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Årsredovisning 2020
Förslag till beslut

•
•

Årsredovisning 2020 fastställs
51,3 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR)

Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2020 är första året som de 18 målen i det nya koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt
uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med målen för god
ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023. Utvärderingen visar
att arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande för möjligheten att bedriva
verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men också drivit fram utveckling inom
området. Region Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans
över organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat behov av
investeringar och arbetet för att bibehålla en god ekonomisk ställning kommer att
utmanas. Två mål är uppfyllda, fyra mål är delvis uppfyllda och tre mål är inte
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms två mål som i hög grad uppfyllda. Det är
mål 4 och 5 i målområde ekonomisk hållbarhet som syftar till att öka befolkningen i
arbetsför ålder samt att det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland. Fem mål bedöms som delvis uppfyllda och
två mål som ej uppfyllda.
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Årets resultat för koncernen uppgår till 165 mnkr och Region Gotlands resultat
uppgår till 155 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga
statsbidrag på grund av pandemin. Statsbidragen har kompenserat för en mycket svag
utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader till följd av
pandemin. Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och
fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 107,7 mnkr och enligt regionens
regelverk för resultatutjämningsreserv kan 51,3 mnkr reserveras. Maximal RUR får
uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag,
vilket motsvarar 169,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår efter reservering till
115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas framåt för att vid
behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 16 av de 35 kontrollerna
har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits. I de rutiner som
brister kan nämnas exempelvis klarmarkering av tidrapporter, beviljande av
lönetillägg, inköpsrutiner samt leverantörsfakturor. Under 2020 har flera externa
granskningar skett av den interna kontrollen. I granskningsrapporterna konstaterar
revisorerna att den interna kontrollen är tillräcklig eller inte i alla delar är tillräcklig.
Ingen av revisionsrapporterna tyder på stora brister i den interna kontrollen.
Ärendebeskrivning

Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning styr upprättandet av årsredovisningen.
Årsredovisningen ska enligt kommunallagen senast 15 april upprättas av
regionstyrelsen och därefter godkännas av regionfullmäktige. Revisorerna ska
bedöma om resultaten är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas
skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av
årsredovisningen.
Region Gotland har ett regelverk för resultatutjämningsreserv (RUR). Om regionens
eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt, kan
den del av antingen årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar
överstigande 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag reserveras till RUR. För 2020 innebär det att den del av resultatet
efter balanskravsjusteringar som överstiger 56,4 mnkr kan reserveras. Årets resultat
efter balanskravsjusteringar uppgår till 107,7 mnkr och 51,3 mnkr reserveras därmed
till resultatutjämningsreserven.
Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, vilket motsvarar 169,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår
till 115,4 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av
rikets skatteunderlag är lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren samt
att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget 2020 har en
lägre ökning än genomsnittet de senaste tio åren, men eftersom resultatet efter
balanskravsjusteringar är positivt är det inte aktuellt att disponera några medel ur
RUR.
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Årsredovisning 2020

Under året genomfördes flera livesändningar för att informera allmänheten och
lokalmedia om läget inom Region Gotlands verksamheter med anledning av pandemin.
På bilden ses Sebastian Havdelin och Mattias Ahlgren förbereda en av sändningarna.

Årsredovisning 2020
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbsida www.gotland.se

Region Gotlands årsredovisning följer bestämmelser i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Den upprättas av regionstyrelsen
med hjälp från regionstyrelseförvaltningen. Årsredovisningen överlämnas till regionfullmäktige samt revisorer
och ska godkännas av regionfullmäktige. Årsredovisningens primära målgrupp är regionfullmäktige. Genom
ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos externa intressenter,
medborgare och anställda. Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden kunna användas för
trendanalyser samt fungera som ett uppslagsverk för Region Gotlands verksamhet.
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Vår berättelse
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE EVA NYPELIUS (C) | REGIONDIREKTÖR PETER LINDVALL
År 2020 var året då vi slutade hälsa på varandra genom att ta i hand. Besöksförbud, reserestriktioner
och en lång rad strikta riktlinjer styrde plötsligt hur vi fick leva våra liv. Men det var också året då
vi blev över 60 000 gotlänningar och året då samarbete över gränserna verkligen lyfte.

regionstyrelsen beslutade i december att
skicka den vidare för beslut i regionfullmäktige i februari 2021. RUS är mycket
viktig för Gotlands långsiktiga utveckling
och vi har valt att kalla den för ”Vårt Gotland 2040”. Det innebär att den ska styra
och vägleda oss och alla aktörer på Gotland under lång tid framöver. Vi har även
permanentat Energicentrum som blir en
viktig resurs i vårt omställningsarbete där
Gotland som pilotlän ska gå före i energiomställningen.
Det interna organisationskulturarbetet ”Ett Region Gotland” har pågått under
hela året. De fyra områden som sammanfattar vår organisationskultur fick i någon
mening extra kraft i och med pandemin.
Vi har samverkat mer över gränser och vi
är på väg från försiktighet till tillit. Även
lärande och utveckling och arbetet med
att öka stoltheten för vårt uppdrag och
våra insatser har fått en ordentlig skjuts
under detta pandemiår.
Det övergripande resultatet i årets
medarbetarundersökning visade en or-

dentlig förflyttning genom en förbättring
inom alla områden. Det roligaste var att
vi gjorde en klar förbättring i det index
som mäter om vi kan rekommendera
Region Gotland som arbetsgivare. Det
känns riktigt kul.
Tidigt i höstas påbörjades planeringen för att genomföra vaccination mot
covid-19 av alla gotlänningar. I slutet av
november utsågs vår vaccinationssamordnare, som tillsammans med sina medarbetare nu haft en intensiv period med att
både planera för, men också påbörja vaccinationsprocessen. Gotland har fått en bra
start, men som alla regioner märker vi att
tillgången på vaccin kommer att bli den
kritiska faktorn i detta omfattande arbete.
På kommande sidor om händelser 2020
kan du läsa mycket mer om vad som hände
på Gotland under året som gick.
Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt
och innerligt tack till alla regionanställda
och förtroendevalda för de extraordinära
insatser ni gjort under detta minst sagt annorlunda år: Tack!

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall, regiondirektör

Fotograf: Karl Melander

Tidigt på våren lamslogs världen av det
som kallades Det nya coronaviruset. Här
på Gotland upptäcktes det första fallet
i mars och snart därefter inträffade det
första dödsfallet till följd av viruset. Vid
årets slut hade 2 203 personer bekräftats
smittade och 29 personer avlidit till följd
av coronaviruset på Gotland.
Många verksamheter drabbades direkt
och hårt, däribland den gotländska besöksnäringen. Regionen har under 2020
riktat omfattande stödåtgärder till utsatta
verksamheter och de exceptionella insatserna kommer att behöva fortsätta även
under nästa år.
Region Gotlands verksamheter har
under året varit hårt belastade. Sjukvården och omsorgen har dragit det tyngsta
lasