(BUN 2019-12-15 § 125) i enlighet med majoritetens förslag om att behålla
strukturen för dagens förskolor och grundskolor på landsbygden samt att genomföra
förändringar för förskolor i Visby enligt utredningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut behöver beskrivas och förtydligas i strategisk plan och
budget 2022-2024.
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Ärendebeskrivning

Inför budgetberedningen i maj 2019 gjordes ett antal utredningar, bedömningar och
analyser av de kommande årens ekonomiska förutsättningar för Region Gotland.
Tydligt framgick att konjunkturläget skulle försämras de kommande åren och därmed
påverka intäkterna för regionen. Fakta fanns också som visade att förutsättningarna i
hög grad kommer att påverkas av den förväntade demografiska utvecklingen som
visar stora ökningar inom de åldersgrupper som har mest behov av regionens
verksamheter och då specifikt både äldreomsorgen och skolverksamheten. Gotland
pekades här ut som en särskilt hårt drabbad region.
Vid budgetberedningen 2019 beslutades om ett besparingskrav på 60 miljoner kr för
2020 och dessutom identifierades ett behov av att totalt sänka kostnaderna
motsvarande totalt 200 miljoner kr för perioden 2020-2022.
I oktober 2019 fattade regionstyrelsen beslut om ett regiongemensamt
effektiviseringsprogram för perioden 2020-2022. Det sammanfattade uppdraget är att
driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest
avgörande aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region Gotland för att bidra
till målet att sänka kostnadsmassan med 200 miljoner kr.
Den långsiktiga målbilden är att Region Gotland bedriver en verksamhet med god
kvalitet och stabil ekonomi, att det finns en buffert för oförutsedda händelser samt
att Region Gotland arbetar proaktivt för att anpassa verksamheten till förändringar i
form av demografisk utveckling, kompetensförsörjningsutmaningar samt
samhällsekonomisk utveckling.
Med utgångspunkt i fakta från tidigare utredningar och analyser prioriterades de sju
projekt där bedömningen var att regionen skulle kunna hitta störst kostnadssänkande
effekter. Ett av projekten är Utredningen om framtidens skolorganisation.
I november 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) projektdirektivet (RF 2019-11-18
§278) som grundar sig i tidigare beslut (RF 2019-06-17, § 188) att ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas”. Målet för utredningen var att nå fram till en
kostnadseffektiv och väl kompetensförsörjd förskole- och skolorganisation som har
fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev ska nå sin fulla potential och flickor
och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.
Att sänka kostnaderna till en nivå som närmar sig referenskostnaden inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde för förskola, grundskola och fritidshem
motsvarar ca 95 miljoner kr i 2019-års beräkningar.
Utredningsarbetet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har varit omfattande
och information har presenterats för regionstyrelsen i samband med övergripande
rapportering av effektiviseringsprogrammet. I februari 2020 medverkade politiker i
barn- och utbildningsnämnden och regionstyrelsen tillsammans med regionens
tjänstemannaledning i en workshop kring utredningens resultat så långt. Fördjupat
gavs en delrapport vid regionstyrelsen i maj (RS 2020-05-27 §165). Rapporten
grundades i en nulägesrapport från projektet som godkänts i BUN 2020-04-14.
Den slutliga utredningen och förslag till beslut presenterades för barn- och
utbildningsnämnden (BUN) första gången i september 2020. Därefter vidtog flera
dialogmöten runt om på Gotland speciellt i de skolorter som utpekats i utredningen.
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Vid mötet i december beslutade BUN (BUN 2019-12-15 § 125) i enlighet med
majoritetens förslag om att behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor
på landsbygden samt att genomföra förändringar för förskolor i Visby enligt
utredningens förslag.
I BUNs beslut i december ingick också två beslut där samarbete föreslås med
regionstyrelsen och dess förvaltning. När det gäller att föra dialog med lokala
utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag rörande skolans attraktivitet och
samhällsutveckling är regionstyrelseförvaltningens bedömning att det är ett
gemensamt ansvar där båda förvaltningarna utifrån sina olika ansvar behöver
samarbeta och sannolikt även förstärka det arbetet. Regionstyrelseförvaltningen
arbetar idag med landsbygdsutveckling bl.a. genom utveckling av servicepunkter,
lokala utvecklingsplaner (LUP), Leader Gute samt implementering av kommande
RUS där samarbete med lokala samhällsaktörer är en viktig del.
När det gäller att genomföra aktiva åtgärder för att öka bostadsbyggandet över hela
ön gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är viktigt för att nå målen
om ökad befolkningsutveckling samt att skapa goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön. Dessutom finns ett uppdrag till det regionägda
bolaget Gotlandshem att åstadkomma bostadsbyggande över hela Gotland. Även här
kan samarbetet stärkas med de lokala utvecklingsaktörerna t.ex. genom Gubis och de
initiativ som där tas.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet har sedan start också övriga projekt
drivits vidare och gett resultat. Kunskap och förslag har lyfts fram för att kunna
effektivisera och hitta kostnadssänkningar inom digitalisering, lokalförsörjning,
bemanning, inköp, måltidsverksamhet och samhällsbyggnad. Flera av dessa projekt
stödjer och är beroende av utvecklingen av skolorganisationen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende utgått i från det
projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det
faktum att detta projekt är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen
beskrivs hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Uppdraget till BUN är tydligt beskrivet i beslutet av regionfullmäktige i juni 2019.
Uppdraget var att återkomma med förslag till framtida skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen skulle särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning väl belyser nuläget och de utmaningar Region Gotlands
förskolor och skolor står inför. Kompetensförsörjning, likvärdighet och
lokalkostnader är tre avgörande områden att hantera.
Kompetensförsörjning, som lyfts som en av de största utmaningarna lyfts också som
en stor utmaning nationellt och regionalt. Så stor att många av de utvecklingsinitiativ
som tas såväl genom Sveriges Kommuner och Regioner samt lokalt i Region Gotland
utgår ifrån behovet av att kraftigt förnya arbetssätt för att klara av att svara upp mot
ökade medborgarbehov med färre medarbetare än idag. Bedömningen är att Region
Gotland även fortsatt och med kraft behöver arbeta med att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Detta kan ske bl.a. genom att BUN utvecklar samarbetet
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med Uppsala Universitet Campus Gotland om lärarutbildning och kompletterande
pedagogisk utbildning.
Utvecklingen av framtidens förskola och skola är ett viktigt led i Region Gotlands
förutsättningar att bibehålla och stärka kvalitén och skapa likvärdighet över hela
Gotland samt att nå en långsiktig ekonomi i balans. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det saknas en ekonomisk analys av beslutet vilket bör återkomma i
samband med BUNs uppdrag till förvaltningen och i strategisk plan och budget för
perioden 2022-2024.
Serviceutbudsstrategin, som beslutades av RF 2018, togs fram för att säkra en
miniminivå av serviceutbud över hela Gotland. I utredningen från förvaltningen
finns skolorna i Kräklingbo och Öja med som förslag vilket inte ligger i linje med
serviceutbudsstrategin. Strategin i övrigt medger ytterligare strukturella
effektiviseringar.
Sedan uppdraget rörande framtidens skola beslutades under 2019 har en pandemi
drabbat världen. Pandemin har haft omfattande konsekvenser för Region Gotland
och kommer att kräva stora insatser av samtliga verksamheter under lång tid framåt.
Pandemin har också medfört att flyttströmmar ändrats och att den gotländska
befolkningen och antalet deltidsboende har ökat det senaste året.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar slutligen att BUNs beslut om hanteringen av
framtidens förskola och grundskola inte är föremål för formellt beslut i
regionfullmäktige men att nämnden bör uppmanas att i strategisk plan och budget
för 2022-2024 beskriva de ekonomiska konsekvenserna för drift och investeringar de
kommande åren.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse slutrapport Framtidens förskola och grundskola BUN 2019/1091
Beslut BUN 2020-12-15 §125
Programdirektiv effektiviseringsprogrammet
Projektdirektiv Framtidens förskola och grundskola
Slutrapport Framtidens förskola och grundskola

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

BUN § 125

Framtidens förskola och grundskola

BUN 2019/1091
BUN AU § 141

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden informerar regionfullmäktige om resultatet av uppdraget att utreda
framtidens förskola och grundskola (RF 2019 §188 och RF 2019 §278) enligt nedan:
 Nämnden beslutar att:
o Behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor på
landsbygden.
o Bryggarens förskola i Visby läggs ned.
o Liens förskola i Visby återöppnas för ordinarie verksamhet.
o Lindens förskola i Visby läggs ned när Alléskolan är färdigställd och
Humlegårdskolans lokaler iordningsställts för förskoleverksamhet.
 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
o Utreda justeringar av upptagningsområde för Stenkyrka skola.
o Göra en långsiktig 10-årig investeringsplan för samtliga skolor som
inkluderar periodiskt underhåll. Bedömningen ska lämnas i samband
med ordinarie investeringsplan i februari 2021. Planen ska förtydliga
tidsperspektiv och investeringsbehov och ska särskilt utreda:
 Investeringsalternativ för Sanda förskolas lokaler efter att
lokaler med tillfälligt bygglov måste avvecklas och skolan
finns kvar som F-3-enhet.
 Underhållsbehov och lokalanpassning på Endre skola för att
fortsätta som en F-3-enhet med förskola.
 Se över om mobila lokaler för barn- och elevhälsan är en
lösning.
o Utreda om F-3-skolan kan vara en långsiktigt hållbar enhet lämplig i
vissa fall och i samband med detta se över landsbygdsstödet till
skolor och, vid behov, eventuellt anpassa detta utifrån ny enhetstyp.
o Utreda hur en F-3-enhet skulle kunna organiseras utifrån ledarskap,
medarbetarskap, måluppfyllelse, lokal- och barnperspektiv.
o Föra kontinuerlig dialog för att bland annat följa och utvärdera
familjers val av skola.
o Möjliggöra för grundskolor och förskolor att bli tydligare och bättre
på att presentera och informera om sin verksamhet så att skolorna
blir det naturliga valet för eleverna i upptagningsområdet. Utveckla
skolors profilområden utifrån lokala förutsättningar och i detta
arbete inkludera barn, föräldrar och medarbetare brett.
o Marknadsföra Gotlands små enheter som ett alternativ för de lärare
som vill jobba i den lilla skolan och önskar flytta till
Gotland/landsbygden.
forts…
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

Forts BUN §125
 Nämnden föreslår förvaltningen att inom sitt uppdrag arbeta med att:
o Genomföra förändringar till större rektorsområden.
o Fortsätta jobba med och utveckla dialog kring kvalitet, lär- och
arbetsmiljö i skolan där medarbetare, barn och föräldrar inkluderas.
o Utveckla dagens samarbete med Uppsala universitet, campus
Gotland om lärarutbildning och kompletterande pedagogisk
utbildning som kombineras med anställning. Stimulera fler att
vidareutbilda sig till lärare och speciellt högstadielärare.
o Uppmuntra och stödja distansoberoende nätverk för kollegialt
lärande.
o Utveckla möjligheterna till fjärrundervisning där det är möjligt.
 Nämnden föreslår regionstyrelsen att i samarbete med nämnden:
o Samarbeta med lokala utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag för att ta
tillvara det engagemang som finns i bygderna. Fokusera på hur
bygden och regionen kan hjälpas åt att skapa en attraktiv skola med
hög kvalitet som lockar och ger ökad valfrihet till både elever och
personal.
o Genomföra aktiva åtgärder för att öka det lokala bostadsbyggandet
för att underlätta för barnfamiljer. I samverkan mellan bygden och
regionen ge tid till utveckling för att nå styrkortets mål om
befolkningsökning.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden fick i juni 2019 i uppdrag från regionfullmäktige att
”utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar
sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen
kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.”
(RF 2019-06-17, § 188)
Utgångspunkten för hur förskolan och grundskolan ska organiseras för barnens och
elevernas lärande och kunskapsutveckling är huvudmannens ansvar. Eleverna har rätt
till en likvärdig utbildning med tillgång till behöriga lärare, elevhälsa och andra
resurser som är nödvändiga för att skolan och undervisningen ska fungera. Det som
kan konstateras är att det råder olika förutsättningar att klara läroplansmålen i Region
Gotlands förskolor och grundskolor.
Projektet Framtidens förskola och grundskolas första redovisning innehåller två delar
med beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och
grundskola.
forts…
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BUN § 125

forts BUN §125
Rapportens första redovisning innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som
är viktiga för framgångsrika skolor. Vidare beskrivs också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner. Nulägesrapporten godkändes vid nämndens sammanträde den 14
april 2020 (BUN §43)
Inför nämndens sammanträde den 9 juni 2020 presenterades vägledande strategier till
lösning. Ett dokument som i punktform beskriver några ur utbildningsuppdragets
perspektiv minsta gemensamma nämnare för att kunna gå vidare till ett förslag till
beslut.
Projektets andra delredovisning utgör förvaltningens förslag på ny organisation för
förskolan och grundskolan på Gotland. Denna presenterades inför arbetsutskottets
sammanträde den 29 september 2020.
Det har genomförts en rad aktiviteter för att ge insyn i översynsprojektet och
möjlighet till delaktighet. Strategin har varit att i första steget – i arbetet med
nulägesrapporten – ge fakta och informera om de förutsättningar och utmaningar
som finns för förskolan och grundskolan på Gotland. I andra steget har fokus legat
på varför, när och hur själva organisationsförslaget skulle kunna genomföras.
Informations- och dialogmöten har genomförts vid flera tillfällen. Coronapandemin
har dock begränsat möjligheterna att fysiskt genomföra de planerade publika
informationsmötena om nulägesanalysen under våren. Dessa hölls istället digitalt. I
viss mån har restriktioner kring sammankomster även begränsat möjligheten till
allmänhetens deltagande vid politikernas dialogtillfällen kring organisationsförslaget
under hösten.
Dialoger och informationstillfällen har fortlöpande genomförts med medarbetare,
rektorer, facklig referensgrupp, politisk referensgrupp, med den styrande alliansen
och koncernledningen samt med föräldrar och medborgare.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Stefan Nypelius (C) presenterar ett förslag på organisation för
grundskolan och förskolan samt ett antal uppdrag till förvaltningen.
Håkan Onsjö (M) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar inom majoritetens och oppositionens
grupper.
forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

forts BUN §125
Sammanträdet återupptas och Håkan Onsjö (M) yrkar på att ärendet återremitteras.
Margareta Persson (M) tillstyrker förslaget.
Stefan Nypelius (C) yrkar på att Håkan Onsjös förslag avslås och att beslut i ärendet
ska fattas vid dagens sammanträde. Jonathan Carlsson tillstyrker ordförandes förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt och Håkan Onsjös förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande propositionsordning:
Ja för bifall till ordförandes förslag och nej för bifall till Håkan Onsjös förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 11 jaröster och 2 nejröster.
Eva Gustafsson (C), Lena Gardelin (C), Stellan Sigsarve (C), Linus Gränsmark (S),
Jonathan Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund
(MP), Jennie Jarve (V), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) röstar nej
Reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt det av ordförande presenterade
förslaget och inte enligt förvaltningens förslag. Jonathan Carlsson (S) tillstyrker
ordförandes förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Votering begärs och ordförande meddelar följande propositionsordning:
Ja för bifall till ordförandes förslag och nej för att avslå ordförandes förslag.
Omröstningsresultat
Votering genomförs med resultatet 11 jaröster och 2 nejröster.
Eva Gustafsson (C), Lena Gardelin (C), Stellan Sigsarve (C), Linus Gränsmark (S),
Jonathan Carlsson (S), Anna Sundin (S), Jessica Palmgren (S), Lisbeth Bokelund
(MP), Jennie Jarve (V), Hilda Frick (SD) och Stefan Nypelius (C) röstar ja.
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) röstar nej
Reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M) reserverar sig mot beslutet.
forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

forts BUN §125
Beslutsunderlag
Rapport från översynen – del 1 nulägesbeskrivning
Rapport från översynen – del 2 redovisning av skolenheterna
Bilagor 1 – 5
Vägledande strategier för lösning
Organisationsförslaget i sin helhet med bilagor
Barnkonsekvensanalyser Framtidens förskola och grundskola
Analys och sammanfattning av medarbetares syn på likvärdighet, kvalitet och attraktiv arbetsplats
Inkomna synpunkter
Sammanställning minnesanteckningar dialogmöten oktober 2020
Utvärdering av sammanslagning av skolor 2006-05-15
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-22
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-23
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Bilagor till detta protokoll
Reservation Håkan Onsjö och Margareta Persson (M)
Protokollsanteckningar från Fi, KD, M och L
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

Bilaga reservation
Håkan Onsjö (M) och Margareta Persson (M)

En grupp av partier från båda sidor blockgränsen har på dagens sammanträde med
Barn- och Utbildningsnämnden lagt ett förslag på nämndens bord som rör
framtidens skolorganisation på Gotland, som Moderaterna yrkat återremiss på. Detta
till följd av att förslaget inte uppfyller kriterierna som vi ställer på beslutsunderlag,
utan snarare är ett utkast till politisk överenskommelse mellan ett antal partier.
För att det ska gå att fatta beslut i en fråga måste kravet på beredning och korrekt
underlag uppfyllas. Ska det gå att fatta ett beslut som påverkar Region Gotlands
ekonomi och gotländska barn under kommande decennium är kraven särskilt viktiga
att ta i beaktande. Det går helt enkelt inte att fatta långsiktiga och genomtänkta beslut
om inte konsekvenserna är tydligt beskrivna.
Det vi saknar i det som idag lagts på bordet är följande:
1. En analys av hur detta påverkar vår långsiktiga kompetensförsörjning inom
skolans område, hur denna skall genomföras och finansieras samt vilken
påverkan förslaget får på de skolor som inte nämns i förslaget. Att fler lärare
ska undervisa i klassrum där barngrupperna är små innebär att barngrupperna
måste bli betydligt större på annat håll eftersom antal lärare är så begränsat.
2. En dialog med de som berörs av beslutet. I den skolutredning som
förvaltningen genomfört finns ett stabilt stöd från professionen och de båda
lärarfacken, samt en välplanerad och väl utförd dialog på skolorna. Om alla
skolor utanför Visby skall bli kvar innebär det sämre förutsättningar för
exempelvis skolorna i Havdhem, Slite och Roma. Förslagets påverkan på dem
bör belysas tydligt.
3. En analys eller åtminstone en antydan till analys kring vad detta innebär för
andra pågående processer i Region Gotland, till exempel Måltidsutredningen,
det övergripande effektivitetsprogrammet och arbetet med
arbetsgivarvarumärket. Om alla kök inom skolans område blir kvar innebär
det onekligen konsekvenser för vad Måltidsutredningen kan landa i för
slutsatser.
4. En ekonomisk konsekvensanalys som tar hänsyn till ökade driftskostnader,
ökade investeringskostnader och den långsiktiga påverkan på Barn- och
Utbildningsnämndens samt övriga nämnders ekonomi. Det vore ett brott
mot styrkortet att fatta ett beslut utan att detta belyses tydligt.
Med anledning av ovanstående har vi idag yrkat på återremiss.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

Bilaga Protokollsanteckningar
Eva Mathiasson Rinblad (Fi)

Feministiskt initiativ stöder Stefan Nypelius förslag till beslut.
Linnéa Högberg (KD)

Kristdemokraterna stöder Stefan Nypelius förslag till beslut.
Aina Mattson (L)

Liberalerna stöder Håkan Onsjös förslag att återremittera ärendet och instämmer i
reservationen.
Håkan Onsjö (M), Margareta Persson (M) och Aina Mattson (L)

Moderaternas utgångspunkt för politiken som rör skola och förskola utgår ifrån en
vilja att ge alla barn och unga den bästa möjliga starten i livet. Det ska inte spela
någon roll varifrån man kommer, utan bara vart man är på väg. Med trygga miljöer,
lokaler som håller måttet och lärare som både är behöriga och kan lära av kollegor är
möjligheterna till det betydligt större än utan. Vi moderater värnar skolans
kompensatoriska uppdrag och att kunskapsförmedlande ska stå i centrum. Det är
bakgrunden till att vi både stöttat att tillsätta en utredning om framtidens skola och
förskola, samt följt dess arbete nära under mer än ett års tid.
Gotländsk skola har problem. Det finns skollokaler som står på tillfälliga bygglov, det
fattas rum för Barn- och Elevhälsan, likvärdigheten brister och utmaningen att hitta
behöriga lärare till klassrummen ökar för var dag som går. Innan 2030 kommer fler
än 8 av 10 gotländska lärare att gå i pension. Det är som bäddat för en skolkris om
inte förändringar görs innan problemen står för dörren. Därför behövs en förändring
där vi ser till att använda våra resurser – i form av lärare och lokaler – på allra bästa
sätt. Idag har gotländsk skola cirka 2000 platser i klassrummen som gapar tomma,
vilket vittnar om att skolorganisationen inte är rätt dimensionerad.
Det har funnits stor enighet genom hela utredningstiden, med enhälliga beslut i både
nämnd och den politiska referensgrupp som skulle säkerställa att politikerna orkade
löpa hela linan ut när väl slutförslaget presenterades. Vi moderater välkomnar det.
För att det ska vara meningsfullt att genomföra en förändring som är tillräckligt stor
för att lösa problemen krävs en blockpolitisk överenskommelse som håller över
mandatperioderna. Att ge våra barn den bästa möjliga skolgången som resurserna
tillåter borde vara ett mål som politiker i olika ringhörnor kan enas om även om vi är
oense om vissa prioriteringar på vägen dit.
I nuläget har den samstämmighet som vi värderat högt fullkomligt torpederats. Trots
att förvaltningen, rektorerna och facket kommit fram med paket av åtgärder – som
politiken i princip ned till minsta kommatecken godkänt längs vägen – finns inte
förutsättningarna för ett genomförande av den förändring gotländsk skola behöver.
Det är beklagligt.

7 (8)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

BUN § 125

Om inget görs åt de problem som utredningen tar fasta på att lösa, uppstår en rad
följdproblem. Driftskostnaderna för skolan ökar med +10 mkr per år. Samtidigt
krävs investeringar om ca 200 mkr för att renovera och bygga om lokaler i skolor där
få barn går. Därutöver slås benen undan för en hållbar kompetensförsörjning – och
de skolor som med förslaget skulle få ett tillskott av resurser och barn blir utan.
Framtiden för till exempel Havdhem skola och VVV-skolan på Visborg ser allt
mörkare ut.
Man kan ha olika åsikter om tidsplanen för genomförande av skolutredningens
förslag, men vi moderater hävdar ändå med emfas att merparten av förslagen i
utredningen bör ligga till grund för en tioårig plan för skolan på Gotland. Det skulle
ge förutsättningar att med tiden ställa om skolorganisationen till något som är mer
hållbart. Att lägga ned stora resurser på skolor som i stora delar valts bort av ortens
barn är orättvist mot de barn som går i skolor där barngrupperna växt ur lokalerna.
Att lärare skall tilldelas att undervisa i klasser med bara ett fåtal barn medför
oundvikligen att andra klasser blir orimligt stora, eftersom antalet lärare är så
begränsat.
Med anledning av ovanstående kan vi inte stå bakom inriktningen från övriga partier
som säger att vi inte ska genomföra någon av de större förändringarna
skolutredningen föreslår. Det blir helt enkelt för orättvist, för kortsiktigt och för
dåligt.
Att inte genomföra organisationsförändringarna som föreslås innebär att det
effektivitetsprogram som antagits av regionfullmäktige inte kan genomföras fullt ut,
samt att kostnader för drift och investeringar ökar väsentligt. En betydande
skattehöjning lär bli resultatet, vilket få pratar om i den yra som uppstått efter
dialogmötena. Samtidigt urholkas tjänstemäns och allmänhets förtroende för
politiken när ingen orkar stå upp för vad man sagt i nämnd och referensgrupp i över
ett års tid.
Vi ställer oss också särskilt frågande till hur arbetet med att förbättra gotländsk skola
ska fortsätta i framtiden. Om politiken inte litar på de underlag som tas fram av
tjänstemän, hur ska samarbetet kunna fungera? Om politiken inte vill genomföra
något av utredningens förslag, varför tillsattes den då från början? Och om man inte
vill genomföra den mest välunderbyggda utredningen som gjorts på många år, vad
ska man göra istället och hur?
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 42

Avgiftsnivå för sena ansökningar till
Almedalsveckans officiella program

RS 2021/180

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Gällande avgiftsnivåer för sena ansökningar till det officiella programmet kvarstår.
• Beslut om tidsintervall delegeras till avdelningschef kommunikation.
•

De sedan tidigare gällande avgiftsnivåerna kvarstår, i syfte att jämna ut inflödet av
ansökningar till Almedalsveckans officiella program och därmed även fördela arbetet
med granskning av evenemang utifrån kriterierna.
Beslut om när i tid de olika avgiftsnivåerna ska inträda delegeras till ansvarig
avdelningschef.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att nuvarande avgiftsnivåer kvarstår, men
att regionstyrelsen bör överlåta beslut om när i tid avgifterna ska inträda till avdelningschef kommunikation för att skapa en större flexibilitet i handläggning och granskning
samt skapa en ökad trygghet för arrangörerna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/180
25 januari 2021

Mia Stuhre

Regionstyrelsen

Almedalsveckan; Avgift för sena ansökningar till det officiella
programmet
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beslutar att gällande avgiftsnivåer för sena ansökningar till
det officiella programmet kvarstår.
Regionstyrelsen beslutar att delegera beslut om tidsintervall till
avdelningschef kommunikation.

Sammanfattning

De sedan tidigare gällande avgiftsnivåerna kvarstår, i syfte att jämna ut inflödet av
ansökningar till Almedalsveckans officiella program och därmed även fördela arbetet
med granskning av evenemang utifrån kriterierna.
Beslut om när i tid de olika avgiftsnivåerna ska inträda delegeras till ansvarig
avdelningschef.
Ärendebeskrivning

I syfte att fördela arbetet med granskning av inkomna ansökningar till
Almedalsveckans officiella program finns det i dag olika avgiftsnivåer fastslagna, KS
2010/19-10.
Från det att ansökningssystemet öppnas kan arrangörer ansöka om att medverka utan
kostnad. Därefter har det under maj månad tagits ut en avgift på 1 000 kr per
ansökan och under juni månad en avgift på 2 000 kr per ansökan. Gällande nivåer
har bidragit till ett jämnare inflöde av ansökningarna som ska handläggas och
granskas inför publicering i det officiella programmet.
Under rådande pandemi är planeringen för Almedalsveckan än så länge osäker och
oviss. Det råder en osäkerhet och försiktighet bland de aktörer som tidigare varit
frekventa deltagare och arrangörer under Almedalsveckan. Med nu gällande
tidsangivelser finns en påtaglig risk för att arrangörer helt avstår att ansöka till det
officiella programmet eller att de skickar in ofullständiga ansökningar under den
kostnadsfria perioden.
Det finns därför ett påtagligt behov av flexibilitet för att arrangörer ska våga ansöka.
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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 20xx/xxxx

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att nuvarande avgiftsnivåer kvarstår, men
att Regionstyrelsen bör överlåta beslut om när i tid avgifterna ska inträda till
avdelningschef kommunikation för att skapa en större flexibilitet i handläggning och
granskning samt skapa en ökad trygghet för arrangörerna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-26
KS 2010/10-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 16
Au § 18

Förseningsavgift Almedalsveckan: Avgift för sena anmälningar
KS2010/19-10
- Ledningskontoret 2009-12-21

Ledningskontoret har utarbetat förslag till avgift för sena anmälningar till
Almedalsveckans kalendarium. Förslaget innebär införande av en avgift på
1 000 kr vid anmälningar som inkommer under maj och 2 000 kr för anmälningar
under juni.
Kommunstyrelsens beslut


Avgift införs för sena anmälningar till Almedalsveckans kalendarium i
enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
RD-resurs: Informationchefen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 43

Begäran om tilläggsanslag, Högbyskolans
kök

RS 2021/109
AU § 36

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag med 5,3 miljoner kr beviljas för renovering i storkök Högbyskolan.
• Tilläggsanslag med 1,2 miljoner kr beviljas för akustiklösning i matsal Högbyskolan.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering, flöden
behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och viss utrustning behöver bytas
ut.
Enligt tidigare utredningar och beslut i regionstyrelsen 2016-06-02, § 123 ska köket
och restaurang Oasen vid Hemse vårdcentrum avvecklas och köket vid Högbyskolan
ta över produktion och leverans av måltider till bland annat äldreboendet vid Hemse
vårdcentrum. Som en följd av beslutet kommer tillagning och leverans av måltider
från köket vid Hemse vårdcentrum till Åvallegården tas över av Klinteskolan.
Efter beslut i socialnämnden 2020-12-03, § 177 att privatisera äldreboendet
försvinner delar av den tänkta produktionen vid Högbyskolans kök men påverkar
endast planerad ombyggnation marginellt. Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt
Högbyskolan, stämmer överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes under 2019-2020. Innan
förstudien för Högbyskolan kök startade gjordes en kostnadsindikation som
grundade sig på en mindre omfattning än vad förstudien visade, bland annat togs inte
diskrum med i den initiala kostnadsindikationen. Anledningen till att förstudie
kompletterades med justering av diskrum var för att skapa bättre flöde som ökar
möjligheten till effektiv produktion och en bra arbetsmiljö.
Regionfullmäktige beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 miljoner kr för
projektet. Total utgift bedöms till 19 miljoner kr. Tilläggsanslag på 6,5 miljoner kr
behövs för genomförande.
I förstudien för Högbyskolan kök har ombyggnadsbehovet klarlagts och ombyggnaden
av köket omfattar 212 kvm för kök inklusive biytor. Diskrummet ska även omfattas då
det har flera brister så som undermålig ventilation, fel golvfall och uttjänt diskmaskin.
Det saknas även en ventilationskåpa och en golvbrunn. Utöver det så är fläktrum på
60 kvm med nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av lastkaj inkluderade i
ombyggnationen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 43 forts
RS 2021/109
AU § 36

Den kostnadsindikation som är framtagen under förstudien grundar sig i de åtgärder
som behöver utföras. Det har även identifierats att det finns stor risk för att miljöfarligt avfall behöver saneras för att kunna utföra ombyggnaden för köket.
Kostnaden för sanering är svårbedömd, men en summa på 0,5 miljoner kr har tagits
med i bedömd budget för ombyggnad kök.
Förutom ombyggnation av köket som har högst prioritet för verksamheten har en
undermålig ljudmiljö i matsalen identifierats. Åtgärder för att lösa det har föreslagits i
form av en ny akustiklösning som omfattar nytt akustikundertak samt ljudabsorbenter
på väggar. Även uppgradering av ventilation och belysning ska utföras vid montage av
nytt undertak. Ombyggnad av undertaket krävs för att uppnå acceptabel ljudklass
(ljudklass C). Detta beräknas till 1,2 miljoner kr.
För att kunna nyttja matsalen på bästa sätt behöver även en vägg mellan matsal och
den tidigare personalmatsalen öppnas upp.
Befintlig El-central för inkommande el har hög ålder och lever inte upp till dagens
elsäkerhetskrav. Vid en ombyggnad av köket kommer en ny el-central installeras.
Även reservkraftsuttag för inkoppling av provisoriskt el-aggregat vid krissituationer
ska installeras.
Ytterligare byggåtgärder som identifierats är nya fönster i kök, isolering i del av vind
ovan kök där det saknas, ny takbeklädnad på varumottagning samt målning av
befintligt tak rörande aggregatrum
Barn- och genusperspektiv – bättre förutsättningar skapas för att ge alla elever vid
Högbyskolan så väl vällagad som säker och näringsriktig mat liksom en bättre
ljudmiljö vid måltidstillfället.
Landsbygdsperspektiv – berör Högbyskolan i Hemse.
Behov av tilläggsanslag – Beräknad total utgift 19 miljoner kr. Regionfullmäktige
beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 miljoner kr för ombyggnaden. Nu
genomförd förstudie resulterar i ett behov av tilläggsanslag om 6,5 miljoner kr (varav
5,3 miljoner kr avseende storkök och 1,2 miljoner kr avseende akustiklösning matsal).
Ekonomiska beräkningar visar på att planerade investeringar och produktionsförändringar på sikt leder till sänkta driftskostnader. Den ökade kapitalkostnaden i
form av hyreskostnader beräknas därför kunna hanteras inom ram.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/109
25 januari 2021

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Högbyskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag med 5,3 mnkr beviljas för renovering i storkök Högbyskolan.



Tilläggsanslag med 1,2 mnkr beviljas för akustiklösning i matsal
Högbyskolan.



Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering, flöden
behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och viss utrustning behöver bytas
ut.
Enligt tidigare utredningar och beslut i regionstyrelsen (§123- 2016-06-02) ska köket
och restaurang Oasen vid Hemse vårdcentrum avvecklas och köket vid Högbyskolan
ta över produktion och leverans av måltider till bland annat äldreboendet vid Hemse
vårdcentrum. Som en följd av beslutet kommer tillagning och leverans av måltider
från köket vid Hemse vårdcentrum till Åvallegården tas över av Klinteskolan.
Efter beslut i socialnämnden (§177- 2020-12-03) att privatisera äldreboendet
försvinner delar av den tänkta produktionen vid Högbyskolans kök men påverkar
endast planerad ombyggnation marginellt.
Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt Högbyskolan, stämmer överens med
utredningen ”Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland”
vilken genomfördes under 2019-2020.
Innan förstudien för Högbyskolan kök startade gjordes en kostnadsindikation som
grundade sig på en mindre omfattning än vad förstudien visade, bland annat togs inte
diskrum med i den initiala kostnadsindikationen. Anledningen till att förstudie
kompletterades med justering av diskrum var för att skapa bättre flöde som ökar
möjligheten till effektiv produktion och en bra arbetsmiljö.
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Regionfullmäktige beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 mnkr för projektet.
Total utgift bedöms till 19 mnkr. Tilläggsanslag på 6,5 mnkr behövs för
genomförande.
Bedömning

I förstudien för Högbyskolan kök har ombyggnadsbehovet klarlagts och
ombyggnaden av köket omfattar 212 m2 för kök inklusive biytor. Diskrummet ska
även omfattas då det har flera brister så som undermålig ventilation, fel golvfall och
uttjänt diskmaskin. Det saknas även en ventilationskåpa och en golvbrunn. Utöver
det så är fläktrum på 60 m2 med nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av lastkaj
inkluderade i ombyggnationen.
Den kostnadsindikation som är framtagen under förstudien grundar sig i de åtgärder
som behöver utföras. Det har även identifierats att det finns stor risk för att
miljöfarligt avfall behöver saneras för att kunna utföra ombyggnaden för köket.
Kostnaden för sanering är svårbedömd, men en summa på 0,5 mnkr har tagits med i
bedömd budget för ombyggnad kök.
Förutom ombyggnation av köket som har högst prioritet för verksamheten har en
undermålig ljudmiljö i matsalen identifierats. Åtgärder för att lösa det har föreslagits i
form av en ny akustiklösning som omfattar nytt akustikundertak samt
ljudabsorbenter på väggar. Även uppgradering av ventilation och belysning ska
utföras vid montage av nytt undertak. Ombyggnad av undertaket krävs för att uppnå
acceptabel ljudklass (ljudklass C). Detta beräknas till 1,2 mnkr.
För att kunna nyttja matsalen på bästa sätt behöver även en vägg mellan matsal och
den tidigare personalmatsalen öppnas upp.
Befintlig El-central för inkommande el har hög ålder och lever inte upp till dagens
elsäkerhetskrav. Vid en ombyggnad av köket kommer en ny el-central installeras.
Även reservkraftsuttag för inkoppling av provisoriskt el-aggregat vid krissituationer
ska installeras.
Ytterligare byggåtgärder som identifierats är nya fönster i kök, isolering i del av vind
ovan kök där det saknas, ny takbeklädnad på varumottagning samt målning av
befintligt tak rörande aggregatrum
Barn- och genusperspektiv – bättre förutsättningar skapas för att ge alla elever vid
Högbyskolan så väl vällagad som säker och näringsriktig mat liksom en bättre
ljudmiljö vid måltidstillfället.
Landsbygdsperspektiv – berör Högbyskolan i Hemse
Behov av tilläggsanslag – Beräknad total utgift 19 mnkr. Regionfullmäktige
beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 mnkr för ombyggnaden. Nu genomförd
förstudie resulterar i ett behov av tilläggsanslag om 6,5 mnkr (varav 5,3 mnkr
avseende storkök och 1,2 mnkr avseende akustiklösning matsal).
Driftkostnadskonsekvens –
Ekonomiska beräkningar visar på att planerade investeringar och
produktionsförändringar på sikt leder till sänkta driftskostnader. Den ökade
kapitalkostnaden i form av hyreskostnader beräknas därför kunna hanteras inom
ram.
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Vad

Kostnad

Kommentar

Ursprunglig
kostnadsbedömning

12 500 000 kr

Baserades på faktisk kvadratmeterkostnad för
Gråbokökets ombyggnation multiplicerat med
köksytan.

Ombyggnation diskrum
inklusive ny diskmaskin

1 900 000 kr

Behov som framkom under genomförandet av
förstudie

Utbyggnad lastkaj samt
diskrepans mot
ursprunglig bedömning

600 000 kr

Summa storkök

15 000 000 kr

Sanering

500 000 kr

Akustiklösning matsal

1 200 000 kr

Elinstallationer

1 600 000 kr

Ny el-central samt reservkraftsuttag

Övriga åtgärder

700 000 kr

Nya fönster, isolering, rivning av vägg, takbeklädnad,
målning etc.

SUMMA

19 000 000 kr

Bedömd kostnad om behov av sanering uppstår
under ombyggnationen

Beslutsunderlag

Fördjupad förstudierapport Högbyskolans kök
Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland RS 2019/958
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF stab
Avdelningschef Måltid RSF
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1. Uppdrag
1.1 Skissförslag kök

Ta fram skissförslag på utformning av kök, beskrivning av åtgärder som behöver genomföras
för att kunna genomföra skissen. Kostnadsuppskattning för det.
Önskemål och förväntningar:
• Köket ska klara en kapacitet på 600 portioner.
• Kostnadsuppskattning på en utökning till omkring 800 portioner (avser framförallt ytor,
ev. ökad ventilation samt ev. ökat behov av el).
• En skiss med utrustningsförteckning presenteras när förstudien är klar.
1.2 Underhållsbehov

Förutom att ta fram ett förslag på utformning av nytt kök så skall byggnadens underhållsbehov
analyseras liksom de tekniska försörjningssystemen såsom ventilation, värme, el, vatten och
avlopp för att säkerställa att lokalen inte skall behöva underhållas på många år efter ombyggnad
samt att lokalen får ett bra inomhusklimat.
1.3 Akustiklösning matsal

Matsalen upplevs bullrig och slamrig och förslag på åtgärder skall tas fram för att skapa en
bättre ljudmiljö.

2 Underlag förstudie
2.1 Verksamhetsanalys

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med behov av renovering. Flöden behöver
förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och viss utrustning behöver bytas ut.
Efter beslut om att stänga Hemse VC och flytta delar av produktionen till Högbyskolans kök
blir behovet av ombyggnad och förändring större. Bedömningen från verksamheten är att
ytorna räcker men behöver dispersionernas om för att skapa en bra arbetsmiljö.
2.2 Lokalprogram

Inför förstudien har måltidsförsörjningen tagit fram skisser som visar på de funktioner som
önskas i det nya köket. Måltid har också levererat en generell inventarielista som underlag för
skissarbetet.

Bild 1: Befintligt planlösning kök.

Bild 2: Skiss från verksamhet, underlag inför förstudien.
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3 Arbetsmetod förstudie
Arbetet med förstudien har letts av Malin Pettersson. För att leverera ett resultat i uppdraget
har byggnadens tekniska status studerats genom platsbesök och genomgång av befintliga
handlingar (ritningar, protokoll, inventeringar, energirapport mm). För att omsätta information
och hitta bästa lösning har även expertkompetenser köpts in i specialområden som,
konstruktion, storkök, VVS och akustik.
Arbetet har inkluderat ett antal olika möten och platsbesök för att inhämta verksamhetens
kunskap och önskemål samt för att utreda byggnadens begränsningar och möjligheter. Detta
arbete har sedan legat till grund för de föreslagna åtgärderna för kommande ombyggnation.
Samarbetet med konsulterna har bidragit till bättre löningar, samarbetet med Storkök har varit
mest omfattande. Storkökskonsulten har bidragit med kunskap om krav och arbetssätt samt
projektering. Just samarbetet mellan storkökskonsulten och verksamhetens representanter har
varit värdefullt för att nå det resultat som presenteras.
En tidplan sattes upp i förstudiens inledning:
TIDPLAN Förstudie
Datum: 2020-08-25

sept
36

37

okt
38

39

40

41

nov
42

43

44

45

46

jan

dec
47

48

49

50

51

52

53

1

2

HUS 13
Upphandling konsulter
skiss storkök
Konstruktör
Ventilation skiss
Kostnadsindikation delar
Kostnadsindikation
Förstudierapport
Utvärdering

Bild 3: Tidplan Förstudie daterad 2020-08-25

Följande möten har även hållits:
•
•
•
•
•

Styrgruppsmöten ca var 6:e vecka. Styrgrupp: Björn Sandqvist, Josefin Jessen, Torbjörn
Ihse, Malin Pettersson och Jonas Sundgren.
Projektgruppsmöten ca var 4:e vecka. Projektgrupp: Anders Allard, Carina Andersson,
Stefan Hellström, Malin Pettersson och Jonas Sundgren.
Skissmöten 3 st. Cedervall arkitekter Birgitta Orrebacken eller Sofie Nylander, Anders
Allard, Carina Andersson, Malin Pettersson och Jonas Sundgren.
Verksamhetsmöten: Möten direkt mot verksamheten har Carina Andersson hållit under
förstudien.
Platsbesök 4 st.
o Besök 1, del av projektgruppsmöte, deltagare Carina Andersson, Stefan
Hellström, Malin Pettersson, Gisela Malmborg och Erling Häglund.
o Besök 2, genomgång av byggnaden samt fokus på el-central. Malin Pettersson
och Jonas Sundgren
o Besök 3, fokus VVS och vindsutrymmen, deltagare: Malin Pettersson, Stefan
Eklöf och Erling Häglund.
o Besök 4, fokus konstruktion och matsal, deltagare Anders Nilsson, Malin
Pettersson och Jonas Sundgren.
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4 Resultat, Förslag på ombyggnadsåtgärder
4.1 Skissförslag kök

Ombyggnaden omfattar 212 m2 kök inkl. biytor (och fläktrum 60 m2) samt utbyggnad av
lastkajen.
Dimensionering
Köket dimensioneras som ett tillagningskök för ca 800 portioner/dag inklusive utskick till
externa enheter. Ca 360 portioner serveras i Högbyskolan, ca 170 portioner levereras till
närliggande förskolor och ca 40 dagsportioner levereras till ett närliggande äldreboende. Det
önskas, i o m ombyggnationen, även att det ska finnas kapacitet för att kunna tillaga ytterligare
ca 200 portioner. Omklädningsrummet dimensioneras för 6 personal. Inom ramarna för
kökslokalerna inplaneras ett kontor för administrationsarbete. Det finns inget separat
pausutrymme, utan matsalen nyttjas för detta ändamål.
För att kunna transportera köksavfall till avfallsrum byggs ny ramp i anslutning till lastkaj.
Lutning på ramp får vara högst 1:12.
Drift kök
Verksamheten ska drivas i kommunal regi. Full verksamhet 5 dagar/vecka. Under helgen
kommer köket att vara i drift för tillagning och utskick till äldreboende, ca 40 dagsportioner
(varm lunch och kyld middag).
Beredningsnivå tillagningskök
Köket planeras som tillagningskök för beredning av råa varor av kött, fisk och fågel. Specialkost
kommer att tillagas i separat del av kök. Endast tvättade rotfrukter och grönsaker kommer att
köpas in varpå grönsakshantering sker i del av kök. Degberedning inplaneras.
Verksamheten beaktar rutiner för bakning och dokumenterar hanteringen i verksamhetens
system för egenkontroll, t.ex. genom att bakning sker annan tid än övrig tillagning och att
arbetsytorna rengörs efter degberedning.
Maten som levereras ut kommer att packas i kantiner och levereras till respektive
mottagningskök i anpassade mattransportvagnar.
Diskhantering
Diskning av kantiner, utensilier, porslin och glas inplaneras i separerat diskrum, som ligger i
direkt anslutning till köket. Diskrum utrustas bl. a. med tunneldiskmaskin, förspolningsmaskin
samt grovdiskmaskin. Diskinlämning inplaneras från matsal till diskrum.
Avfall
Avfallsrum har ej utretts då befintligt avfallsrum har bedömts fungera för framtida verksamhet.
Gångväg mellan avfallsutlämning och sopbilens lastningsplats ska vara jämn och halkfri året
om. Den ska vara så kort som möjligt, högst 10 m rekommenderas, minst 1200 mm bred. Om
lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel
och får inte överstiga 1:12. Om rampen blir lång skall längden innan ett ev. vilplan inte
överstiga 12 meter. Vilplan ska vara minst 1,5 meter.
Utrustning
Viss befintlig köksutrustning är i gott skick och kan återanvändas; 2 ugnar, 1 blastschill, 2 stora
grytor och granuldiskmaskin. Övrig utrustning projekteras som nyinstallation.
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Bild 4: SK-001 Dispositionsskiss 2020-10-28, Cedervall Arkitekter.

4.2 Akustiklösning matsal

Den befintliga matsalskonstruktionen har analyserats med avseende på akustik och
rekommendationer lämnas baserade på detta underlag för att innehålla ljudkrav avseende
efterklangstid i matsalen enligt avsnitt nedan. Ingen efterklangstidsmätning har genomförts i
skolans matsal.

Bild 5: Befintlig matsal
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Förutsättningar
Från foton och underlag erhållna från projektledare framgår det att matsalens
Konstruktion med avseende på akustik är följande:
• Absorberande undertak saknas. Perforerat undertak diktmonterat bjälklaget.
• Flertalet väggar är av betong med ytskikt av puts
• Flertalet väggar består av fönster
• Ytskikt på golv är plastmatta
• Stolar och matbord av trä
• Gardin och tunna rullgardiner vid fönster
Ljudkrav och riktlinjer
Riktlinjer under projekteringen av matsalen har varit efterklangstid i matsalar i skolor,
förskolor och fritidshem enligt Boverkets Byggregler och ljudklass C och ljudklass D
enligt SS 25268:2007: +T1:2017, se Tabell 1.

Tabell 1. Längsta efterklangstid i rum, T20, för undervisningslokaler i skolor, förskolor och fritidshem (SS
25268:2007+T1:2017).

Åtgärder
Ljudklass C är ljudkrav enligt Boverkets Byggregler och det ljudkrav som ska
eftersträvas.
Beräkningarna visar att ett nytt absorberande undertak ger mest effekt på att reducera
ljudnivån och efterklangstiden i matsalen. Även om taket står för den större delen av
absorptionen i rummet måste undertaket kompletteras med en viss yta av väggabsorbenter.
Detta är bra för att reducera efterklangstiden och för att förhöja talkommunikationen i
matsalen.
Åtgärd Ljudklass C
Förslaget är att undertak med kvalitet lika Ecophon typ Master Alpha monteras som undertak
med minst 200 mm nedpendling och minst 90% täckningsgrad. Undertaket kompletteras med
36 m2 väggabsorbent med kvalitet lika Ecophon Akusto Wall 2,7 x 0,6 m, förslagsvis enligt
Figur 1 nedan för att reducera fladdereko och höja taluppfattbarheten. Väggabsorbenter
monteras i öron höjd i sittande position för bästa effekt.
Förslaget innebär också att befintlig ventilation och styr uppgraderas. Nya ventilationsdon och
spjäll för behovsstyrning monteras och nytt ventilationsaggregat placeras i aggregatrum.
Belysning i matsalen byts ut.
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Bild 6: Förslag placering av ljudabsorbenter, Tyréns.

4.3 Övriga åtgärder

Det har även under arbetets gång framkommit övriga åtgärder som bör utföras och
särredovisas ekonomiskt enligt nedan.
Öppna vägg matsal
Öppna upp vägg mellan matsal och f.d. personalmatsal för att kunna nyttja matsalen på ett
bättre sätt.
Fönster
Det föreslås att fönster byts ut i kökets lokaler när det ändå utförs en ombyggnad. Dessutom
minskar risken för att det skall uppstå kondens på fönster.
Isolering
Det har under platsbesök identifierats att det saknas isolering på en del av vinden ovanför kök.
Denna bör åtgärdas.
Tak varumottagning
Befintligt tak består av papptak troligen från 1977. Förslag att det kompletteras med ny
takbeklädnad.
Tak aggregatrum målning
Färgen på befintligt tak på aggregatrum har flagnat till stor del. Förslag att taket målas.
Inkommande El-central
Inkommande el-central är omodern och uppnår ej el-säkerhet.
Reservkraftuttag.
Alternativ el-matning till köket för att kunna ansluta el via elverk/reservkraft vid en
krissituation.
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5. Myndighetsfrågor
Det finns myndighetskrav för livsmedelsverksamheter som måste följas, på den lagstiftningen
lämnas ingen dispens, oavsett verksamhet. Verksamheten ansvarar för sådana myndighetsfrågor
5.1 Bygglov

Kontakt har tagits med bygglov för att bedöma vilka ansökningar och anmälningar som krävs.
Anpassningen av väderskyddet bedöms vara bygglovspliktigt eftersom den kommer att
anpassas till den förlängda lastkajen och därmed utökas.
Ombyggnationen kan också omfattas av anmälanplikt. Följande åtgärder är anmälanpliktiga:
- Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att
byggnadens planlösning påverkas avsevärt
- Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för
ventilation i byggnader
- Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt,
- Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
5.2 Ändringsanmälan VA

Ändringsanmälan VA skall skickas in till Region Gotland.
5.3 Registrering

Tidigare utförde myndigheterna en förhandsgranskning av om- och nybyggnationer, detta
utförs inte längre. Numera ska alla verksamheter som hanterar livsmedel registreras. En
anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet och verksamhetsbeskrivning ska lämnas till
myndigheten för registrering. Även ändringar i befintlig verksamhet ska anmälas till
myndigheten. Kontrollbesök görs av myndigheten då de granskar verksamhetens system för
egenkontroll.
Regelverk
Livsmedelsförordningen 2006:813, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 om livsmedelshygien, Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS, Boverkets
Byggregler - BBR

6. Planförutsättningar
Ombyggnad inom befintlig byggnad.
7. Tekniska förutsättningar
7.1 Mark

Inga markundersökningar är utförda i denna förstudie. Förstudien föreslår väldigt lite
markåtgärder. Det som kommer behövas utföras är att gräva och återställa för fettavskiljare
samt gräva och återställa för utbyggnad av lastkaj.
7.2 Konstruktion

Köket ligger på markplan med underliggande källare.
Enligt befintliga ritningar är golvbjälklaget av 250 mm betong med 140 mm överbyggnad
bestående av mineralull och överbetong. Det ligger två förstärkta zoner (h=320 b=1200
l=4000) i betongplattan under ovanliggande väggar.
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Bild 7: Förstärkt zon under vägg. Del av ritning armeringsplaner, 1967, Ingenjörsbyrån Gunnar Hörnfeldt

Takbjälklaget över kökslokalerna består delvis av betongplatta med uppstolpade trätakstolar
och i övrigt fribärande trätakstolar. Det ligger mitt på betongplattan en uppåtvänd balk.
Betongplattan ligger upplagd på väggar bestående av 250 mm murade spårblock som är
bärande. Övriga innerväggar är inte bärande.

Bild 8: Del av ritning, sektion byggnad B, 1967, Ingenjörsbyrån Gunnar Hörnfeldt

Det har också identifierats att det finns en sättning i en sammanfogning mellan två limträbalkar
i befintligt fläktrum. Byggnadskonstruktör bedömer att det inte är någon fara och den enda
åtgärd som bör göras är att ha den under uppsikt.
7.3 Byggåtgärder

En förutsättning som sattes under förstudiens tidiga skede var att kökets befintliga bärande
väggar inte skulle tillåtas rivas om det inte fanns mycket stora vinster med det. Det bestämdes
dock att nya håltagningar var tillåtet att projektera. Denna inriktning bestämdes för att minska
behovet och omfattningen av konstruktionsförstärkningar i byggnadsstommen.
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Bild 9: Bärande väggar inom befintligt kök.

I det nya köket behålls de bärande väggarna i sina befintliga lägen men flertalet icke bärande
väggar kommer att rivas och ny väggar uppföras. Allt befintligt ytskikt kommer att rivas och
nya ytskikt planeras för ombyggnaden. Kyl- och frysrum rivs.
Nya håltagningar i bärande väggar växlas av med balkar av stål, prefab eller platsgjutna. Icke
bärande väggar kan rivas.
Nya kyl- och frysrum monteras och ursparingar under och ursparingar under dessa begränsas
till om möjligt 140 mm.
Befintliga Kylrum saknar isolering. Det medför att det finns viss risk att fukt i
byggnadsstommen kan förekomma. Detta kan komma att innebära att byggnaden behöver
torkas ur innan nya tätskikt osv uppföres. Det finns också synligt svartmögel på synliga
organiska material i kylrum, dessa delar kommer att rivas.
Nya golvbrunnar och rännor placeras om möjligt i golvöverbyggnaden. Om de nya
golvbrunnarna för kokgrytorna skall gå ned i konstruktionsbetongen måste storlek och läge
studeras och bjälklaget ev. förstärkas. Håltagning i de förstärkta zonerna bör undvikas.
Lastkaj förlängs och pelarna för skärmtaket flyttas till ny kant som grundläggs.
Fri takhöjd till undertak ska vara 2700 mm. Lokala sänkningar mindre än 10 % av ytan kan
godtas. Kylrum och frysrum har 2700 mm invändigt då tak bygger 100 mm och ger 2800 mm
utvändigt.
Intransport/körbarhet: I kökslokaler ska det inte finnas trösklar. Körbarhet ska inplaneras
mellan varumottagning och kök samt mellan diskrum och kök. Normalt godtas inte långa
körvägar. Accepterad golvlutning är 1:20.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Kökens placering bör utöver ett antal andra krav i AFS beakta
dagsljuskrav, körbarhet, golvfall mm. Golvfall 1:50 – 1:100 krävs i kök, diskrum och liknande
lokaler för arbete.
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Övriga byggåtgärder
Tak för byggnaderna är ok skick, för huvudbyggnaden har taket lagts om för ca 10 år sedan.
För aggregatrummet är taket från när byggnaden uppfördes 1994-95. Färgen på det svarta
plåttaket flagnar så av den anledningen föreslås att taket målas. Taket ovan varumottagningen är
ett papptak, troligen från 1977 när byggnaden uppfördes. Här föreslås att taket plåtbekläds och
förses med ny underlagspapp för att uppnå en längre hållbarhet framåt. Det förekommer också
en del sprickor i fasad som är lagade vid tidigare skede. Dessa skall ej åtgärdas.

Bild 10: Fläktrum med avflagnat svart plåttak

Bild 11: Betongbjälklag på vind där isolering
saknas.

Betongbjälklag på vind ovan kök saknar isolering. Utrymmet bör omgående kompletteras med
ny isolering oavsett om ombyggnaden av köket skall utföras.
Arbetsbänkar vid fönster blockerar luftflödet från radiatorer. Befintliga fönster är av äldre
modell och har en kallare yta än ett nytt fönster. Kall yta samt avsaknaden av luftflödet från
radiatorer har i det befintliga köket orsakat kondens på fönsterytor. Befintliga fönster är även i
dåligt skick utvändigt. Vid en renovering föreslås att fönster byts ut i köket. Detta kommer att
ge en fönsteryta med högre yttemperatur än befintligt vilket ger bättre förutsättningar att
undvika att kondens bildas.

Bild 12: Fönster söder.
Fönster dåligt skick utvändigt.
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7.4 Vatten

Befintliga vattenledningar är i huvudsak av kopparrör, vattenledningar kompletterade vid olika
ombyggnader. Vid en ombyggnad av köket föreslås att all installation inom köket utförs som
nyinstallation med anslutningspunkt vid huvudstam till kök.
Tappvattenanslutningar till köksutrustning och våtenheter rivs. Nya ledningar dras till ny
köksutrustning, tappställen och våtrum.
7.5 Spillvatten

Befintlig fettavskiljare fungerar inte, utan släpper igenom allt fett. Det blir ingen fettkaka kvar.
Detta har uppmärksammats av driften vid årlig tömning sep 2020. Vid ombyggnad av köket
föreslås att ny fettavskiljare installeras som ansluts till befintlig markförlagd spillvattenledning.
Den befintliga markförlagda spillvattenledningen är inte undersökt i förstudien.
Spillvattenledningar för köket är i huvudsak gjutjärn, men har kompletterats genom åren och
det förekommer även plast. Vid ombyggnad av köket föreslås att all spillvattensinstallation för
köket blir ny inom entreprenadens omfattning.
Befintliga golvbrunnar och spillvattenledningar rivs. Nya ledningar ansluts till brunnar
och tappställen i kök. Detta spillvatten avleds i separata ledningar till ny markförlagd
fettavskiljare. Spillvattenledningarna skall vara av rostfritt stål motsvarande kvalitet AISI
304. Golvbrunnar av rostfritt, syrafast, stål.
Sanitärt spillvatten ansluts till nya våtenheter och ansluts till befintligt spillvattensystem.
Ledningsmaterial gråjärn (MA-rör) alternativt PEH.
7.6 Värme

Befintlig värmeinstallation består av stålrör vilket är ett robust system. Fjärrvärmecentral är från
2000 och energieffektiva pumpar är installerade på värmesystemet. Vid ombyggnad av köket
föreslås att befintliga radiatorer byts ut men att värmesystemet i övrigt behålls intakt.
Där arbetsbänkar placeras mot vägg kan strålningsvärmare placeras i tak istället för radiator
under bänken om det inte är möjligt att skapa en luftspalt mellan bänk och vägg.
Befintligt eftervärmningsbatteri för VÅA4 demonteras. En ny värmeshunt för aggregatet
installeras. Shunten ansluts till befintligt värmesystem. Aggregatets värmebatteri dimensioneras
för låg returtemperatur, +25°C.
Värme för matsal
Befintligt eftervärmningsbatteri för VÅA5 demonteras och nytt installeras då aggregat planers
nytt för eventuellt nytt undertak i matsalen. En ny värmeshunt för aggregatet installeras.
Shunten ansluts till befintligt värmesystem. Aggregatets värmebatteri dimensioneras för låg
returtemperatur, +25°C.
7.7 Kyla

Befintliga kylkompressorer i dåligt skick, förutom den som försörjer ”blastchillern”.
Återvinning av överskottsvärmen från kylmaskinerna bör utredas i en projektering.
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att göra en sådan installation mot befintligt
värmesystem. Fjärrvärmecentral finns nära placerad och det finns utrymme för ytterligare
utrustning samt närhet till att överföra energin på värmesystem alternativt mot kökets
varmvattenproduktion.

Dokumentnamn Fördjupad förstudierapport  Dokumentnummer RED5865
Framtagen av Erik Livén  Godkänd av Torbjörn Ihse
Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02  Version 1

13
(17)

Teknikförvaltningen TKF

Rapport

Köket kommer att ha tre kylrum och ett frysrum som skall anslutas med kyla. Systemet
kan byggas upp på två olika sätt:
• DX-system med luftkylda kompressorer. Ett system för de tre kylrummen och ett
system för frysrummet.
• Vätskekylda DX-maskiner, ett system för kylrummen och ett system för
frysrummet.
En anläggning med luftkylda kompressorer (placerade utomhus) innebär en lägre
investering. Å andra sidan medger denna systemuppbyggnad ingen värmeåtervinning.
I budgeten har alternativet med återvinning av överskottsvärme från kökskylan valts. Det krävs
ytterligare beräkningar i en kommande projektering för att bedöma möjlig mängd återvunnen
energi.
7.8 Luftbehandling

Ventilation upplevs dålig i både kök och diskrum. I diskrummet saknas kåpa och golvbrunn för
granuldiskmaskinen. Det har varit problem med att kåpan ej tar upp ångan tillräckligt.
Befintlig ventilation är separata ventilationsaggregat för matsal och kök, ventilation är från
1994-95. Det föreslås även att ny installation utförs med separata aggregat.
Energibesparingsåtgärder har nyligen gjorts, frekvensomformare har installerats på gamla
remdrivna fläktar. I nedanstående text används de gamla aggregatbenämningarna för att vara
tydlig.
Aggregat VÅA4 (kök med biytor). Till-, från, ute- och avluftkanaler för VÅA4 demonteras
inom fläktrummet, liksom takhuven. Kanaler ut till kök med biutrymmen demonteras.
VÅA4 kommer att ha ett större luftflöde än nuvarande aggregat, 3,8 m3/s mot 2,0/2,3 m3/s.
Aggregatet kommer att ha vätskekopplad återvinning, alternativt plattvärmeväxlare utreds i
projektering. VÅA4 kommer med nya kanaler att ansluta till fyra stycken nya kökskåpor samt
betjäna kökets biutrymmen, det vill säga samma betjäningsområde som idag.
De fyra kåporna som skall anslutas är:
• Kåpa 1 (huvudkåpa) 2200/2400 l/s
• Kåpa 2 (specialkost) 240/270 l/s
• Kåpa 3 (findisk) -/350 l/s
• Kåpa 4 (grovdisk) -/240 l/s
Kåpa 1 och 2 ansluts med rostfria imkanaler enligt riktlinje ”Imkanal 2012” med senare
revisioner. Huvudimkanal utförs i rostfri stålplåt efter att första kåpan anslutit. Avluftkanalen
utförs i rostfritt alternativt Aluzink. Övriga kanaler utförs i varmförzinkad stålplåt. Kåpa 1 och
2 förses med UV-lampor för rening av fetthaltig luft. Kåpa 1 förses med
släcksystem typ Ansulex.
VÅA4 får nya ute- och avluftskanaler samt ny takhuv. Imkanaler från kåpa 1 och 2 isoleras
EI60 utanför köket fram till aggregat. Tilluftskanaler värmeisoleras med 30 mm mineralull. Uteoch avluftskanaler kondensisoleras. Tilluftskanaler isoleras med 30 mm mineralull. Ute- och
avluftskanalen kondensisoleras.
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Luftbehandling matsal
I förslaget, akustiklösning matsal ingår att ventilationen för matsalen uppgraderas. Ny
ventilation kommer att behovsstyras och det blir nya don och spjäll i matsalen samt nytt
ventilationsaggregat. Befintligt aggregatet, VÅA5 (matsal) demonteras. Kanaler för VÅA5
demonteras endast inom fläktrummet, i den omfattning som erfordras för aggregatbyte.
Nytt aggregat, VÅA5 kommer att ha flöde, 1,5 m 3/s. Aggregatet projekteras med roterande
värmeväxlare, alternativt vätskeburen återvinning utreds i projekteringen.
VÅA5 ansluts till befintliga kanaler i fläktrummet. Aggregatets flöde skall styras av
temperatur- och CO2-givare i frånluftskanalen.
7.9 Styr

Styrutrustning för ventilationsaggregaten är i gott skick. Vid installation av ny ventilation med
nytt styrsystem bör driftorganisationen ges möjlighet att tillvarata befintlig styrutrustning för att
kunna uppdatera styret på annan plats.
Ett nytt apparatskåp installeras för styrning och övervakning av de två aggregaten med totalt tre
shuntar. Fettavskiljaren har separat larm- och manöverpanel.
Styr matsal
I förslaget, akustiklösning matsal ingår att nytt styr installeras för ventilationsinstallation i
matsal.
7.10 El

Elen i byggnaden har en hög ålder och uppfyller inte dagens krav. Elinstallationer inom
kommande ombyggnad utförs som nyinstallation.
Tele bibehålls med den lösning som finns idag, det kommer dock att flyttas över till den
aktuella platsen om behovet finns. I övrigt enligt FFA projekteringsanvisningar.
Lås och larm anpassas om behov finns och utförs enligt FFA projekteringsanvisningar.
Inkommande El-central.
Även inkommande el-central har en hög ålder och har därmed inte den säkerheten som man
kräver idag. Både personsäkerheten och uppföljning av hur belastningen ser ut i fasigheten
saknas. Vid ombyggnaden rekommenderas att inkommande el-central byts ut.
El matsal
Blir det aktuellt med att utföra akustiklösning matsal så planeras även ny belysning i undertak
och demontering av lampetter på väggarna.
Reservkraftsuttag
Reservkraftuttag skall installeras för att kunna ansluta till provisoriskt el-aggregat vid
krissituationer.
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8. Genomförande
8.1 Tidplan

Projektering inkl. detaljprojektering ca 6 mån.
Upphandling entreprenad ca 3 mån.
Ombyggnad ca 1 år inkl. förberedelser, överlämnande mm.
8.2 Genomförande/provisorier

Under ombyggnationen planeras att mat lagas i Hemse vårdcentral (VC). Maten skall sedan
levereras till matsalen i Högbyskolan. En av ugnarna flyttas provisoriskt under byggtiden till
Hemse VC. I den mån det behövs så kommer menyn att anpassas så att det fungerar i köket.
Maten kommer att serveras i Högbyskolans matsal med engångsartiklar (inte bestick). Kantiner
skall sedan köras i retur till Hemse VC för disk.
Om matsalen skall omfattas av ombyggnationen så bör entreprenaden delas upp i etapper där
köket är en etapp och matsalen en annan. Matsalens etapp begränsas till en kortare tid och om
möjligt planeras så att den utförs under sommarlov. Det krävs också att matsalen skärmas av
provisoriskt under byggtiden vilket kan komma att påverka matsalens storlek. Om inte
sittplatser kommer att räcka till så kanske skolans cafeteria kan nyttjas.
Den provisoriska matleveransmottagning på Högbyskolan blir troligen skolans varumottagning
Den ligger på samma sida av huset som kökets varumottag och i nära anslutning till matsalen.
Den provisoriska verksamheten planeras i detalj inför projektstart. Hemse VC lagar nu kyld mat
och skickar till Åvallegården. Men enligt plan så ska den produktionen flyttas till Klinteskolans
kök i Mars 2021. Då blir det lite mer utrymme för att laga maten till Högby under
ombyggnationen.

9. Ekonomi
Kostnader nedan redovisade som total projektkostnad inkl. projektering och
byggherreomkostnader. Kostnaderna är framtagna utifrån det arbete som gjorts i förstudien.
Kostnadsindikation för de särredovisade kostnaderna gäller under förutsättning att de utförs i
den kommande entreprenaden för storköket.
9.1 Kostnadsindikation: Storkök

Nytt storkök enligt skissförslag.

15 Mkr

9.2 Kostnadsindikation: Risk för sanering av miljöfarligt avfall

Asbestsanering har förekommit i tidigare entreprenader innehållande storkök från 1950-och 60talet. Det bedöms att det finns en risk att detta kan uppstå även i denna entreprenad. Även
asbestinventering pekar på att det finns asbest i klinkerfix i storköket. Det finns även risk för att
befintlig asfalt kan innehålla stenkolstjära. Kostnader för eventuell sanering är svårbedömd och
inte medräknad i kostnadsindikationen för storköket.
Kostnadsindikation sanering av miljöfarligt avfall upp till 1 Mkr
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9.3 Kostnadsindikation: Akustiklösning matsal

Akustiklösning matsal, inkluderar akustikundertak, ljudabsorbenter, nya ventilationsdon och
spjäll samt ventilationsaggregat, nytt styr för ventilation samt ny belysning i matsal. Övriga
ytskikt eller golv ingår ej.
1,2 Mkr
9.4 Kostnadsindikation övriga el-installationer

Ny el-central för inkommande el
Reservkraftsuttag (för provisoriskt el-verk)

1,1 Mkr
0,5 Mkr

9.5 Kostnadsindikation: Övriga åtgärder

Öppna vägg mellan matsal och fd. personalmatsal
Nya fönster i kök, 8 st.
Isolering del av vind ovan kök
Ny takbeklädnad varumottagning
Målning av befintligt tak på aggregatrum

110 tkr
135 tkr
80 tkr
130 tkr
50 tkr

9.6 Förslag projektbudget

Förslag till total budget för ovan föreslagna åtgärder (9.1-9.5) är 19 Mkr. Denna budget
inkluderar 0,5 Mkr för sanering av miljöfarligt avfall.

10. Entreprenadform
Utförandeentreprenad bedöms som lämplig entreprenadform för detta projekt. Dels passar det
eftersom vi i det här fallet vill vara med och detaljprojektera kökets utformning och då blir det
naturligt att övriga installationer också detaljprojekteras. Det är också större chans att
entreprenörer lämnar konkurrenskraftiga priser om det är tydligt vad som skall beräknas och att
entreprenören ej står med risken då projekteringsansvaret ligger på beställaren. Det är också
större chans att de byggföretag som inte vanligtvis håller i komplicerade projekteringar lämnar
anbud vid utförandeentreprenad. Som upphandlingsform förslås generalentreprenad.
11. Slutsats
Förarbetet i denna förstudie ger kommande projekt goda förutsättningar till ett bra
genomförande och ett bra resultat. Hela organisationen i förstudien har bidragit till detta
underlag för projektering och genomförande.

Malin Pettersson, Projektledare, Projektavdelningen, TKF

Bilagor:
Bilaga 1: Befintlig plan A-40.1-76032-0211
Bilaga 2: Dispositionsskiss SK-001 2020-10-28, Cedervall Arkitekter
Bilaga 3: Anslutningslista storkök daterad 2020-10-28, Cedervall Arkitekter.

Dokumentnamn Fördjupad förstudierapport  Dokumentnummer RED5865
Framtagen av Erik Livén  Godkänd av Torbjörn Ihse
Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02  Version 1

17
(17)

Högbyskolan, Hemse

UTBYGGNAD LASTKAJ

Torra förråd
Kylda förråd
LASTKAJ

Verksamhetsutrymmen
RAMP

Personalutrymmen
Matsal

TP
OMKL
7,9 m²

VARUMOTTAG
30,9 m²

Kommunikationsytor
DUSCH
1,9 m²

WC
1,9 m²

FRD DIV
5,6 m²

FRYSRUM
6,4 m²

GROVDISK

PASSAGE
9,9 m²

DISKRUM
35,5 m²

UTENSILIER
5,1 m²

KYL MEJ
4,9 m²

JALUSI
FINDISK

2/1149
APPARATRUM

KYL GRÖNS
4,9 m²

TORRFRD
5,4 m²
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Uppdrag nr: 6804

HÖGBYSKOLAN

Hemse, Region Gotland
Ombyggnad tillagningskök ca 800 port
Förstudie

ANSLUTNINGSLISTA STORKÖK
Utrustningsförteckning med installationsuppgifter
Antal sidor: 4

INFORMATIONSHANDLING
2020-10-28

Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Tel 08-616 83 20 www.cedervallarkitekter.se

Sida 2 (4)

HÖGBYSKOLAN
Hemse, Region Gotland
Ombyggnad tillagningskök ca 800 port
Utrustningsförteckning med installationsuppgifter
2020-10-28

VARUMOTTAG
Bänk, h/s
Konsolhylla, 2 plan
Spolslang
Mattransportvagn,
2-utrymmen

1
1
1

1
1

FRYSRUM
Frysrum -23°C

1

Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1
1

KYLRUM
Kylrum +4°C

1

Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1

KYLRUM
Kylrum +4°C

1

Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1

FÖRRÅD DIVERSE
Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1

UTENSILIER
Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1

Effekt, W

(förångning)

C-kyla
Temperatur ºC

Höjd, mm ög

Antal faser
Eluttag
Fast anslutning

KYLA

Anmärkning

Manuell vev

X X

12

OMKLÄDNING
Tvättmaskin
Torktumlare

Effekt/enhet, kW

Position Utrustning

EL

Antal
Befintlig
Förbereds
Kallvatten
Varmvatten
Fast avlopp
GB / Rör till GB

VS

0,3 1 X
x2
X

X
X

1500

Termotatblandare 1200 mm ög
ingår i VS
Varm 4+ Kall 4 GN

2,2 1
0,9 1

X 1600
X 500

X

2,0 1

X 2900 X

Försänkt golv 140 mm. Luftspalt
mot byggdel ska ventileras, ingår
i V. Tövattenavlopp till GB.
Belysning ingår i EL

X

1,0 1

X 2900 X

Luftspalt mot byggdel ska
ventileras, ingår i V.
Tövattenavlopp till GB.
Belysning ingår i EL

X

1,0 1

X 2900 X

Luftspalt mot byggdel ska
ventileras, ingår i V.
Tövattenavlopp till GB.
Belysning ingår i EL
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TORRFÖRRÅD
Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1
1

KYL FÄRDIG MAT
Kylrum +4°C

1

Hyllställning, 5 plan
Hyllställning, 5 plan

1
1

KÖK
Kombiugn, 15 GN

1 X

X

Kombiugn, 15 GN

1 X

Kombiugn, 15 GN

1

X

1
1
1
1
1
1
1

Bänk, h/s
Konsolhylla, 2 plan
Bänk, ho
Förspolningsdusch

1
1
1
1

Grönsaksskärare

1

Bänk, h/s
Kok- stekbord, 2x25 L

1
1

Stekbord, h/s

1

Effekt, W

(förångning)

C-kyla
Temperatur ºC

Anmärkning

Luftspalt mot byggdel ska
ventileras, ingår i V.
Tövattenavlopp till GB.
Belysning ingår i EL

X 37,2 3

X 1500

X

X 37,2 3

X 1500

X

X 37,2 3

X 1500

Kåpa. Rfr avloppsrör.
Säkerhetsbrytare
Kåpa. Rfr avloppsrör.
Säkerhetsbrytare
Kåpa. Rfr avloppsrör.
Säkerhetsbrytare
Blandare på vägg ingår i VS

X

X
X

1

1,0 1

Höjd, mm ög

Antal faser
Eluttag
Fast anslutning

KYLA

X 2900 X

Bänk, ho
1
Kylskåp
1
Snabbnedkylningsskåp 1 X
Blandningsmaskin 40
L
Bänk, ho
Bänk, h/s
Bänk, ho
Konsolhylla, 2 plan
Restaurangspis, stativ
Bänk
Kombiugn, 5 GN

Effekt/enhet, kW

Position Utrustning

EL

Antal
Befintlig
Förbereds
Kallvatten
Varmvatten
Fast avlopp
GB / Rör till GB

VS

0,6 1 X
0,9 3 X
1,9 3

X

X 1500

0,2 1 X

X

12,0 3
X

2300 X -8
300
2300 X -30 5350

X 10,8 3

500
X

X 1500

0,2 1 X
X X

500

Tövattenavlopp
Tövattenavlopp
16A. Säkerhetsbrytare

Blandare på vägg ingår i VS
Kåpa
Kåpa. Rfr avloppsrör.
Säkerhetsbrytare

500

X

Termostatblandare ca 1100 mm
ög med pip ca 1200 mm ög och
duschhantag ca 1400 mm ög
ingår i SK

0,6 3 X

1200

Med maskinbord. Europakontakt
Manuell vev

X

X 21,0 3

X 1500

Kåpa. Rfr avloppsrör.
Säkerhetsbrytare. Släckning i
kåpa

X 16,5 3

X

Kåpa

500
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Ledningskanal

1

* *

Kokgryta 150 L
med omrörare

1 X

X X

X 32,2 3

Kokgryta 200 L
med omrörare

1 X

X X

X 32,2 3

1

X X

X

DISKRUM
Disksorteringsbänk

1

Transportör

1

Tunneldiskmaskin

1

Kurva 180°,
motordriven
Rullbana
Skrädbänk
Förspolningsdusch

1

X X

1
1
1

X X

X
X

1 X

X X

Grovdiskmaskin
4 GN1/1-200
Rengöringsapparat

1

*

Kurva 90°,
motordriven
Förspolningsmaskin

1

KONTOR
Skrivbänk, h/s, hpl
1
Konsolhylla, 2 plan, hpl 1

STÄD
Konsolhylla, 2 plan
Borsthållare

X X

X X

*

Effekt, W

(förångning)

C-kyla
Temperatur ºC

Höjd, mm ög

KYLA

Antal faser
Eluttag
Fast anslutning

Effekt/enhet, kW

Position Utrustning

EL

Antal
Befintlig
Förbereds
Kallvatten
Varmvatten
Fast avlopp
GB / Rör till GB

VS

Anmärkning

Tak

* EL och VS. Ledningsdragning
för storköksutustn. Genomföring
i tak

X

Tak
Golv
500

Kåpa. GB dj=150 mm. Inbyggd
säkerhetsbrytare.
Ingjutningsram, monteras av
Bygg

X

Tak
Golv
500

Kåpa. GB dj=200 mm. Inbyggd
säkerhetsbrytare.
Ingjutningsram, monteras av
Bygg

Termotatblandare ingår i SK.
Pistoldusch ingår i SK

X X

0,2 3

X 1200

X

0,8 3

X

*

*El- och vattenanslutning via
tunneldiskmaskin. Avlopp till GB

X X

0,2 3

X

*

*Elanslutning via
tunneldiskmaskin. Avlopp till GB

X 32,6 3

X

Tak

Kåpa. Ansluts via rfr
ledningskanal från tak. GB 3l/s

0,2 3

X 1200
Avlopp till GB
Termostatblandare ca 1100 mm
ög med pip ca 1200 mm ög och
duschhantag ca 1400 mm ög
ingår i SK

X 17,3 3

X 1500

X X X

Kåpa. GB 3l/s. Säkerhetsbrytare
Termotatblandare 1200 mm ög
ingår i VS

0,2 1 X

500

1
1
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 47

Motion. Cykelinfrastruktur

RS 2020/1049
AU § 40

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls.

I motionen yrkar vänsterpartiet på att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om investeringar tas och att arbetet med att ta fram
cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de investeringsbehov som framkommer prioriteras. Vänsterpartiet motiverar sina yrkanden med att investeringar i
cykelinfrastruktur skulle bidra till ett ökat cyklande och ge samhällsekonomiska
vinster på kort och lång sikt.
Tekniska nämnden behandlade motionen den 21 oktober 2020 och beslutade då att
anse motionen besvarad. Bedömningen i tjänsteskrivelsen var att cykelplanen för
Visby bör revideras och aktualiseras i samband med att en ny översiktsplan för
Gotland tas fram, att cykelplaner för övriga tätorter behöver inkluderas i arbetet,
samt att cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande
cykelplan i väntan på att en ny cykelplan tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad. Teknikförvaltningen lyfte i sin tjänsteskrivelse att motionens
yrkanden är relevanta, att det finns behov av att revidera och aktualisera cykelplanen
för Visby, att cykelplaner för övriga tätorter bör inkluderas i arbetet samt att cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram. Revideringen av cykelplanen bör enligt
teknikförvaltningen genomföras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland
tas fram. Regionstyrelseförvaltningen vill tillägga följande.
I det regionala utvecklingsprogram som antogs av dåvarande kommunfullmäktige
2008, Vision Gotland 2025, var en av målsättningarna att cykelåkandet skulle öka
med 30 procent över en 15-årsperiod. I den nya regionala utvecklingsstrategin som
ska beslutas under hösten är ett av effektmålen att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar, vilket är nära kopplat till arbetet med förbättrad
cykelinfrastruktur. Det finns behov av att planera och agera för förbättrade cykelmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att Gotland är utsedd till energipilot som
ska gå före i omställningen till fossilfrihet. Regionstyrelseförvaltningen anser att
behovet av att revidera och aktualisera cykelplan Visby och behovet av att
komplettera med cykelplaner för övriga tätorter bör lyftas i såväl den kommande
översiktsplanen som i arbetet med nästa regionala länstransportplan.
forts

49 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 47 forts
RS 2020/1049
AU § 40

Tekniska nämnden beslutar över investeringsbudgeten för de kommunala vägarna. I
de regionala länstransportplanerna fördelas utöver det statliga medel till det statliga
vägnätet och medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för
investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar.
Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar vanligen en period på
tolv år. Nu gällande länsplan sträcker sig perioden 2018-2029 och uppgår till cirka
20 miljoner kronor per år. Det enskilt största projektet i länsplanen är cykelvägen
Västergarn-Klintehamn som färdigställdes innan sommaren. Nu pågår arbetet med
att ta fram nästa länsplan, som ska börja gälla från år 2022.
Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas,
samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och bristerna finns på alla
områden. Nedan några exempel:
Det saknas ett sammanhängande cykelvägnät i Visby och i de större tätorterna och
flera trafiksäkerhetsåtgärder skulle behöva implementeras, exempelvis säkra gångoch cykelpassager vid trafikerade vägar och rondeller.
Barns och ungdomars trafiksituation måste förbättras och säkra skolvägar säkerställas.
Det behöver göras insatser för att förbättra standarden och öka trafiksäkerheten på
vägar som är viktiga för tillgängligheten på landsbygden.
Det finns behov av att tillgänglighetsanpassa fler av öns busshållplatser.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är klokt att i arbetet med kommande
länsplan väga in alla behov inför beslut om prioriterade åtgärder. Det är i slutändan
regionfullmäktige som beslutar länsplanen och därmed vilka prioriteringar som ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovanstående att motionen
ska anses besvarad.

forts

50 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 47 forts
RS 2020/1049
AU § 40
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Tommy Gardell (S) och Lisbeth
Bokelund (MP) att motionen ska bifallas.
Karl-Johan Boberg (C), Eva Nypelius (C) och Stefan Nypelius (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva
Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Simon Härenstam (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan
Ericsson (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tekniska nämnden 2020-10-21, § 242
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-12
Skickas till
Motionärerna

51 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1049
12 november 2020

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Motion. Cykelinfrastruktur
Förslag till beslut

•

I enlighet med tekniska nämndens beslut föreslår regionstyrelsen att motionen
ska anses besvarad.

Sammanfattning

I motionen yrkar Vänsterpartiet på att investeringar i cykelinfrastruktur enligt
cykelplan Visby prioriteras när beslut om investeringar tas och att arbetet med att ta
fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de investeringsbehov som
framkommer prioriteras.
Vänsterpartiet motiverar sina yrkanden med att investeringar i cykelinfrastruktur
skulle bidra till ett ökat cyklande och ge samhällsekonomiska vinster på kort och lång
sikt.
Tekniska nämnden behandlade motionen den 21 oktober och beslutade då att anse
motionen besvarad. Bedömningen i tjänsteskrivelsen var att cykelplanen för Visby
bör revideras och aktualiseras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland tas
fram, att cykelplaner för övriga tätorter behöver inkluderas i arbetet, samt att
cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad och vill tillägga följande. I det nu pågående arbetet med att ta fram
länsplan för regional transportinfrastruktur bör samtliga investeringsbehov vägas mot
varandra inför beslut om prioriteringar. Det motiveras inte minst av det faktum att
Gotlands länsplan i en följd av planeringsomgångar haft en ekonomisk ram som inte
motsvarar de behov som finns. Utöver behov av förbättrad cykelinfrastruktur finns
exempelvis behov av åtgärder för att förbättra standarden och trafiksäkerheten på
vägar viktiga för landsbygden, att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och att
säkerställa säkra skolvägar för barn och ungdomar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad. Teknikförvaltningen lyfte i sin tjänsteskrivelse att motionens
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1049

yrkanden är relevanta, att det finns behov av att revidera och aktualisera cykelplanen
för Visby, att cykelplaner för övriga tätorter bör inkluderas i arbetet samt att
cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram. Revideringen av cykelplanen bör enligt
teknikförvaltningen genomföras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland
tas fram. Regionstyrelseförvaltningen vill tillägga följande.
I det regionala utvecklingsprogram som antogs av dåvarande kommunfullmäktige
2008, Vision Gotland 2025, var en av målsättningarna att cykelåkandet skulle öka
med 30 procent över en 15-årsperiod. I den nya regionala utvecklingsstrategin som
ska beslutas under hösten är ett av effektmålen att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten på Gotlands vägar, vilket är nära kopplat till arbetet med förbättrad
cykelinfrastruktur. Det finns behov av att planera och agera för förbättrade
cykelmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att Gotland är utsedd till energipilot
som ska gå före i omställningen till fossilfrihet. Regionstyrelseförvaltningen anser att
behovet av att revidera och aktualisera cykelplan Visby och behovet av att
komplettera med cykelplaner för övriga tätorter bör lyftas i såväl den kommande
översiktsplanen som i arbetet med nästa regionala länstransportplan.
Tekniska nämnden beslutar över investeringsbudgeten för de kommunala vägarna. I
de regionala länstransportplanerna fördelas utöver det statliga medel till det statliga
vägnätet och medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för
investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar.
Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar vanligen en period på tolv
år. Nu gällande länsplan sträcker sig perioden 2018-2029 och uppgår till cirka 20
miljoner kronor per år. Det enskilt största projektet i länsplanen är cykelvägen
Västergarn-Klintehamn som färdigställdes innan sommaren. Nu pågår arbetet med
att ta fram nästa länsplan, som ska börja gälla från år 2022.
Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas,
samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och bristerna finns på alla
områden. Nedan några exempel:


Det saknas ett sammanhängande cykelvägnät i Visby och i de större
tätorterna och flera trafiksäkerhetsåtgärder skulle behöva implementeras,
exempelvis säkra gång- och cykelpassager vid trafikerade vägar och rondeller.



Barns och ungdomars trafiksituation måste förbättras och säkra skolvägar
säkerställas.



Det behöver göras insatser för att förbättra standarden och öka
trafiksäkerheten på vägar som är viktiga för tillgängligheten på landsbygden.



Det finns behov av att tillgänglighetsanpassa fler av öns busshållplatser.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är klokt att i arbetet med kommande
länsplan väga in alla behov inför beslut om prioriterade åtgärder. Det är i slutändan
regionfullmäktige som beslutar länsplanen och därmed vilka prioriteringar som ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovanstående att motionen
ska anses besvarad.
Beslutsunderlag



Beslut tekniska nämnden § 242, 2020-10-21
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1049



Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen, TN 2020/2734, 2020-09-22



Motion 2020-06-15 Saga Carlgren m.fl. (V). Investera i cykelinfrastruktur för
att öka cyklandet och stimulera ekonomin.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärerna

3 (3)

Motion:
Investera i cykelinfrastruktur
för att öka cyklandet och
stimulera ekonomin
15 juni 2020

Ett sätt att motverka de ekonomiska effekterna av Coronapandemin och den
lågkonjunktur som vi är på väg in i är att investera i ny infrastruktur. Samtidigt
pågår en klimatkris som behöver angripas på många sätt för att lösas. En åtgärd
som bidrar till att lösa båda problemen är att se till att de investeringar som
genomförs är hållbara och framåtsyftande.
I cykelplanen för Visby som Region Gotland tog fram 2015 finns ett antal
investeringar i infrastruktur som behöver genomföras för att underlätta
cyklandet i Visby. Under arbetet med cykelplanen för Visby beslutades också
att det skulle göras liknande planer för övriga tätorter på Gotland. När dessa
tagits fram kan man anta att det även där behöver göras investeringar i
infrastruktur.
Genom att genomföra dessa investeringar skulle ekonomin stimuleras både på
kort och lång sikt. På kort sikt genom de effekter investeringar omedelbart får
på näringslivet och på lång sikt genom att övergången till mer cyklande ger
stora samhällsekonomiska vinster, bland annat i form av bättre folkhälsa och
minskade utsläpp.
De samhällsekonomiska vinsterna av cykling har undersökts av många, en
sammanställning av länkar finns här: https://cykelframjandet.se/ekonomi/
Vänsterpartiet yrkar därför:
-Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när
beslut om investeringar tas.
-Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 242

TN § 242

Motion. Cykelinfrastruktur

TN 2020/2734
TN AU § 229

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.

Vänsterpartiet yrkar på:
- Att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om
investeringar tas.
- Att arbetet med att ta fram cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de
investeringsbehov som framkommer prioriteras.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förslagen i motionen är relevanta. Med
anledning av tidigare investeringsstopp och resursbrist finns ett behov av att gällande
cykelplan revideras och aktualiseras. Det bör göras i samband med att en ny
översiktsplan för Gotland tas fram. I revideringsarbetet behöver cykelplan också
kompletteras och inkludera cykelplaner för övriga tätorter.
I väntan på att en ny cykelplan tas fram kan cykelinfrastruktur fortsätta att byggas ut
enligt intentionerna i gällande cykelplan som antogs 2015.
Barn- och genusperspektiv –Bidrar till bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och
tillgänglighet för alla invånare och besökare på Gotland..
Landsbygdsperspektiv – Förslaget inkluderar Visby och övriga tätorter.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ju fler som cyklar desto mindre slitage på vägarna
samt mindre mängd utsläpp från motorfordonstrafiken.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på tillstyrkan till motionen. Tommy Gardell (S) och Katarina
Krusell (MP) stödjer Per Edmans (V) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på arbetsutskottets förslag.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
Per Edmans (V) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-10-21

Protokollsutdrag
TN § 242

Votering:
Votering begärs och genomförs.
JA röst för arbetsutskottets förslag och NEJ röst för Per Edmans (V) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Karl-Johan Boberg (C)
Niklas Olsson (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Katarina Krusell (MP)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Med sex stycken JA röster mot fem stycken NEJ röster beslutar tekniska nämnden
enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser motionen besvarad och överlämnar ärendet till
Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Clara Andermos (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.
b) Janica Sörestedts (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.

Datum
2021-03-05 21:42

Ärendenummer
#37557

Sida
1(1)

Inskickat av: Clara-Maria Elizabeth Andermo

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Clara-Maria Elizabeth Andermo
E-postadress
clara@ompom.se
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Miljöpartiet
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionfullmäktige
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

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

Halla 210223

Avsägelse
Jag står på tur att bli invald som ersättare för Socialdemokraterna i Regionfullmäktige på nästkommande möte. Då jag inte önskar
detta avsäger jag mig platsen.
Vänligen
Janica Sörestedt
730916-4023

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Eva Petterssons (SD) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
b) Som ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Eva Pettersson (SD),
föreslås Cecilia Lange Rosén (SD)
c) Monica Lindbys (M) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
d) Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Monica Lindby (M)
föreslås (M)
e) Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som ledamot i patientnämnden.
f) Som ny ledamot i patientnämnden efter Pia Dyvander Johansson (S)
föreslås (S)
g) Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som vice ordförande i patientnämnden.
h) Som ny vice ordförande i patientnämnden efter Pia Dyvander
Johansson (S)
föreslås (S)
i)

Kristin Ekströms (MP) avsägelse som ledamot i valnämnden.

j) Som ny ledamot i valnämnden efter Kristin Ekström (MP)
föreslås (MP)
k) Markus Kubels (KD) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden,
(gäller från 2021-03-31).
l) Ny ersättare i tekniska nämnden efter Markus Kubel (KD),
föreslås Suzanne Kirsch Asklander (KD)
Listan uppdateras löpande

Datum
2021-03-19 11:33

Ärendenummer
#38237

Sida
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Inskickat av: Eva Anna Maria Pettersson

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Eva Anna Maria Pettersson
E-postadress
pettersson6009@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Sverigedemokraterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-18 22:00

Ärendenummer
#38204

Sida
1(1)

Inskickat av: MONICA LINDBY

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
MONICA LINDBY
E-postadress
monicadungarde@gmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Moderaterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-17 08:17

Ärendenummer
#36429

Sida
1(1)

Inskickat av: PIA DYVANDER JOHANSSON

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
PIA DYVANDER JOHANSSON
E-postadress
piadyvander@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Socialdemokraterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Patientnämnden
Ytterligare information
Avsäger mig pga av familjeskäl
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-09 18:44

Ärendenummer
#37719

Sida
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Inskickat av: Svea Kristin Ekström

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
Svea Kristin Ekström
E-postadress
Ekstrom.Kristin@gmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Miljöpartiet
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Valnämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-26 00:24

Ärendenummer
#38563

Sida
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Inskickat av: MARKUS KUBEL

Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag
1. Avsägelse politiska förtroendeuppdrag
Kontaktuppgifter
Dina uppgifter hämtas genom e-legitimeringen från Skatteverket.
Ange en privat e-postadress dit vi kan skicka bekräftelse och information. Eftersom vi kan behöva skicka information efter att ditt
uppdrag avslutats ska det INTE vara den e-postadress du fått som förtroendevald i Region Gotland.
För- och efternamn
MARKUS KUBEL
E-postadress
Markuskubel@gmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Kristdemokraterna
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Tekniska nämnden
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-26 10:02

Ärendenummer
#38568

Sida
1(1)

Inskickat av: Sara Maria Elisabeth Lidqvist

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Helt ny förtroendevald
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om det nya uppdraget och länk till en e-tjänst för att lämna ytterligare uppgifter. Den e-tjänsten ska den nominerade själv använda.
Även den kräver inloggning med e-legitimation.
Förnamn
Suzanne

Efternamn
Kisch Asklander

E-postadress
suzanne.kisch.asklander@gmail.com

Vilket parti företräder den nominerade?
Kristdemokraterna
Nytt uppdrag
Tekniska nämnden - ersättare
Turordning
Ett eller flera av de uppdrag som markerats ovan avser ersättaruppdrag. Ange här vilken turordning för tjänstgöring som ska gälla.
Turordning inom Alliansen. Samma turordning som gällt för avgående Markus Kubel (KD).
Observera att Markus tjänstgör 31/3.varefter hans avsägelse träder i kraft.
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Sara Maria Elisabeth Lidqvist
E-postadress
sara@lidqvist.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Medborgarförslag; beslutade
Lisbeth Nilssons medborgarförslag om Namnbyte på handelscentret Öster till Östertorg,
inkom 2018-06-21 RS 2018/703
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2021-02-09, § 18
Tommy Marquarts medborgarförslag om att Rösta på inkomna medborgarförslag,
inkom 2018-11-01 RS RS 2018/1136
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 50
Agneta Uddins medborgarförslag om Alkolås, inkom 2019-06-29 RS 2019/825
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 48
Liselott Nygrens medborgarförslag om Alkoholmätare, inkom 2019-10-17 RS 2019/1176
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 49
Monica Enströms medborgarförslag om Våtmarker längs åar förvattenförsörjning,
inkom 2020-01-16 RS 2020/134
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 45
Magnus Wimans medborgarförslag om Möjlighet att höja högsta vattennivå i vattenmagasin,
inkom 2020-02-20 RS 2020/329
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 46
Torsten Karlssons medborgarförslag om Nytt parkeringsplan ovanpå parkering vid sjukhuset,
inkom 2020-03-20 RS 2020/545
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 44
Rolf Engströms medborgarförslag om Friköp av tomträtt, inkom 2020-08-14 RS 2020/1233
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 42
Gunilla Othbergs medborgarförslag om Skolor spridda över hela Gotland, inkom 2020-09-14
RS 2020/1392
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 13
Håkan Tornells medborgarförslag om Vikten av skolor på landsbygden, inkom 2020-09-25
RS 2020/1441
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 14
Karl-Allan Nordbloms medborgarförslag om att Byta ut ordet brukare, inkom 2020-09-28
RS 20202/1468
Beslut i Socialnämnden 2021-02-11, § 29
Per Högbergs medborgarförslag om Friköp av tomträtt, inkom 2020-10-14 RS 2020/1564
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 43
Håkan Tornells medborgarförslag om Bevara Stenkyrka skola, inkom 2020-10-22 RS 2020/1591
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 15

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

MBN § 18

MBN § 18

Medborgarförslag - Byte av namn på
handelscentret ’Öster’ till ’Östertorg’

MBN 2020/3644

Miljö- och byggnämndens beslut

•

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

Ett medborgarförslag inkom 2018.06.21 till regionfullmäktige (RS 2018/703) med
förslag om att byta namn på ”Öster”, handelscentret utanför Österport till Östertorg,
med argumenten att platsen uppfyller alla kriterier för begreppet ”torg”.
Medborgarförslaget har överlämnats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Bedömning

På grund av olyckliga omständigheter har ert medborgarförslag inte tagits upp i
Miljö- och byggnämnden förrän nu. Vi ber om ursäkt för det.
I förslaget anger ni att handelscentrumet utanför Österport uppfyller alla kriterier för
begreppet torg och att det därför vore mer lämpligt att man byter namn på platsen
från ”Öster” till ”Östertorg”.
I folkmun är det nog många som fortfarande använder sig av ”Öster” eller
”Östercentrum” när man pratar om platsen, men 2001 kom det in en ansökan om att
namnge den allmänna platsen från Norra Hansegatan och till korsningen Kung
Magnus väg till just ”Östertorg”. I beslut från den 5 juni 2001, Au§ 292, dnr 13101
fastställdes namnet Östertorg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser liksom ni att det är lämpligt att ge platsen
namnet Östertorg och har i beslut även fastställt det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över möjligheten att synliggöra det bättre för
allmänheten. En sådan åtgärd kan t ex vara att sätta upp skyltar.
Ärendets behandling under mötet

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

MBN § 18

Beslutsunderlag

Inkommet medborgarförslag
Skickas till
Lisbeth Nilsson, Högklint, Högklintsvägen 79, 622 61 VISBY
Registratur-rs@gotland.se
Sökande
Lisbeth Nilsson, Högklint Högklintsvägen 79, 622 61 VISBY
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JX]
C~l

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.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligandc

N
Adress
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 50

Medborgarförslag. Utökad demokrati genom
att rösta på inkomna medborgarförslag

RS 2018/1136
AU § 43

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att utveckla e-tjänst och hemsida för ökad transparens och tillgänglighet i fråga om
medborgarinitiativ.
• Medborgarförslaget avslås i den del som rör möjligheten att rösta på inkomna
medborgarförslag.
•

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utöka demokratin genom att ge medborgarna möjlighet att rösta på inkomna
medborgarförslag.
Förslagsställaren skriver att ett system där medborgarna får tycka till om (rösta om)
olika förslag som inkommer skulle ge en bra förankring på förslagen. Förslagsställaren beskriver vidare hur ett visst antal positiva röster skulle utgöra en gräns för
att utreda inom en viss tid. Förslag som inte får tillräckligt med röster skulle då inte
utredas och spara administrativ tid. Förslagsställaren bifogar exempel på kommuner
som tillämpar detta arbetssätt, Linköping och Karlstad.
Möjligheten att lämna medborgarförslag finns sen 1 juli 2004 i Region Gotland. Det
innebär att den som är folkbokförd på Gotland, får väcka förslag i regionfullmäktige.
Den möjligheten omfattar även barn och unga. Sedan 2004 har 1140 medborgarförslag inkommit. Drygt hälften av förslagen berör tekniska nämndens ansvarsområde.
Det förslagsställaren adderar med sitt förslag är möjligheten för medborgare att rösta
på inkomna medborgarförslag och att en sådan omröstning skulle kunna avgöra vilka
medborgarförslag som bereds till regionfullmäktige.
Efter att detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information
om den föreslagna funktionen, så kallade e-förslag via Sveriges kommuner och
regioner SKR. Man kan ta del av kunskap och erfarenheter i deras dialogguide:
https://dialogguiden.se/article/show/492
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 50 forts
RS 2018/1136
AU § 43

Traditionell hantering av medborgarförslag är sällan helt transparent, det vill säga,
man kan oftast inte som intresserad boende eller besökare direkt se vilka förslag som
lämnats in och av vem. Därför ser kommuner och regioner alltmer e-förslag som ett
bra alternativ. SKR delger att 38 kommuner och 2 regioner idag har e-förslag med
någon form av röstning som urval inför eventuell beredning till nämnd och/eller
fullmäktige.
Transparensen gör också att andra kan se vilka förslag som lämnats in och hur
populära de är och det går att lämna kommentarer till förslagen som kan förbättra
dem. Detta kan också bidra till ett svarande om vad som är möjligt inom det
kommunala eller regionala uppdraget. Medborgare kan ju lämna förslag som rör
andra myndigheter eller andra aktörer då är det viktigt att ge förklarande svaren
öppet i systemet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget om att kunna rösta på inkomna
medborgarförslag så kallade e-förslag är en metod som kan skapa värde för region
Gotland. Förslaget är, tillsammans med medborgarförslaget RS 2018/176 ”Gör
”SpeakApp” tillgänglig för gotländska ungdomar”, två aktuella medborgarinitiativ
som vill öka delaktigheten för folkbokförda på Gotland i alla åldrar. I båda förslagen
är en förutsättning att behov, möjligheter och eventuell utveckling kan integreras
med våra IT system.
Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget och att arbeta vidare med former
för medborgarinitiativ i någon form inom uppdraget att vara sammanhållande för
demokratifrågor.
I arbetsutskottet föreslogs att uppdraget i beslutspunkt två formuleras om och
ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2018-11-01
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-18
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-11-01
REGION GOTLAND

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

Utökad demokrati:
Inför system till medborgarna att få tycka (rösta om) till om olika förslag som
Regionen eller medborgare inkommer med. Låt medborgarna rösta för att få en
bra förankring på förslagen.
Förslagsvis kan den tänkas att alla förslags med ett värde på 500 positiva
röster blir tvingande att utreda och inom en viss tid ex. 3 månader

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.

Medverkar till utökad demokrati och att kanske vissa förslag får en bra
förankring bland medborgarna.Detta skall jämföras med att ett
medborgarförslag i dag ofta tar mer än 1! år, vilket inte är acceptabelt! Det gör
att vissa föslag inte behöver hateras utan kan avslås efter ex. 2 mpånader och
under 500 positiva svar. Minskar på handläggar tid.
Exempel på kommuner som inför detta.
Karlstad kommun länk: https://karlstad.dialogportalen.se/proposals
Lidköpings kommun länk:
http://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/#/listview/3GLM?lang=sv

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

fx]
l l

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

Namnfer.knino

2 0 18 - 1 0 - 3 1

f~~)

.

^^_
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Namnförtydligaiide

Tommy Marquart

_/L---^X

Y-*^
^sjL——~'

|)

Adress

Högklintsvägen 22
Postadress

62261 Visby
E-postadress

tommy.marquart@axelsro.com
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 48

Medborgarförslag. Alkolås eller nyckelskåp
med alkolås för Region Gotlands leasingbilar
och övriga fordon

RS 2019/825
AU § 41

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att på försök sätta upp nyckelskåp med
alkolås för bilpoolen på Visborg.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att montera
alkolås i regionens fordon i samband med nyinköp/nyuttag av leasingfordon.
•

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
”Alla yrkesförare i andra yrkeskategorier har idag alkolås i sina fordon, för att
garantera att region Gotlands fordon framförs av nyktra förare bör det införskaffas
alkolås av något slag även inom Region Gotland”.
Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö. Ett antal företag och
offentliga myndigheter har införskaffat alkolås i sina fordon men långt ifrån alla.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bland annat framgår att
medarbetaren skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkoholoch drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För att genomföra förslaget är
bedömningen att det kostar ca 5 400 000 kr. Inga medel finns avsatta för det.
Ett alternativ är att alkolås monteras in i samband med nyuttag av leasingfordon,
kostnaden blir då ca 900 000 kr/år för dessa. För regionägda fordon monteras alkolås
vid nyinköp och för dagens 105 fordon under en treårsperiod skulle det bli en
kostnad på ca 577 000 kr/år. Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås
med ca 1000 kr/fordon samt för munstycken för ca 350 000 kr.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 48 forts
RS 2019/825
AU § 41

Ett annat alternativ är att på försök sätta upp ett nyckelskåp med alkolås för
regionens bilpoolsfordon på Visborg. Slår detta väl ut kan motsvarande nyckelskåp
sättas upp på fler arbetsplatser inom region Gotland. Kostnaden för detta förslag är
ca 13 000 kr/styck plus kostnaden för munstycken för ca 1 200 kr/månad. Utöver
detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns. Region Gotland
ska erbjuda sina medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö med goda förutsättningar
för hälsa och välbefinnande. Det innebär att regionens arbetsplatser ska vara fria från
alkohol och andra droger. Ingen medarbetare ska vistas drogpåverkad, förtära
alkohol eller använda droger under arbetstid på regionens arbetsplatser. Region
Gotland ska arbeta aktivt med att öka kunskaperna hos medarbetare om alkohol och
andra drogers negativa påverkan på hälsan och välbefinnandet. Region Gotland har
nolltolerans när det gäller alkohol i tjänsten och det betraktas som allvarlig misskötsamhet att komma påverkad eller berusad till arbetet. Alkolås eller nyckelskåp
bedöms kunna vara ett verktyg i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö. Det har
dels en preventiv funktion men kan även ses som en del i att kvalitetssäkra och öka
trafiksäkerheten. Vid eventuell anskaffning av alkolås ses även regionens riktlinjer för
alkohol och droger över för eventuell revidering.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-06-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2019-06-29 02:03

Ärendenummer
#13542

Sida
1(1)

Inskickat av: Agneta Karin Marianne Uddin

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

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

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Agneta Karin Marianne Uddin
Adress
VÄNGE PRÄSTBÅTELS 208

Postnummer och ort
622 36 Romakloster

E-postadress
agnetauddin244@msn.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 49

Medborgarförslag. Alkomätare

RS 2019/1176
AU § 42

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att på försök sätta upp nyckelskåp med
alkolås/alkomätare för bilpoolen på Visborg.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att montera
alkolås/alkomätare i regionens fordon i samband med nyinköp/nyuttag av
leasingfordon.
•

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår:
”Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar
mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och lastbilar men hur många bilar har
inte regionen där man inte har en aning om hur förarna har för grund. Vi vet att det
förekommer. Om man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av
alkohol och man kommer ”bakis” till jobbet”.
Alkolås är ett medel för att minska rattonykterheten i trafiken och ett bra verktyg för
att arbeta med säkerhet både i trafikmiljö och i arbetsmiljö. Ett antal företag och
offentliga myndigheter har införskaffat alkolås i sina fordon men långt ifrån alla.
I regionen finns Riktlinjer för Trafiksäkerhet där det bl a framgår att medarbetaren
skall vara nykter och drogfri och att leva upp till regionens alkohol- och drogpolicy.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa för
att genomföra förslaget då bedömningen är att det skulle kosta ca 5 400 000 kr att
göra detta omedelbart.
Ett alternativ är att alkolås monteras i samband med nyuttag av leasingfordon till en
kostnad på ca 900 000 kr/år. För regionägda fordon monteras alkolås vid nyinköp
och för dagens 105 fordon under en treårsperiod till en kostnad på ca 577 000 kr/år.
Tillkommer årligen en kostnad för kalibrering av alkolås med ca 1000 kr/fordon
samt för munstycken för ca 350 000 kr. Ett annat alternativ är att på försök sätta upp
ett nyckelskåp med alkolås för regionens bilpoolsfordon på Visborg. Slår detta väl ut
kan motsvarande nyckelskåp sättas upp på fler arbetsplatser inom region Gotland.
Kostnaden är ca 13 000 kr/st plus kostnaden för munstycken för ca 1 200 kr/månad.
Utöver detta krävs resurser för administration av alkolås som idag inte finns.
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-24

RS § 49 forts
RS 2019/1176
AU § 42

Region Gotland ska erbjuda sina medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö med
goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Det innebär att regionens arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra droger. Ingen medarbetare ska vistas
drogpåverkad, förtära alkohol eller använda droger under arbetstid på regionens
arbetsplatser. Region Gotland ska arbeta aktivt med att öka kunskaperna hos
medarbetare om alkohol och andra drogers negativa påverkan på hälsan och välbefinnandet. Region Gotland har nolltolerans när det gäller alkohol i tjänsten och det
betraktas som allvarlig misskötsamhet att komma påverkad eller berusad till arbetet.
Alkolåset eller nyckelskåp bedöms kunna vara ett verktyg i arbetet för en trygg och
säker arbetsmiljö. Det har dels en preventiv funktion men kan även ses som en del i
att kvalitetssäkra och öka trafiksäkerheten. Vid eventuell anskaffning av alkolås ses
även regionens riktlinjer för alkohol och droger över för eventuell revidering.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-10-17
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-10-17 12:49

Ärendenummer
#16641

Sida
1(1)

Inskickat av: LISELOTTE NYGREN

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

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
LISELOTTE NYGREN
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 351

Postnummer och ort
621 54 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 45

TN § 45

Medborgarförslag . Anläggande av
våtmarker längs åar för att tillgodose
vattenförsörjning

TN 2020/718
TN AU § 38

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår: Eftersom vi har stora
problem med att vattnet inte räcker till på Gotland föreslår jag att nya vattentäkter anläggs längs
med våra åar. Särskilt avrinningen från Visby och norrut med Tingstäde träsk är lämpliga för
detta då vattenledningsnätet redan där redan är utbyggt för distribution. T.ex. skulle nya
vattentäkter kunna anläggas längs Ireån. Detta ger förutom möjlighet till vattenförsörjning när
tillgången av vatten är låg även flera andra positiva effekter.
Bedömning

- Region Gotland gav Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) uppdrag att studera
de geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för att öka
grundvattenbildningen och därmed öka dricksvattenkapaciteten vid befintliga
vattentäkter på Gotland. Rapporten blev klar 2016/2017 och kan läsas i sin helhet via
länken http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf
- Två förslag har särskilt intresse, 1. Våtmark i närheten av vattentäkten i Åminne
och 2. Infiltration av vattentäkten i Stånga. De åtgärdsförslag är inarbetat i Region
Gotlands VA-plan som kan läsas i sin helhet via länken
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1701-rapport.pdf
De två ställen som Region Gotland i första hand kommer att titta på
grundvattenbildande åtgärder är Åminne och Stånga.
Parallellt med uppförandet av avsaltningsverket har Region Gotland sett ett behov av
att bidra till utveckling av kompletterande system för framtidens vattenförsörjning.
För detta syfte har Region Gotland, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet,
påbörjat uppbyggnaden av en så kallad testbädd för hållbar vattenförsörjning för
utveckling av framtidens tekniker för en energieffektiv och hållbar vattenproduktion.
För mera information, se https://www.ivl.se/projektwebbar/storsudret.html
Barn- och genusperspektiv –Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv - Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ingen konsekvens.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Protokollsutdrag
TN § 45

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-01-16
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-01-16 12:11

Ärendenummer
#18782

Sida
1(1)

Inskickat av: Monica Birgit Elisabeth Enström

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

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Monica Birgit Elisabeth Enström
Adress
SÖDRA KUSTVÄGEN 58

Postnummer och ort
623 77 Klintehamn

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 46

TN § 46

Medborgarförslag. Utredning om möjlighet
att höja högsta vattennivå i vattenmagasin

TN 2020/1234
TN AU § 39

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver: Jag har aldrig sett att
regionen utrett möjligheten att höja vattennivån i våra öppna vattenmagasin. Tingstäde träsk har
idag en yta av ca 4 500 000 kvm, ett medeldjup på 0,7 m och en yta på och en vattenvolym om ca
3 200 000 kbm. En höjning av högsta tillåtna vattennivå med exempelvis 10 cm skulle innebära
att vi ökar möjligheten till dricksvattenuttag med ca 450 000 kbm de år då träsket fylls på fullt.
Avdunstningen påverkas marginellt. En utredning med konsekvensanalys ifråga om miljöpåverkan,
kostnader m.m. för några olika nivåer t.ex. höjning med 10 cm, 20 cm 30 cm osv skulle kunna
ligga till grund för en ev ansökan om ny vattendom. Samma gäller naturligtvis för andra
vattenreservoarer på Gotland och Fårö.
Bedömning

De öppna vattenreservoarer/magasin som används idag är 3 stycken förutom
Östersjön, ingen av dem finns på Fårö.
Att magasinera i en underjordisk vattentäkt har pågått försök i Testbädden på
Storsudret. Problemet är att det mesta av nederbörden kommer då den inte behövs,
det vill säga under vinterhalvåret. Om det ska räcka till måste därför vattnet samlas
in, lagras och återanvändas. Det är hur detta ska gå till detta vi måste lära oss. Försök
pågår.
Under 80-talet gjordes ett försök att höja Tingstäde träsk med 10 eller 20 cm.
Konsekvensanalysen som gjordes visade på att antalet utrotade växter var så stort att
Regionen aldrig försökte att söka om en höjning. Efter den tiden har miljöbalken
skrivits som stipulerar att alla miljökvalitetsnormer skall beskrivas då
tillståndsansökningar görs. Regionen har så sent som i år sökt pengar av IVL för att
undersöka konsekvenser vid höjning 5 eller 10 cm. Tyvärr fick inte Regionen dessa
pengar. Regionen har i höst gjort en Klimatutredning för att undersöka om träsket i
Tingstäde kan används som råvattentäkt år 2050. Det finns risk för att nivåerna
sjunker till under nuvarande doms tillstånd och nästa steg blir att se vilka möjligheter
som då finns för att hantera en minskning av tillgång.
Barn- och genusperspektiv –Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv - Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ingen konsekvens.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Protokollsutdrag
TN § 46

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-19
Medborgarförslag 2020-02-20
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-02-20 10:32

Ärendenummer
#19729

Sida
1(1)

Inskickat av: KJELL MAGNUS WIMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utredning om möjlighet att höja högsta vattennivå i vattenmagasin
Beskrivning och motivering
Jag har aldrig sett att regionen utrett möjligheten att höja vattennivån i våra öppna vattenmagasin. Tingstäde träsk har idag en yta av ca
4 500 000
kvm, ett medeldjup på 0,7 m och en yta på och en vattenvolym om ca 3 200 000 kbm. En höjning av högsta tillåtna vattennivå med
exempelvis 10 cm skulle innebära att vi ökar möjligheten till dricksvattenuttag med ca 450 000 kbm de år då träsket fylls på fullt.
Avdunstningen påverkas marginellt.
En utredning med konsekvensanalys ifråga om miljöpåverkan, kostnader m.m. för några olika nivåer t.ex. höjning med 10 cm, 20 cm
30 cm osv
skulle kunna ligga till grund fäör en ev ansökan om ny vattendom.
Samma gäller naturligtvis för andra vattenreservoarer på Gotland och Fårö.

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
KJELL MAGNUS WIMAN
Adress
STRANDGATAN 19

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
mw@strandhotel.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 44

TN § 44

Medborgarförslag Nytt parkeringsplan
(parkeringsdäck) ovanpå befintlig parkering
vid sjukhuset

TN 2020/1240
TN AU § 37

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region Gotland
då Teknikförvaltningen och Hälso- och förvaltningen har ett pågående projekt
för att lösa parkeringssituationen på Visby lasarett.

Tekniska nämnden gav Teknikförvaltningen i uppdrag i beslut 2020-05-12 TN§111
återkomma med förslag på genomförande av åtgärder som kan underlätta
parkeringssituationen vid Visby lasarett vilket även inkluderar anläggande av ny
markparkering. Uppdraget skall lösa följande frågor.
- Skapa förbättrade förutsättningar för gående, cyklister och biltrafikanter vid Visby
lasarett, både vad gäller tillgänglighetsanpassningar, trafiksäkerhet och parkering.
- Förbättra skyltning och vägvisning vid Visby lasarett .
- Öka antalet parkeringsplatser maximalt utifrån möjliga förutsättningar samt utreda
parkeringsavgifter i närområdet.
-Skapa bättre förutsättningar för att få en bättre tillgänglighet till Visby lasarett via
kollektivtrafiken. Projektet har startat snarast och skall vara klart enligt senare
upprättad tids- och aktivitetsplan, dock senast 2022-04-01.
Inga detaljer på lösning finns idag utan tas fram under projektets gång.
Även en lösning med parkeringsdäck/garage kommer att beaktas.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att projektet kommer att lösa problemet med
parkeringssituationen.
Barn- och genusperspektiv – De lösningar som tas fram i projektet ökar
trafiksäkerheten i området på och omkring Visby Lasarett.
Landsbygdsperspektiv – Underlättar att hitta parkeringar för både besökare och
personal.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet bedöms medföra behov av investeringar
som inte är klarlagda i dagsläget.
Ärendets behandling under mötet

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

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 44

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region Gotland
då teknikförvaltningen och Hälso- och förvaltningen har ett pågående projekt för att
lösa parkeringssituationen på Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-13
Medborgarförslag 2020-03-20
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-03-20 10:39

Ärendenummer
#20508

Sida
1(1)

Inskickat av: Torsten Jan Håkan Karlsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag trycker att det ska byggas ett nytt plan med parkeringsplatser ovanför den nuvarande parkeringsplatsen utanför sjukhuset.
Den skulle kunna stå på pelare utan väggar.
Beskrivning och motivering
Det är ett sätt att få tillgång till flera parkeringar både till anställda som besökare.

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
Torsten Jan Håkan Karlsson
Adress
BÄL UPPUSE 325

Postnummer och ort
624 34 Slite

E-postadress
tottekarlsson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 42

TN § 42

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

TN 2020/3887
TN AU § 35

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren beskriver följande:
Jag hemställer om att dagens beslut omgående ändras tillbaka till vad som var
gällande fram till år 2019, dvs att friköp sättes till 60% av det taxeringsvärde som
gällde året före friköpstillfället.
Bedömning

Vid försäljning av regionens fastigheter tillämpas de av regionfullmäktige antagna
riktlinjerna för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende” vilka
beträffande friköpspriset för tomträtter gällt sedan oktober 2018. Enligt riktlinjerna
kan tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten
till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Barn- och genusperspektiv –ej relevant
Landsbygdsperspektiv – ej relevant
Ekonomisk konsekvensanalys – förslaget medför ett för regionen sämre ekonomiskt
utfall
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Claes Nysell (L) medges en protokollsanteckning att han skulle yrkat bifall till
medborgarförslaget om han hade varit tjänstgörande vid dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-08-14
Tjänsteskrivelse 2021-01-20

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

gf Gotland
Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Region Gotland
Reception Visborg

2020

Förslaget

202008141451

Sign.

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

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

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

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

IX]

0

Förslagsställare m.m.

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

Datum

Nai ee i g

,

r --,----------....,

i f.A._-1--k--k-47.--er
Namnförtydligande V
Rolf Engström
Aädervärnsqatan
30
Podn
46 Visby
E-postadress
rta.engstromagmail.com
2020 - 08 - 13

Region Gotland — blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Region Gotland
Reception Visborg

3

Att man tar ut marknadsvärde när man säljer tomtmark är i och för sig inte något märkligt
beslut men att försöka tillämpa detta på tomträtter så att taxeringsvärdet skall vara 100 %
styrande är inte marknadsmässiga villkor.
För det omskrivna kvarteret Jasminen i Visby är taxeringsvärdena uträknade enligt följande
premisser:
Normaltomten för ett radhus skall vara 200 kvm och ha ett taxeringsvärde av 800.000.- d.v.s.
4.000.- kronor per kvadratmeter. Om tomtstorleken avviker från normaltomten reduceras
taxeringsvärdet med 800.-??? per kvadratmeter. (Varför 800.- när det nyss var 4.000.-????)
I Jasminens fall ligger tomtstorleken på omkring 150 kvm vilket resulterar i ett tax. värde av
ca 760.000.-. (50 kvm å 800.-? = ./. 40.000.-)
För dessa 150 kvadratmetrar betalar tomträttsinnehavarna ca 2.000.- kronor per månad i
tomträttsavgäld (hyra) till Regionen. (24.000.- per år)
Under en lång följd av år har friköpspriset varit satt till 60 % av tomträtternas
taxeringsvärde vilket har inneburit ett friköpspris på i medeltal kronor 465.000.- på de
senaste årens genomförda försäljningar - ett pris på 3.100 kronor per kvadratmeter.
Av de boende i kvarteret har många uppnått pensionsålder, och en avgäld/tomthyra på i dag
2.000.- i månaden är en tung post i boendekostnaden. I flera fall har avgift erlagts månadsvis
under 46 års tid.
När man nu önskar köpa loss markbiten har helt plötsligt reglerna ändrats utan någon som
helst förvarning.
Det hade inte varit för mycket begärt att ett besked hade gått ut till det 100 talet
tomträttsirmehavare som finns på Gotland om att man hade för avsikt att ändra reglerna.
Om detta håller t.o.m. Tekniska nämndens ordförande med men minns inte alla detaljer kring
det fattade beslutet
Som förslagsställare ställer jag mig frågande till om någon av våra beslutsfattare har satt sig
in i detaljerna för beslutet eller om det beror på ren okunskap om vad tomträtt innebär — att
man fortsättningsvis skall ta ut marknadspris, för försäljning av nyetablerad tomtmark, är i sig
självklart men att bara säga ja till ett (tjänstemanna)förslag utan att kontrollera utfallet är inte
tillfyllest. Tomträtt är ingen vanlig markförsäljning enär där bara finns en enda tänkbar
köpare, nämligen tomträttsinnehavaren.
Av den vällovliga tanken bakom tomträtter återstår här på Gotland nu ingenting — tomträtt har
i stället blivit en belastning för den enskilde medborgaren.
Att man måste bli rådd till att avyttra fastigheten innan nästa nya taxeringsperiod, och
efterföljande nya belopp blir gällande för tomträtt, ligger långt ifrån hur man skall behandla
sina tomträttsinnehavare.
Jag hemställer om att dagens beslut omgående ändras tillbaka till vad som var gällande
för friköp fram till år 2019 d.v.s. att friköp sättes till 60 % av det taxeringsvärde som
gällde året före friköpstillfället.

Region Gotland
Reception Visborg

200

13

Si

Det vore dessutom klädsamt om våra politiker sätter sig in i detaljer för de frågor där de är
satta att fatta beslut, och utreder konsekvenserna av besluten för den enskilde medborgaren,
innan de tar ställning.
Beträffande tomträtter hade det varit lätt att via nätet kontrollerat hur friköpsfrågan behandlas
i andra kommuner/regioner, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad m. fl. m. fl. hade räckt
Region Gotland är sämst i klassen.
listan kan göras lång

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 13

BUN § 13

Medborgarförslag. Skolor på Gotland

BUN 2020/1133
BUN AU § 13

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit angående skolorganisationen på Gotland.
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas ”Skolor i olika stadier spridda över HELA
Gotland. Ett minimumutbud av skolor på landsbygden, som täcker hela ön, som alltid finns och
inte riskerar nedläggning, men som vid behov och efterfrågan kan kompletteras med fler skolor.”
Förvaltningen har under drygt ett år arbetat med att utreda skolorganisationen. Till
grund för arbetet har tillsammans med projektdirektivet, Region Gotlands beslutade
strategier, riktlinjer och policys beaktats. En av dessa är strategin ”Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030”. Denna strategi bygger, precis som
förslagsställarens tankar, på avstånd som ger rimlig tillgänglighet i tid och med det
indirekt också i avstånd. Att förvaltningens förslag på nedläggningar gav något andra
enheter än förslagsställarens berodde på direktivens givna förutsättningar om
minskade kostnader på totalen i kombination med de beslutade riktlinjerna för
skolskjuts.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom
förskola och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta gör att inga nedläggningar av skolor på landsbygden kommer
genomföras inom ramen för det givna uppdraget.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare Kristoffer Strehlenert.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-22
Medborgarförslag #27952
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-09-14 09:44

Ärendenummer
#27952

Sida
1(1)

Inskickat av: Gunilla Birgitta Susann Othberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skolor i olika stadier spridda över HELA Gotland. Ett minimumutbud av skolor på landsbygden, som täcker hela ön, som alltid finns
och inte riskerar nedläggning, men som vid behov och efterfrågan kan kompletteras med fler skolor.
Beskrivning och motivering
Det ska vara möjligt att bo i närheten av en skola på landsbygden och Gotland bör ha geografiskt utspridda skolor. Används en
gotlandskarta och målet att de flesta eleverna ska ha ca 15 km till skolan, bör det finnas skolor upp till årskurs 9 i Hemse, Roma, Slite
och Fårösund. För ungdomar som bor på södra och östra Gotland blir det tyvärr längre resor än 15 km. Bild 1.
Används kartan gällande de lägre årskurserna, så täcks ön med skolor upp till åk 6 i Öja, Stånga, Kräklingbo, Eskelhem, Fole och
Lärbro. Bild 2. Utöver det finns möjlighet att ha lägre årskurser vid de skolor som har verksamhet till årskurs 9 om behov finnes.
Ligger skolorna spridda över ön möjliggörs landsbygdsboende och korta resor för eleverna. De uppräknade skolorna utgör ett nära
skolutbud och ett minimum av landsbygdsskolor, så finns pengar och underlag till fler skolor än dessa, t ex i Klinte som hamnar lite
utanför på kartan, är det positivt.
Satsa hållbart på både spridnings- och närhetsprincipen, så HELA Gotland kan leva!
Ta ett beslut om att ha en grundutbud av skolor på landet. Dessa finns alltid och riskerar ej nedläggning. Är efterfrågan större än
grundutbudet, som det är nu 2020, behövs fler skolor och dessa bör täcka de delar som inte täcks av föreslagna grundutbud.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Bild1_9.jpeg (2,29 MB)
Bild2_6.jpeg (2,48 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Gunilla Birgitta Susann Othberg
Adress
HASSELGATAN 5

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
gunilla.othberg@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 14

BUN § 14

Medborgarförslag. Från Stenkyrka
Hembygdsförening om hur viktigt det är för
landsbygden att skolorna finns kvar

BUN 2020/1144
BUN AU § 14

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit från Stenkyrka hembygdsförening angående
förslaget att lägga ned bland annat Stenkyrka skola. Förslagsställaren vill få en dialog
med regionen med syfte att hjälpas åt att fortsätta driva skolorna på landsbygden.
Förvaltningen har under drygt ett år arbetat med att utreda skolorganisationen. Barnoch utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom förskola
och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta medför att förslagsställarens önskemål om att bibehålla
landsbygdsskolorna tillgodoses.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår också i samband med beslutet att
regionstyrelsen och nämnden ska ”Samarbeta med lokala
utvecklingsgrupper/utvecklingsbolag för att ta tillvara det engagemang som finns i
bygderna. Fokusera på hur bygden och regionen kan hjälpas åt att skapa en attraktiv
skola med hög kvalitet som lockar och ger ökad valfrihet till både elever och
personal”.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare Kristoffer Strehlenert.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-22
Medborgarförslag #28622
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 29

SON § 29

Medborgarförslag. Byt ut ordet brukare.

SON 2020/426
SON/AU § 10

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Karl-Allan Nordblom har inkommit med ett medborgarförslag om att byta ut ordet
brukare inom socialtjänsten.
Socialstyrelsen rekommenderar begreppet brukare. Myndigheten gjorde för några år
sedan ett gediget termarbete om begreppet och alternativ till det. Terminologer och
sakkunniga från socialtjänstens olika delar arbetade med uppdraget. Även externa
forskare deltog i arbetet. Brukare blev det begrepp som utredningen landade i att
rekommendera.
Eftersom socialtjänstens kvalitetsdokument styrs av lagstiftning och riktlinjer från
Socialstyrelsen bör dessas terminologi också användas i Region Gotlands olika
styrdokument.
Termen brukare är ett paraplybegrepp som står för alla som får individuellt
behovsprövade insatser från socialtjänsten. Det är inte lämpligt att kalla någon för
brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer. Beroende på
sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i
stället, t.ex. assistansanvändare, placerat barn, klient, tvångsomhändertagen.
Bedömning

Socialförvaltningen följer Socialstyrelsens rekommendation. Termen brukare används
vid behov av ett samlande begrepp för att de som får individuellt behovsprövade
insatser från socialtjänsten.
Ärendets behandling under mötet

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

Tjänsteskrivelse, daterad 5 januari 2021.
Skickas till
Registrator RS, Ärendenummer: RS 2020/1468.
Öystein Berge, kvalitetschef socialförvaltningen
Karl-Allan Nordblom
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-09-25 08:23

Ärendenummer
#28622

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om hur viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar
Beskrivning och motivering
Vi har fått information om att det finns ett tjänsteförslag på att skolan i Stenkyrka kan läggas ner, plus även andra landsbygdsskolor.
Vi i Stenkyrka Hembygdsföreningen har ett gott och positivt samarbete med vår skola. Hembygdsområdet ligger som närmaste
granne. Barnen med personal vistas ofta hos oss, och barnen är med vid tex fagning av hembygdsänget.
Vår skola är i mycket gott skick , och delar av den är nyligen renoverade. Det skulle vara en oerhörd förlust för Stenkyrka och dess
invånare, samt företagen om skolan försvann.
Vi jobbar alla här för en levande landsbygd.
Vi vill att:
- få en dialog med regionen hur vi ska kunna hjälpas åt med att forsätta driva skolorna på landsbygden.
Hälsning: Styrelsen i Stenkyrka Hembygdsförening/ Håkan Thornell

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
HÅKAN TORNELL
Adress
STENKYRKA STENSTUGU 154

Postnummer och ort
624 42 Tingstäde

E-postadress
rodmossen1@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-28 16:35

Ärendenummer
#28814

Sida
1(1)

Inskickat av: KARL-ALLAN NORDBLOM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Byt ut ordet brukare.
Beskrivning och motivering
Jag anser att region Gotland ska, liksom flera andra kommuner gjort, ta bort beteckningen brukare, och ersätta ordet med något
lämpligt, exempelvis kund, hyresgäst eller liknande bättre beskrivning.
Brukare är idag och har länge varit en avskydd benämning på människor som tar del av socialtjänstens service. Ordet leder till någon
som är tärande och/eller missbrukare, när det i själva verket i många fall är människor som betalar och har betalt för sig hela livet.
Region Gotland bör vara ett föredöme i att framhålla sina medborgare, inte att nedvärdera dem. Många äldre, och yngre, känner ett
stort obehag i att betecknas som kollin som ligger samhället till last. Brukare är dessutom per definition inte en individ utan en
kollektiv beskrivning, men används felaktigt idag för enskilda personer.

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
KARL-ALLAN NORDBLOM
Adress
VÄSTERHEJDE GRAUNE PARKVÄG 5

Postnummer och ort
622 61 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17

TN § 43

TN § 43

Medborgarförslag. Friköpning av tomträtt

TN 2020/3893
TN AU § 36

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren beskriver följande:
P.g.a. dålig info till tomträttshavare vid förra beslutet att lösen skulle betalas med hela
taxeringsvärdet på tomten borde regionen ge dessa chansen att lösa in sin tomt till
75% av dagens taxeringsvärde innan den nya träder i kraft vid årsskiftet. Detta skulle
gynna båda parter i detta ärende. En snabb behandling borde gå att fixa.
Bedömning

Vid försäljning av regionens fastigheter tillämpas de av regionfullmäktige antagna
riktlinjerna för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende”. Enligt
riktlinjerna kan tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Teknikförvaltningen anser att gällande riktlinjer skall följas.
Barn- och genusperspektiv –ej relevant
Landsbygdsperspektiv – ej relevant
Ekonomisk konsekvensanalys – förslaget medför ett för regionen sämre ekonomiskt
utfall
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-10-14
Tjänsteskrivelse 2021-01-20

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 15

BUN § 15

Medborgarförslag. Bevara Stenkyrkaskolan
genom att utöka upptagningsområdet m.m.

BUN 2020/1291
BUN AU § 15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag och idéer kring hur regionen skulle
kunna göra för att bevara Stenkyrka skola samt hur skolan skulle kunna tillgodose
behovet av specialpedagoger genom användning av Internet.
Förvaltningen har under drygt ett år arbetat med, det från regionfullmäktige givna
uppdraget, att utreda skolorganisationen. Detta har givits projektnamnet ”Framtidens
förskola och grundskola”. Arbetet har resulterat i två rapporter. En nulägesanalys
och en förslagsdel.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2020-12-15 beslut om att organisationen inom
förskola och grundskola skall bibehållas med den struktur som finns idag vad gäller
landsbygden. Detta gör att inga nedläggningar av skolor på landsbygden kommer
genomföras inom ramen för det givna uppdraget. Nämnden beslutade också vid
mötet att uppdra till förvaltningen att: ”Utreda justeringar av upptagningsområden
för Stenkyrka skola.”
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare Kristoffer Strehlenert.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-11
Medborgarförslag #30312
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2020-09-25 08:23

Ärendenummer
#28622

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Medborgarförslag från Stenkyrka Hembygdsförening om hur viktigt det är för landsbygden att skolorna finns kvar
Beskrivning och motivering
Vi har fått information om att det finns ett tjänsteförslag på att skolan i Stenkyrka kan läggas ner, plus även andra landsbygdsskolor.
Vi i Stenkyrka Hembygdsföreningen har ett gott och positivt samarbete med vår skola. Hembygdsområdet ligger som närmaste
granne. Barnen med personal vistas ofta hos oss, och barnen är med vid tex fagning av hembygdsänget.
Vår skola är i mycket gott skick , och delar av den är nyligen renoverade. Det skulle vara en oerhörd förlust för Stenkyrka och dess
invånare, samt företagen om skolan försvann.
Vi jobbar alla här för en levande landsbygd.
Vi vill att:
- få en dialog med regionen hur vi ska kunna hjälpas åt med att forsätta driva skolorna på landsbygden.
Hälsning: Styrelsen i Stenkyrka Hembygdsförening/ Håkan Thornell

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
HÅKAN TORNELL
Adress
STENKYRKA STENSTUGU 154

Postnummer och ort
624 42 Tingstäde

E-postadress
rodmossen1@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Medborgarförslag; nyinkomna
Anna Lunds medborgarförslag om särskild skolskjuts för elever inskriva i särskolan,
inkom 2021-02-11 RS 2021/243
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden.
Holger Langes medborgarförslag om utökad skolskjuts för elever med
flerfunktionsnedsättningar, inkom 2021-02-14 RS 2021/255
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Ottar Sörensens medborgarförslag om att erbjuda barn inskrivna i särskolan särskild
skolskjuts, inkom 2021-02-15 RS 2021/258
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Joakim Langes medborgarförslag om att erbjuda särskild skolskjuts för elever inskrivna i
särskolan även till och från fritids, inkom 2021-02-16, RS 2021/269
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden.
Uno Gustafssons medborgarförslag om att inrätta en ny heltidstjänst som värd/värdinna
vid det befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse, inkom 2021-02-16 RS 2021/263
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
Per Östmans medborgarförslag om hämtning av grovsopor, inkom 2021-02-20
RS 2021/297
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elvine Hederstedts medborgarförslag om cykelbana mellan Stånga, Hemse och Alva,
inkom 2021-02-24 RS 2021/323
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bo Göran Segerhedens medborgarförslag om likabehandling av alla anmälda partier
avseende valsedelsutläggning 2022, inkom 2021-02-26 RS 2021/345
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Mats Englunds medborgarförslag om en trappa i palissaderna, inkom 2021-03-02
RS 2021/363
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om ler bänkar på strandpromenaden vid Snäck, inkom
2021-03-02 RS 2021/366
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om översyn och anpassning av grillplatser avseende
tillgänglighet, inkom 2021-03-02 RS 2021/367
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Karin Nyströms medborgarförslag om att använda internetutskick som SMS eller mail istället
för brev till medborgarna, inkom 2021-03-03 RS 2021/370
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Petra Schnells medborgarförslag om att digitalt kunna följa systematiskt klimatarbete, inkom
2021-03-05 RS 2021/380
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Marlene Jakobssons medborgarförslag om parkering vid lasarettet, inkom 2021-03-06
RS 2021/386
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Annica Grönhagens medborgarförslag om att namnge Visbys rondeller, inkom 2021-03-09
RS 2021/425
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Lennart Nygrens medborgarförslag om parkeringsförbud på Halsjärnsgatan,
inkom 2021-03-11 RS 2021/449
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jonas Perssons medborgarförslag om att Greta Arwidssons gata bör göras om till gågata
alternativt gångfartsområde samt döpas om, inkom 2021-03-11, RS 2021/438
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bertil Östmans medborgarförslag om att förbättra Visbys övergångsställen, inkom
2021-03-11 RS 2021/448
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Datum
2021-02-11 12:58

Ärendenummer
#36185

Sida
1(2)

Inskickat av: Anna Sofia Linnéa Lund

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Särskild skolskjuts för elever inskriva i särskolan
Beskrivning och motivering
Gotland är en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotlands enda fritids för elever med fler funktionsnedsättningar och svår intellektuell
funktionsnedsättning är placerat i Visby. Många kommuner erbjuder särskild skolskjuts för elever i inskriva i särskolan vilket innebär
att de har rätt till skolskjuts även till och från fritids. Detta eftersom särskolan och dess fritidshem ofta är centralt placerat i kommunen
och för att föräldrar ska ha möjlighet till ett fritids som är anpassat efter deras barns behov. Region Gotland gör det idag inte vilket
medför svårigheter för familjer boendes utanför Visby att låta sina barn gå på enda fritidshemmet i regionen som är anpassat efter
deras behov och förutsättningar.
Här är vår historia:
Jag är mamma till E som i höstas började sin skolgång i grundsärskolan. På grund av hans stora och omfattande svårigheter både
kognitivt och motoriskt så är grundsärskolan det enda alternativet för hans skolgång. E har bland annat svår epilepsi med dagliga
anfall, inget språk, grav intellektuell funktionsnedsättning, svårt med balansen, behöver matas och använder blöja. På Gotland är
grundsärskolan placerad i Visby. Där finns också ett kompletterande fritidshem så är anpassat efter E:s förutsättningar och behov. Där
finns hjälpmedel, anpassade lokaler och personal som känner Elmer och kan tolka hans behov. Att sätta E på ett fritidshem ute på
Sudret där vi bor vore en katastrof för honom och skulle medföra många extra omkostnader för Region Gotland.
Även om det inte är reglerat i lag erbjuder många kommuner (Uppsala, Alvesta, Solna, Vallentuna, Örebro, Malung-Sälen) elever som
är inskriva i grundsärskolan skolskjuts även till och från fritidshemmet. Detta eftersom grundsärskolan ofta är centralt placerad i
kommunen och för att föräldrar ska ha möjlighet att välja grundsärskolans fritidshem som ju oftast är det bästa för eleven. Men
Region Gotland erbjuder inte detta utan vill man att barnet ska gå på grundsärskolans fritidshem så ansvarar vårdnadshavare för
hämtning och lämning. Bor man i Visby eller dess närområde är det kanske inget stort problem. Men i vårt fall, där vi föräldrar både
bor och arbetar på Sudret innebär det att vi en vanlig skoldag måste köra 12 mil och vara 2h i bil för att hämta på fritids. En lovdag
innebär 24mil och 4 timmar i bil. Något som känns orimligt ur så många olika aspekter.
Förslaget vi fick från grundsärskolans rektor och kurator till en lösning på detta var att ansöka om färdtjänst. Vilket vi också gjorde
och fick beviljat men handläggaren skrev in ledsagartvång på grund av E:s epilepsi och någon ledsagare har vi inte och får heller inte
beviljat av socialtjänsten. Att E bedöms kunna åka själv i skoltaxin räckte inte som argument. Färdtjänsthandläggaren skrev också att
färdjänst var olämpligt som skolskjutsalternativ. Därmed är vi tillbaks på ruta ett igen. Vi står alltså inför valet att tvingas flytta in till
Visby och säga upp oss från våra arbeten på Sudret, att köra bil i 2h och 12 mil varje dag (4h och 24mil en lovdag) för att hämta E i
Visby eller att sätta honom på ett fritidshem som inte alls är anpassat efter hans förutsättningar och som förmodligen kostar Region
Gotland mer än att erbjuda honom skolskjuts från fritids några dagar per vecka.
Min fråga är om skolskjuts till och från fritids för barn inskriva i särskolan är något som diskuterats hos er och varför man i så fall
beslutat att inte erbjuda det. För oss är det avgörande för om vi ska kunna fortsätta bo och arbeta på Sudret. I ett större perspektiv är
det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd på Gotland
Bifogar några länkar till hur andra kommuner har löst detta:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/resa-till-och-fran-sarskolan/?
fbclid=IwAR1RTiNEP7RUoHgR_hOkErVcM7j5z5sqUEd6hZlV6jwpCWhRPA9R3JjOqH4
https://www.alvesta.se/barn--utbildning/Grundskola/alvesta_sarskola/sarskild-skolskjuts/?fbclid=IwAR1l67asNJLqVaHpv0Y2_uQdg100vVlNccPXyXYVpD_1q1KfG_suR9-fGg
Hälsar
Anna Lund
0734246884

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.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-11 12:58

Ärendenummer
#36185

Inskickat av: Anna Sofia Linnéa Lund

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Sofia Linnéa Lund
Adress
RONE SKOLA, RONE ROES 203

Postnummer och ort
623 47 Hemse

E-postadress
anna.lund@edu.gotland.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-14 18:53

Ärendenummer
#36290

Sida
1(1)

Inskickat av: Holger Ingvar Lange

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utökad skolskjuts för elever med flerfunktionsnedsättningar.
Då Gotlands enda grundsärskola o Gotlands enda funktionsanpassade fritidshem för elever med flerfunktionsnedsättningar, är placerat
i Visby, anser vi att regionen skall erbjuda skolskjuts även till o från det enda anpassade fritidshemmet.
Se vidare motivering i text nedan.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt skolskjuts även till och från fritids.
Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att välja ett
anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor och arbetar
på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
/ Holger o Ann-Christin Lange

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
Holger Ingvar Lange
Adress
SNÄCKBACKEN 8 LGH 1703

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
holger.lange@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-15 12:54

Ärendenummer
#36335

Sida
1(1)

Inskickat av: Ottar Sörensen

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
medborgarförslag om att i likhet med många andra kommuner erbjuda barn inskrivna i särskolan särskild skolskjuts. Det innebär att
man har rätt till skjuts även till och från fritids. Detta eftersom grundsärskolan och dess tillhörande fritidshem är ofta är placerat
centralt i kommunen.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt skolskjuts även till och från fritids.
Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att välja ett
anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor och arbetar
på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/resa-till-och-fran-sarskolan/
Vänliga hälsningar
Ottar Gjendahl Sörensen

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
Ottar Sörensen
Adress
STORGATAN 70 LGH 1101

Postnummer och ort
623 50 Hemse

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-16 22:11

Ärendenummer
#36423

Sida
1(1)

Inskickat av: Joakim Andreas Holger Lange

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland bör erbjuda särskilt skolskjuts för elever inskrivna i särskolan även till och från det anpassade fritidshemmet som
finns i särskolans lokaler i Visby.
Beskrivning och motivering
Gotland är till ytan en stor region och omfattar både stad och landsbygd!
Gotlands enda grundsärskola och Gotland enda anpassade fritids för elever med flerfunktionsnedsättningar är placerat i Visby. Många
kommuner erbjuder särskilt skolskjuts för elever inskrivna i särskolan, vilket innebär att de har rätt till skolskjuts även till och från
fritids. Detta eftersom särskolan och dess fritids ofta är placerat centralt i kommunen och för att alla föräldrar ska ha möjlighet att
välja ett anpassat fritids till deras barn. Region Gotland erbjuder idag inte detta vilket medför stora svårigheter för familjer som bor
och arbetar på landet att låta sina barn gå på det enda fritidshemmet i regionen som är anpassat för barn flerfunktionsnedsättningar.
I ett större perspektiv är det avgörande för om alla barn ges samma förutsättningar och för om vi ska kunna ha en levande landsbygd
på Gotland.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/sarskola/resa-till-och-fran-sarskolan/

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
Joakim Andreas Holger Lange
Adress
RONE SKOLA, RONE ROES 203

Postnummer och ort
623 47 Hemse

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-16 11:32

Ärendenummer
#36388

Sida
1(1)

Inskickat av: Nils Uno Gustafsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Regionfullmäktige bör besluta om att Socialnämnden inrättar en ny heltidstjänst som värd/värdinna vid det befintliga seniorboendet
Kråkan i Hemse.
Beskrivning och motivering
En ny tjänst som värd/värdinna innebär att boendets kvalitet ökar. Det skulle betyda en större trygghet för varje enskild hyresgäst.
Möjligheterna blir fler till en förbättrad social gemenskap och gör det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sin lägenhet trots att
omvårdnadsbehovet växer. Risken blir mindre att boendet måste lösas på mer kostsamma sätt. Erfarenheterna från andra kommuner är
goda av en sådan tjänst. Kråkan omfattar idag 3 våningsplan med sammanlagt 30 lägenheter. En mindre lägenhet på plan 2 skulle
kunna upplåtas för ändamålet eftersom här är förutsättningarna bäst. Det innebär visserligen att mängden tillgängliga lägenheter
minskar med en enhet men det får vägas mot den ökade kvaliteten för övriga hyresgäster.
Region Gotland har hand om ett antal seniorbostäder med hyresrätt som folk över 65 år kan söka. Dessa lägenheter innefattas inte i
begreppet särskilda boendeformer. Det är vanliga hyreslägenheter från 1:a, 1,5 eller 2 rum och kök. De är byggda för att vara extra
tillgängliga med exempelvis hiss och låga trösklar. På samma sätt som i en vanlig hyreslägenhet ansvara hyresgästerna själva för
hemförsäkring, tv-licens och dylikt.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Kra&#778;kan.pdf (14 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Nils Uno Gustafsson
Adress
BANGÅRDSGATAN 6

Postnummer och ort
623 50 Hemse

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-20 15:14

Ärendenummer
#36599

Sida
1(1)

Inskickat av: PER ÖSTMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hämtning av grovsopor
Beskrivning och motivering
I Australien stötte jag på ett roligt system för grovsopor och återanvändning. En gång om året har man en vecka då alla fastighetsägare
kan ställa ut sina grovsopor på gatan framför bostaden och det är fritt fram för andra att plocka åt sig det man vill ha. Veckan därpå
samlar regionen/kommunen in allt och sorterar upp det för återvinning.
Fördelen med detta är att man uppmuntrar till återanvändning och att folk som har sämre ställt för att transportera bort grovsopor får
hjälper det samt att man minskar mängden dumpning i naturen. Både klimatmässigt och socialt hållbart alltså.
För att göra det praktiskt hållbart så reglerar man vad som får ställas ut. T.ex vitvaror, möbler och sånt som är minst 90% trä. Ställer
man ut sånt som insamlarna bedömer är fel grovsopor så lämnas det helt sonika kvar framför bostaden.
Man skulle också kunna ha en enskild vecka för brännbart för att minska mängden som bränns hemma på gården och istället få det till
värmekraftverket. Således minska miljögifter och energiförluster.
Det är viktigt att det är en sommarvecka för att nå så många som möjligt och att det är torrt, så inte återanvändningen förstörs av regn..
Om inte annat så kan man se det som bra reklam för att bli ett hållbart gotland..

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
PER ÖSTMAN
Adress
ALMVÄGEN 9

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
per.ostman01@gotland.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-24 09:13

Ärendenummer
#36790

Sida
1(1)

Inskickat av: Maj Elvine Hederstedt Karlsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Cykelbana
Beskrivning och motivering
Vi vill ha asfalterad cykelbana på järnvägens banvall mellan Stånga Hemse Alva
Den har redan underarbete färdigt så den blir mycke billigare än den mellan Visby Klinte
Kunde järnvägen köpa fri väg så kan Gotlands komun också göra det på ej använd mark av bönerna
För det finns nu en använd gång och cykelväg på denna sträcka som är väldigt dålig pga en väl använd krogväghem med både traktor
och bil !!!!!!!

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
Maj Elvine Hederstedt Karlsson
Adress
HEMSE BOPPARVE 177

Postnummer och ort
623 50 Hemse

E-postadress
elvinehederstedt1950@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-02-26 13:16

Ärendenummer
#36935

Sida
1(1)

Inskickat av: BO GÖRAN SEGERHEDEN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Likabehandling av alla anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022.
Beskrivning och motivering
Demokratisk ordning.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarfo&#776;rslag.docx (16 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BO GÖRAN SEGERHEDEN
Adress
NÄR MICKELGÅRDS 15

Postnummer och ort
623 48 Stånga

E-postadress
gutestad4@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-02 13:09

Ärendenummer
#37309

Sida
1(1)

Inskickat av: MATS ENGLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trappa i palissaderna.
Beskrivning och motivering
Den trappa som finns i palissaderna med uppgång mitt emot Hamnterminalen behöver fullföljas norrut upp till Palissadgatan. Den
anslutning som finns till Palissadgatan idag går söderut. De flesta färjepassagerare som nyttjar trappan ska norrut på Palissadgatan.
Med syn på plats är det uppenbart och tydligt var trappan bör placeras. Det visar den upptrampade stig som existerar sedan lång tid.
Det är den sträckning som för flertalet känns naturlig att gå. Den är dock förenad med stor halkrisk vid minsta nederbörd.
En översyn av trappan och kompletterande anslutning till Palissadgatan är önskvärd.

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
MATS ENGLUND
Adress
SÖDERVÄG 14 B LGH 1402

Postnummer och ort
621 58 Visby

E-postadress
englunds.skor@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-02 15:32

Ärendenummer
#37316

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA KARIMO

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Fler bänkar på Strandpromenaden vid Snäck
Beskrivning och motivering
Det saknas sittbänkar på norra delen av strandpromenaden Visby. Önskar därför fler bänkar på strandpromenaden vid Snäck.
Ännu mer angeläget i pandemitider.

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
ANNA KARIMO
Adress
SNÄCKGÄRDSVÄGEN 62 LGH 1501

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-02 15:45

Ärendenummer
#37317

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA KARIMO

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Översyn och anpassning av grillplatser avseende tillgänglighet
Beskrivning och motivering
Pandemin gör att fler använder regionens grillplatser. Bänkar i bekväm höjd måste finnas så att äldre och funktionshindrade också kan
använda dessa. Parkeringssituatioen kring grillplatserna bör också överses.

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
ANNA KARIMO
Adress
SNÄCKGÄRDSVÄGEN 62 LGH 1501

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-03 08:05

Ärendenummer
#37357

Sida
1(1)

Inskickat av: Karin Vera Nyström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Använda internetutskick som SMS eller Mail istället för brev till medborgarna
Beskrivning och motivering
För att säkra att viktig post når medborgarna är meddelande via SMS eller Mail ett säkrar sätt att kommunicera än postleverans. Det
borde även vara en besparing för Regionen.
Tyvärr fungerar inte eftersändning av post från Hälso- och sjukvården. Post läggs också ofta i fel brevlåda. Önskemål om digitalt
meddelande kan vara frivilligt för de som så önskar. Sms påminnelse om bokad tid kunde dessutom innebära att bokade tider används
i högre utsträckning. En kostnadsbesparing för både Region och kund.

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
Karin Vera Nyström
Adress
STJÄRNGATAN 3 LGH 1201

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
Karin.gotland@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-05 16:12

Ärendenummer
#37548

Sida
1(1)

Inskickat av: Petra Barbara Schnell

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag saknar specifik information angående arbetet inom regionen med omställningen av det gotländska samhället för att nå
klimatmålen enligt Parisavtalet. Jag föreställer mig en digital tjänst där vi kan följa utvecklingen och effekterna av det systematiska
klimatarbete på Gotland.
Beskrivning och motivering
Regionen har erkänt klimatnödläge. Detta borde betyda förändringar i samhället som kommer att beröra oss alla i våra dagliga liv.
Därför tycker jag att det är viktig att kunna delta i processen. För detta krävs att vi kan informera oss. Det finns otroligt mycket
information i ämnet, och tydligen också otroligt många vägar att gå för att vi kan närma oss klimatmålen enligt Parisavtalet.Hur
arbetar då regionstyrelse med dessa frågor? Hur ser den gotländska vägen ut? Vi vet att oavsett framtida uppfinningar så behöver vi
minska våra utsläpp redan nu med befintliga tekniker eller beteendeförändringar . Att transformera ett helt samhälle tar tid, och i
demokratiska samhällen behöver vi kunna få den information som gör att vi kan bli redo att ändra livsstilen och anpassa oss utav
insikten i det nödvändiga. Ungefär så som vi har gjort under pandemien genom t. ex.att minska på vårt sociala liv. Det är därför jag
önskar mera insyn i det systematiska klimatarbete inom regionen.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Petra Barbara Schnell
Adress
EKE BY 701

Postnummer och ort
623 40 Havdhem

E-postadress
kontakt@ekegamlaskola.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-06 20:50

Ärendenummer
#37567

Sida
1(1)

Inskickat av: MARLENE JAKOBSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Parkering lasarettet.
Beskrivning och motivering
När man får en kallelse till lasarettet, får man även ett parkeringstillstånd som gäller vid besöket.
Om man tex har fått en tid till mammografi kl 13.
Så får man ett parkeringstillstånd som gäller från kl 12.45- 14.15.
Detta underlättar för våra äldre medborgare som inte kan hantera appar och sms.
Jag måste lyfta Er, som låter oss åka gratis till besöken med kollektivtrafiken.
Stor eloge till Er.
Men långt ifrån alla kan utnyttja detta.
Och är i behov av sin bil.
Och när man väl hittat en parkering vid lasarettet, är det tyvärr många gånger det strular vid betalningstationerna.
Detta förslag skulle vara till stor hjälp, för många

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
MARLENE JAKOBSSON
Adress
JUNGMANSGATAN 149 LGH 1002

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
mallan.werkelin@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-09 18:22

Ärendenummer
#37718

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNICA GRÖNHAGEN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Namnge Visbys rondeller, gärna genom att utlysa en namntävling för gotlänningar. Eventuellt uppdra åt olika konstnärer - även yngre
och "oprövade" - att inom vissa givna ramar och kriterier formge något i rondellen.
Beskrivning och motivering
Genom att utlysa en namntävling görs alla delaktiga i en kollektiv och lustfylld aktivitet. (Kan behövas efter en lång period kantat av
sorgflor.) Många rondeller har redan namn i folkmun: Rusta-rondellen, Shell-rondellen, Maxi-rondellen osv. Men heter det Malmrosrondellen eller Lilla Elefanten-rondellen?
Man kan också ha kriterier för namnförslagen, som t.ex. att rondellerna vid Pjäsen resp. RAÄ följer de nya gatunamnen med
historiska kvinnor. Eller att det ska vara kopplat till någon gammal byggnad som legat/finns kvar i området.
I och med effektiviseringen av våra gårdsadresser med numrering blir vi mer och mer avidentifierade. Vi är kulturella varelser som
mår bra av att kunna knyta ihop en plats med namn.

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
ANNICA GRÖNHAGEN
Adress
OTHEMARSGATAN 10

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
annica.gronhagen@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-11 21:49

Ärendenummer
#37807

Sida
1(1)

Inskickat av: Jim Kåre Lennart Nygren

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Parkeringsförbud halsjärnsgatan.
Beskrivning och motivering
Vintern som har gått,.Det blir dyrt för regionen ,att snöröja halsjärnsgatan
När det står bilar på gatan.
Plus att det är livlig trafik på nämda gata. Många skolbarn som korsar gatan,när det står bilar hindrar dom sikten. Mycket trafik, och
fort går det.

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
Jim Kåre Lennart Nygren
Adress
HALSJÄRNSGATAN 18 LGH 1001

Postnummer och ort
621 47 Visby

E-postadress
lennart.nygren47@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-11 08:28

Ärendenummer
#37765

Sida
1(1)

Inskickat av: Jonas Per Eric Persson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Greta Arwidssons gata bör göras om till gågata alternativt gångfartsområde samt döpas om.
Beskrivning och motivering
Kvarteret Greta Arwidssons Gata är ett kvarter med många hushåll, smal väg och påverkad sikt.
Det är alltså kvarteret vid Malajen 7,8,9 och 10 som menas här och INTE hela Greta Arwidssons Gata. Denna lilla avstickare är för
många svår att hitta och därför bör den skiljas från den stora gatan. Enligt detaljplan skulle kvarteret bestå av 19 hushåll men då
Malajen 7,8 och 9 nu görs om från 3 till 16 hushåll så ökar det till totalt 32 hushåll i kvarteret. Att då ha samma hastighetsbegränsning
som stora vägen utgör en stor säkerhetsrisk. Därtill parkeringsplatser på båda sidor om denna lilla gata där bilar backar ut, barn
springer ut och inga trottoarer finns.
För att få ner hastigheten och förhoppningsvis minska på onödig trafik så anser jag att gatan bör betraktas som gågata alternativt
gångfartsområde.
För att skilja på gatorna ytterligare och göra det lättare för bud/besökare så bör gatan döpas om. Kartappar/GPSer missvisar ofta.
Förslag på namn finns just nu inte hos mig.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Jonas Per Eric Persson
Adress
GRETA ARWIDSSONS GATA 25 B

Postnummer och ort
621 37 Visby

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

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-03-11 18:46

Ärendenummer
#37800

Sida
1(1)

Inskickat av: Bertil Ingvar Östman

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förbättra Visbys övergångsställen.
Beskrivning och motivering
Visbys övergångsställen( med några få undantag) är mycket dåligt utmärkta eller inte alls.
Dåligt upplysta, stor fara för onödiga olyckor.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Bertil Ingvar Östman
Adress
SJÖLILJEGATAN 3 LGH 1001

Postnummer och ort
621 40 Visby

E-postadress
Blon53@icloud.con
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

Visby 2021-02-22

Folkhögskolan
Interpellation ställd till Andreas Unger, ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Folkhögskolor i hela landet har drabbats mycket hårt under pandemin. Pandemin har
också drabbat Gotlands folkhögskola som har tappat ett par miljoner i intäkter.
Gotlands folkhögskolas ekonomi och verksamhet baseras till stor del på intäkter som
helt uteblivit. Dessutom fick Gotlands folkhögskola, inför 2020, ett mycket stort
sparbeting om 3,5 miljoner. Sparbetinget har lett till att kurser lagts ner och att
personal sagts upp.
Just nu behövs tillgång till utbildning mer än någonsin. När varsel hotar och allt fler
hamnar längre ifrån jobb, blir omställning och utbildning viktigare än någonsin.
Folkhögskolans utbildningsutbud tillför Gotland mycket genom dess bredd.
Spetsutbildningar som är nationellt och internationellt väl sedda med högt söktryck
lockar studerande från hela landet varför internaten är viktiga för båda enheterna.
Ofta är utbildningarna viktiga för en hel bransch som behöver utbildas arbetskraft
efter pandemin. Andra utbildningar, som Enter och Allmän linje, bidrar stort till att
fler ska utbilda sig och närma sig högre utbildning och jobb. Utöver det är
Folkhögskolan en motor i utvecklingen i Hemse och Fårösund som bidrar till både
inflyttning, kulturevenemang och arbetstillfällen på landsbygden. Folkhögskolan är
snabbfotad och kan snabbt starta utbildningar som är viktiga för att säkra framtidens
kompetens. Alla kurser och all verksamhet är viktig i den infrastruktur av utbildning
för vuxna Gotland behöver ha för att möta framtiden.
Region Gotland har, som en följd av den kris pandemin är, fått rekordstora
statsbidrag. 170 extra miljoner, samtidigt som både riktade och generella statsbidrag
också ökat. Region Gotland gör tack vare det ett stort överskott om 180 miljoner.
Samtidigt har Region Gotland gett 50 miljoner kr i stöd till gotländskt näringsliv och
civilsamhälle. I relation till det väcker den oro som finns för Gotlands folkhögskola
frågor då utrymme borde funnits att redan under året säkra verksamheten och i det
skapa trygghet i verksamheten.
Därför vill jag fråga Andreas:
- Hur har nämndens ordförande följt upp Gotlands folkhögskolas ekonomi och
verksamhet under året och vilka insatser har gjorts?
- Vilka åtgärder tänker nämndens ordförande göra för att säkra folkhögskolans
fortsatta existens och bredd?
- Vilka resurser behövs för att säkra framtiden på båda enheterna?
Meit Fohlin (S)

Svar på Interpellation ställd till Andreas Unger (M), ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Oppositionsrådet Meit Fohlin (S) har i en interpellation ställt ett antal frågor som rör Gotlands
folkhögskola. Hon har frågat hur jag som ordförande för nämnden följt upp folkhögskolans
ekonomi och verksamhet under året, vilka insatser som gjorts kring detta, vilka åtgärder jag som
ordförande tänker göra för att säkra folkhögskolans fortsatta existens och bredd, samt vilka
resurser som behövs för att säkra framtiden på båda enheterna.
Låt mig inledningsvis konstatera att Gotlands folkhögskola är något att vara stolt över.
Folkhögskolan, som har verksamhet i både Fårösund och på Hemse, bidrar till regional utveckling
och har utbildningar som även fått internationell uppmärksamhet. Basen i Gotlands folkhögskola
har under lång tid varit att erbjuda allmän linje, samt bedriva internat.
Gotlands folkhögskola är dock inte immun mot omvärldens förändringar, och måste ständigt
arbeta med förnyelse, utveckling och anpassning för att vara relevant i ett modernt
utbildningsväsende. Region Gotland har antagit ett offensivt effektivitetsprogram som får effekter
på nämndernas förutsättningar, och ställer krav på att alla nämnder arbetar med att hitta mer
effektiva och rationella sätt att bedriva sin verksamhet på. Det är välkommet.
Under 2020 har coronapandemin påverkat många verksamheter inom Region Gotland, främst
inom Hälso- och sjukvårdsnämndens område, men också för nämnder som Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Att de nationella rekommendationerna för att minska smittspridningen
innebar att sommarkurser inte kunde genomföras på folkhögskolan har inneburit förlorade intäkter
på flera miljoner kronor. Det påverkar såklart ekonomin.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har kontinuerligt följt situationen på folkhögskolan och
haft en kontinuerlig dialog med både förvaltningschef och enhetschefer. Till följd av hur läget såg
ut i början av hösten kallade jag också till ett extra sammanträde med nämnden i oktober, för att
låta nämndens ledamöter diskutera enheternas ekonomiska situation. Det är viktigt för mig som
ordförande att vi i nämnden kontinuerligt utvärderar både ekonomi och verksamhet inom all
verksamhet nämnden ansvarar för. Så sent som den 7 december 2020 såg det enligt prognosen ut
att bli ett underskott med 395 tkr, vilket utifrån omständigheterna är ett acceptabelt resultat.
I sammanhanget bör det nämnas att Region Gotland ligger högt i jämförelser med andra
huvudmän för folkhögskolor, när det gäller antal kronor som satsas per invånare. Gotland lägger
mest pengar per capita på vår folkhögskola.
Kring frågan om Gotlands folkhögskolas fortsatta existens finns det bara ett svar: skolan är inte
föremål för diskussion om nedläggning i nämnden. Det finns ett pågående och framgångsrikt

arbete inom Gotlands folkhögskola när det gäller att anpassa sig till de ekonomiska
förutsättningarna som föreligger. En omställning till en ny utbildningssammansättning – till
exempel för att erbjuda utbildningar inom vård och omsorg – pågår också till följd av de statliga
satsningar som gjorts.
För upplysnings skull finns det skäl att nämna att rektor på skolan har mandat att starta och
stänga utbildningar. Jag har därför inför svaret på denna interpellation ställt frågan till rektor om
man överväger att stänga någon av enheterna på Hemse eller i Fårösund. Några sådana planer
finns inte. Detta ligger också i linje med det beslut regionfullmäktige fattat om att Gotlands
folkhögskola ska ha verksamhet i Fårösund.
Det finns de som hävdar att folkhögskolans verksamhet skulle kunna effektiviseras om all
utbildning utgick från samma plats. Jag uppfattar inte att interpellationen syftar till att det
förslaget ska ges nytt utrymme, men välkomnar debatten om hur Gotlands folkhögskola kan
utvecklas i framtiden för att ge maximal nytta för skattebetalarnas pengar och bidra till regional
utveckling som kommer fler till del.
Andreas Unger (M)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande

Visby 2021-02-22

Utmanande utmaningsrätt
Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius(C)
Som en av de första initiativen efter valet 2018 beslutade alliansen trots kritik att införa den
s.k utmaningsrätten. Utmaningsrätten innebär att en extern aktör när som helst kan gå in på
hel eller del av verksamhet i Region Gotlands regi och begära att få driva den i privat regi.
Inför införandet pekade vi Socialdemokrater på en rad utmaningar. Bland annat
osäkerheten, ryckigheten och kapaciteten att hantera de utmaningar som kommer in.
Så här c:a två år efter införandet finns skäl att följa upp de farhågor som lyftes inför
beslutet. Alliansen har ju bland annat valt att gå vidare i processen med upphandla extern
drift av Solbergabadet och Hemsebadet. Konsekvensen av det beslutet är att det
fritidspolitiska programmet och anläggningsstrategin enligt uppgift från förvaltningen får
skjutas på framtiden.
Ytterligare en verksamhet som blivit utmanad är själva upphandlingsverksamheten. Det är
en verksamhet som ofta är under stort tryck och som ansvarar för viktiga delar både
avseende kvalitet och ekonomi för Region Gotland. Det är också en verksamhet som haft det
svårt att rekrytera rätt kompetens genom åren då tillgången till erfarna upphandlare med
den bredd som krävs inom Region Gotlands verksamhet är låg. När utmaningen av denna
verksamhet inkom hade dock fem rekryteringar gjorts men anställningarna ej påbörjats. När
dessa kandidater blev varse utmaningen valde samtliga att inte gå vidare och påbörja sina
anställningar.
Det finns flera verksamheter som blivit utmanade och där utmaningen rört upp stor oro även
om man beslutat att inte gå vidare med en formell upphandling.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C):
1. Vilka konsekvenser fick utmaningen för upphandlingsverksamheten inom Region
Gotland?
2. Hur mycket har utmaningsrätten kostat skattebetalarna i form av administrations och
handläggningskostnader?
3. Hur mycket har skattebetalarna tjänat på utmaningsrätten i form av lägre kostnader
för verksamheten?
Filip Reinhag (S)

Interpellationssvar
2021-03-26

Ang utmaningsrätten
Filip Reinhag (S) har ställt frågor till mig ang utmaningsrätten.
Utmaningsrätten är en möjlighet för alla medborgare och medarbetare att lägga förslag i syfte att
pröva möjligheten om en upphandling skall genomföras av en viss kommunal verksamhet. Det ger
möjligheter för alla som har konkreta idéer och potentiella anbudsgivare om hur någon del av
regionens verksamheter skulle kunna skötas och drivas mer effektivt via privata utförare. När en
utmaning lämnas in skall respektive nämnd besluta om man vill pröva att upphandla den specifika
verksamheten. Förutom att pröva våra regionala verksamheter kostnads- och kvalitetsmässigt är
kanske den största vinsten att anställda eller företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett
ännu bättre sätt framåt.
Vi har olika politisk uppfattning i den här frågan det är bara att konstatera. Jag ser fördelar med att vi
har både offentliga och privata utförare och att all verksamhet inte behöver ske i egen regi utan med
fördel ibland kan upphandlas.
1. Vilka konsekvenser fick utmaningen för upphandlingsverksamheten inom Region Gotland?
Mitt svar;
Följande konsekvenser kan vi se utifrån den inkomna utmaningen.
Positiva faktorer:
•
•
•
•

Utmaningarna visar att Region Gotlands upphandlingsverksamhet är attraktiv nog att vara
utsatt för konkurrens.
Förslag till utveckling överensstämmer med det vi själva identifierat och arbetar för att
utveckla.
Region Gotland får möjlighet att fatta aktiva beslut om fortsatt inköpsorganisation
Utmaningarna har inte orsakat någon oro inom upphandlingsverksamheten.

Negativa faktorer
•

Utmaningen inkom i ett läge då rekrytering av 3 upphandlare var i sitt slutskede. Dessa valde
samtliga att inte skriva på sina anställningsavtal när utmaningen blev känd. Samtliga fick
erbjudande om andra jobb och var inte längre intresserade av tjänsterna när beslut togs om
att utmaningen inte skulle antas.

Det kan konstateras att ny rekrytering har genomförts i två omgångar och resulterat i att en ny
upphandlare anställts. Det är svårrekryterade tjänster och vi har fortsatt vakanser och köper in
konsulttjänster.

2. Hur mycket har utmaningsrätten kostat skattebetalarna i form av administrations och handläggningskostnader?
Mitt svar;
Upphandlingsenheten har hanterat upphandling av Solbergabadet och Hemsebadet samt utrett
utmaningarna om hela inköpsorganisationen samt utmaningen av IT inköpsorganisationen.
Kostnad cirka 230 000 kronor. Hitintills har 8 utmaningar inkommit varav 2 antagna, 3 avslagna och
övriga inte behandlade ännu.

3. Hur mycket har skattebetalarna tjänat på utmaningsrätten i form av lägre kostnader för verksamheten?
Mitt svar;
Av de utmaningar som är antagna har ännu ingen upphandling genomförts varför det är för tidigt att
bedöma hur driftskostnaderna påverkats.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation
till socialnämndens ordförande
Rolf Öström angående ökat
behov av sociala insatser för
unga under pandemin
Visby 2021-02-22
Det senaste året har inneburit stora påfrestningar för många grupper i samhället.
Inte minst för unga och unga vuxna. Det är också grupper där sårbarheten även i
mer normala tider är stor. Restriktionerna både vad gäller skolsituationen, där
många studerat på distans stora delar av läsåret, och fritidsaktiviteter, där
mycket ställts in, samt de krav på social distansering som råder skapar en mycket
utmanande situation för många unga. På regionstyrelsens sammanträde i
december 2020 behandlades en rapport från Operativt Samverkansforum (OSF)
– Region Gotlands och Polismyndighetens samverkansorgan. I rapporten
beskrevs bland annat att pandemin drivit fram nya typer av mötesplatser för
unga, där problematik med langning, skadegörelse och misshandel bland annat
har förekommit. Man beskriver också att socialtjänsten inte funnits på plats i den
utsträckning som skulle behövas. Särskilt nämns unga minderåriga kvinnor med
psykisk ohälsa, som en grupp som har behov av andra insatser än de polisen kan
bidra med på plats.
Angående mötesplatser kan man bland annat läsa följande i rapporten:
”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.”
”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.”
Mina frågor:
- Vilka initiativ har du som ordförande för socialnämnden tagit för att åtgärda
de brister som polisen identifierat i rapporten från OSF?
- Hur ser socialnämndens arbete ut mer generellt för att
möta de nya behoven av socialt stöd som uppkommit i
samband med pandemin?
Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
” ökat behov av sociala insatser under pandemin”
Utifrån påståendet om företeelsen runt ”motorburen ungdom” är det så att jag under hela tiden det
förekommit diskussioner, såväl i socialförvaltningens verksamhet som i lokal media, haft löpande
kontakt med förvaltningsledningen. Det har utförts åtgärder för att se till att framför allt minderåriga,
som bildar ” svans” till de personer som utgör polisiära problem i form av rattfyllerier och
buskörningar, inte far illa. Dessa personer har observerats och blivit föremål för lämpliga åtgärder.
Med detta menar jag att socialjouren med lokalisering hos polisen i Visby, kontaktats för akuta
åtgärder, med exempelvis föräldrakontakter. Därtill har orosanmälningar gjorts för vidare åtgärder i
ordinarie verksamhet hos socialförvaltningens individ och familjeomsorg, IFO.
Det som också hänt är att operativt arbete utförts av UAFs enhet för ungdomar i form av fältarbete
med till stor del inriktad på företeelsen som beskrivs i interpellationen. Åtgärder utifrån detta har
vidtagits. Ett mycket bra exempel på hur arbete sker i samarbete på bredden mellan de olika
förvaltningarna.
Min bedömning är att ett mycket bra arbete i tvärpolitisk anda har skett med anledning av just den
här företeelsen som tagits upp i interpellationen.
På fråga om vad som rent generellt görs för att möta nya behov som uppstått under pandemin så är
svaret att det inom socialförvaltningen långsiktiga arbetet fortgår. Tillsammans med detta pågår
kontinuerligt det också i riket positivt uppmärksammade samarbetet mellan socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i form av första linjen, socialpsykiatriska teamet och barn o
ungdomspsykiatrin. Noteras skall också att ett arbete inletts mellan Socialnämnden och Barn och
utbildningsnämnden för att minska psykisk ohälsa för barn i skolåldern. Ett bra samarbete har inletts
mellan de båda förvaltningarnas medarbetare, framför allt med inriktning på de orosanmälningar
som görs. Utifrån de ovan beskrivna åtgärderna i ordinarie verksamhet följer vi samhällsdebatten och
utvecklingen vad gäller den psykiska hälsan vid hemmastudier och om barn i socialt utsatta familjer,
för att professionellt möta de utmaningar som uppkommer.
Som ordförande i Socialnämnden så känner jag mig trygg i att arbetet för att motverka psykisk ohälsa
på alla plan i samhället, sköts på ett mycket seriöst sätt inom socialförvaltningen. Så och i det som
anges i den här interpellationen.
Rolf Öström
Ordförande i socialnämnden

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
angående klimatbedömningar
inför beslut om budget och
andra relevanta ärenden

Visby 2021-02-22

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att regionstyrelsen skulle få i
uppdrag att ta fram ett system för klimatbedömningar inför beslut om budget
och andra relevanta ärenden. Detta som en effekt av att Vänsterpartiets motion
om att erkänna att klimatnödläge råder bifölls. Behovet av att minska
klimatutsläppen och att göra det snabbt kan inte nog understrykas. Vårens
budgetberedning, inför beslut om Region Gotlands budget för 2022, förbereds
nu och ännu har inte frågan om klimatbedömningar kommit tillbaka till
regionstyrelsen för varken rapport eller beslut. *** Detta får mig att undra över
hur högt detta prioriteras av Alliansen och Centerpartiet.
Mina frågor:
- Hur säkerställer du som ordförande för regionstyrelsen att
klimatbedömningar kan göras inför beslut om budget i vår?
- Hur ser tidsplanen ut för det omfattande omställningsarbete som Region
Gotland behöver göra med anledning av klimatförändringarna?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2021-03-26

Ang klimatbedömningar
Saga Carlgren (V) har ställt två frågor till mig.
1. Hur säkerställer du som ordförande för regionstyrelsen att klimatbedömningar kan göras
inför beslut om budget i vår?
Min ambition är att klimatbedömningar ska bli en naturlig del i vår beredning framgent. För att kunna
påbörja detta krävs att vi har tydliga riktlinjer för hur bedömningar ska göras så att underlagen blir
relevanta. Detta kommer inte att kunna ske till årets budgetberedning som genomförs i maj med
beslut i regionfullmäktige i juni, nämndernas arbete pågår för fullt med de underlagen. Det känns
viktigt att det blir ett bra arbete för fort och fel.
Regionstyrelsen har gett i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en ny styrmodell som ska ta sin
utgångspunkt i de mål som finns i RUS. Detta arbete är påbörjat och ska slutrapporteras under våren
2022 i det arbetet är klimat- och energiområdet centralt. Viktigt att också det genomförandeprogram som ska återrapporteras till regionstyrelsen i slutet av september nu prioriteras så att vi har
en tydlig plan för arbetet.

2. Hur ser tidsplanen ut för det omfattande omställningsarbete som Region Gotland behöver
göra med anledning av klimatförändringarna?
Regionfullmäktige fattade vid sitt senaste möte den 22/2 beslut om en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) – ”Vårt Gotland 2040”. Nästa steg i implementeringen av RUS är att tre genomförandeprogram
ska arbetas fram. Ett av dessa är ett genomförandeprogram för klimat/energi/miljö som skall
återkomma för beslut till regionstyrelsen 29/9.
I genomförandeprogrammet kommer det att framgå hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas
och hur tidplan och aktiviteter ska genomföras.

Mina reflektioner om vilket arbete som pågår:
Just nu pågår ett intensivt arbete med klimat- och energiomställningen på Gotland på olika plan.
Energicentrum på Gotland är permanentat och finansierat via region Gotland. Energicentrum ska
bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda
omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland genom att bland annat sprida goda exempel.
SVKs beslut om att nu påbörja utredningarna om ny fastlandsförbindelse är mycket välkommet efter
många och långa påtryckningar. Kabeln är också nyckeln för att vi skall kunna ställa om samhället och
gå före i energiomställningen. Innan kabeln är på plats kommer vi inte att kunna bygga ut produktion

av förnyelsebar el i den omfattning som krävs för att ställa om de två största sektorerna för utsläpp
av växthusgaser på Gotland, nämligen industrin och fordonssektorn.
Vi har ställt om kollektivtrafiken till 100% fossilfritt drivmedel från halvåret 2020. Vi har, tack vare
regionens fleråriga biogassatsning, en hög andel biogas i egna och upphandlade transporter. Nu även
HVO och elfordon. Genom Regionens krav i upphandlingar på bl a biogas så har det också möjliggjort
för fler än regionens egna verksamheter, att ställa om till mer hållbara transporter.
Vi är bilberoende eftersom vi bor spritt över hela ön, men Regionens bilresor ger idag 25 % lägre
utsläpp än 2015 och utsläppen från hur regionanställda tar sig till och från jobbet, har minskat med
30 % på fem år enligt den senaste resvaneundersökningen. Bland de som kan är det fler som går och
cyklar till jobbet. Men, främst har bilarnas utsläpp minskat per körd kilometer vilket är positivt för vi
kommer vara bilberoende med Gotlands struktur så därför är det viktigt att vi kan byta till
miljövänligt bränsle och dra nytta av teknikutvecklingen. Digitaliseringen och nya vanor med digitala
möten kommer troligen påverka detta ännu mer framöver.
I Gotlandstrafiken har vi idag två gasfärjor och de kör nu med 10% inblandning av biogas i bränslet,
en mycket positiv utveckling. Här är arbetet med kommande avtal oerhört viktigt för att nå en helt
klimatsmart trafik.
En stor vinst för miljön är att det i Visby hamn nu finns elanslutning som färjorna ansluter till när de
ligger i hamn, jämfört med den tidigare dieselanvändningen till färjornas maskiner.
Visby Airport som är världens första fossilfria flygplats. Vi arbetar tillsammans med målet att Gotland
kring år 2025 ska vara första kommersiella destinationen för elflyg. Sträckan Visby- Bromma är
perfekt för elflyg och då måste Bromma flygplats vara kvar som viktig infrastruktur i den satsningen.
De globala målen är viktiga och utgör grunden i Vårt Gotland 2040, den regionala
utvecklingsstrategin. Tekniska nämnden tog i december beslut om handlingsplan för miljöarbete
inom teknikförvaltningen, de arbetar aktivt med att energioptimera fastigheter för att hålla nere
förbrukningen av värme, vatten och el.
Inom förskolorna arbetar man aktivt med handlingsplanen för giftfri miljö i förskolan. Bara för att
nämna några exempel.
Aktiviteter pågår och mer behövs för att uppnå målet och ambitionerna med att nå klimatneutralitet
till 2040. Det är dock viktigt att komma ihåg att 97% av koldioxidutsläppen på Gotland kommer från
kalkindustrin, transporter och arbetsmaskiner. För att vi skall få den stora effekten på klimatet och
minska utsläppen äger vi inte alla beslut på Gotland utan det är avgörande att Regeringen och dess
myndigheter ser till att snabba på processen med ny kabel och att ställa klimatsmarta krav i
kommande färjeupphandling utan att det leder till försämringar i trafiken. Det ger möjligheter så att
Gotland kan gå före i omställningen, tillsammans med det starka engagemang som finns för frågorna
på Gotland.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Visby 2021-02-22

Barn- och elevhälsan
Interpellation ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan
Nypelius

Både 2019 och 2020 har Skolinspektionens bedömt att ”Gotlands kommun inte
uppfyller författningskraven avseende att se till att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan
användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas
utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).”
I Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning kan man läsa att det finns
betydande risk att nämnden även fortsättningsvis inte kommer att kunna klara
lagstiftningens krav gällande elevhälsa. Samtidigt går att läsa att antalet elever med
behov av särskilt stöd ökar och att det är känt sedan tidigare.
Citat från årsredovisningen:

“Att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar är känt sedan tidigare. Det finns
fortsatt stora behov av elevhälsans kompetenser och insatser bland annat utifrån
detta, liksom ökat antal tilläggsbeloppsansökningar, ökat antal skolremisser till BUP,
ökat antal ansökningar till Region Gotlands resursskola och ökat antal elever som
riskerar att skolplikten inte fullgörs.”
Utifrån ovan är mina frågor till Stefan Nypelius:
- Vad beror det på att Skolinspektionen, TVÅ ÅR I RAD, bedömt att Region
Gotland inte uppfyller författnginskraven för Barn- och elevhälsan?
- Vilka åtgärder har nämnden fattat beslut om efter 2019 och inför 2020?
- Vilka åtgärder finns planerade inför i år (2021) så att Region Gotlands Barnoch elevhälsa i år kommer klara författningskraven och hur säkras att så blir
fallet?

Meit Fohlin (S)

Interpellationssvar
2021-03-26

Ang Barn och elevhälsan
Meit Folin (S) har ställt några frågor till mig angående Barn o elevhälsan, BEH
- Vad beror det på att Skolinspektionen, TVÅ ÅR I RAD, bedömt att Region Gotland inte uppfyller
författningskraven för Barn- och elevhälsan?
I Skolinspektionens (SI) beslut 20-11-05 anger de
” Skolinspektionen bedömer att det fortfarande inte finns tillgång till elevhälsa i sådan utsträckning
att elevhälsans samlade kompetens främst kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande för eleverna
i grundskolan, samt i övrigt stödja elevernas utveckling mot målen. Av huvudmannens redovisning,
samt tillhörande kompletteringar, går det inte att utläsa att bristen är avhjälpt. Elevhälsoarbetet
förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans olika kompetenser och övrig personal på
respektive skola. Elevhälsans samtliga kompetenser behöver delta i respektive skolenhets arbete
med att identifiera behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt vid genomförandet av
dessa. Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”

Som jag ser det beror det på några olika skäl:
-

-

att Region Gotland inte lyckats tydliggöra vårt arbetssätt
normen i författningskraven är urbana och inte tar hänsyn till de utmaningar som finns på
Gotland till exempel utifrån tätortsgrad. Liknande synpunkter som kring BEH lämnade SI på
att fritidshemmen på Gotlands brister i att säkerställa att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek. Normen i de fallen utgår från att underlaget möjliggör olika
gruppindelningar beroende på aktivitet.
Att Barn och elevhälsan (BEH) under några år inte varit fullt bemannat

- Vilka åtgärder har nämnden fattat beslut om efter 2019 och inför 2020?
Region Gotland styrs genom en tillitsbaserad kultur. Därför anser jag att det viktigaste
styrdokumentet är verksamhetsplanen som årligen antas. Under 2020 har Barn och Elevhälsan
utifrån det bland annat arbetat med:
•

En verksamhetsbok som vänder sig till skolledning och personal inom grundskola,
förskoleklass, fritidshem, förskola och gymnasieskola. Den beskriver elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Dokumentet beskriver det mest centrala/grundläggande med avstamp i lagtext samt
struktur/organisation för hur detta förvaltas på Gotland.
• Sjösatt och genomför YAM ( Youth Aware of Mental health) på majoriteten av Gotlands
högstadieskolor. Vidare har BEH påbörjat MHFA-utbildning (Mental Health First Aid,

•

•
•
•

•

första hjälpen till psykisk hälsa) mot Ungdomsenhetens medarbetare samt lanserat och
påbörjat PAX mot ett antal lärare. PAX är en metod för att få studiero i klassrummen.
BEH har även fortsatt att utveckla och genomföra vårt psykosociala program som ges
likvärdigt mot alla elever i åk 2 och åk 4 med tema barnkonventionen och sociala
medier/kränkningar.
Barn- och elevhälsan kuratorer träffar alla åk 2 elever och har ett lektionspass
BEH har under hösten utvecklat och påbörjat ett nytt inslag i hälsobesöket för alla barn i
förskoleklass med inbjudna vårdnadshavare med tema goda
Utökad likvärdighet/samarbete mellan skolenheterna uppnås genom skapandet av en BEH
hälsofrämjande utbudskatalog. Oavsett viket elevhälsoteam som är riktat mot en specifik
enhet så möjliggörs nu för varje enskild rektor att göra intresseanmälan för en
hälsofrämjande insats med avstamp i den samlade kompetensen i hela Barn- och elevhälsan.
Barn- och elevhälsans hälsofrämjande utbudskatalog lanserades ht 20.
Första Linjen har resulterat i att elevhälsan numera kan arbeta mer med förbyggande arbete
då elever med akut behov av stöd och hjälp hänvisas till första linjen.

- Vilka åtgärder finns planerade inför i år (2021) så att Region Gotlands Barn och elevhälsa i år
kommer klara författningskraven och hur säkras att så blir fallet
Utgångsläget är att de insatser som gjorts ska fortsätta ge verkan under 2021. Inför 2022 begär
nämnden utökad ram för Barn och elevhälsan för att kunna anställa ytterligare inom
elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog. Det för att möta fler barn med
särskilda behov såsom NPF.
I sammanhanget kan lyftas att resurserna till Barn och elevhälsan i grundskola på Gotland ligger i
paritet med rikssnitt samt liknande kommuner. Tabell nedan är hämtade från statistikdatabasen
KOLADA.
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev
2018

2019

Gotland

3 762

3 834

Liknande kommuner grundskola,
Gotland, 2019

3 770

3 484

Mindre stad/tätort (ovägt medel)
Alla kommuner (ovägt medel)

3 434
3 802

3 588
4 118

Riket

3 516

3 735

Stefan Nypelius, (C )
ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Motion: Gotlands framtida skolorganisation

Liberalerna sätter alltid skolan först
Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten till ett liv som man styr över själv.
Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på
varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som
krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god
undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att
tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets
utveckling.
Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till
samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.
Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas.
Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll
för att nämna några av de viktigaste.
För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara
både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa
möjliga.
Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en
möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.
Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag
runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar
Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som
motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med
yngre elever kan, i undantagsfall där till exempel restiden för eleverna till en fullstor skola blir
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orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha
förstärkta stödresurser.
Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra
stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under
arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården
på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna
inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.
Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta
de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara
skolan.
Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en
större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela
organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för
kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen
genom fullskaleförsök för två skolområden.
Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det
fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.
Liberalerna Gotland yrkar att:
•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.

•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas
möjlighet till pedagogisk fortbildning.

•

Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.

•

Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en
storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte
uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa
årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som
långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår
volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.

•

Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora
avdelningar.

•

Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat
intraprenader/kommunala friskolor.
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För Liberalerna Gotland
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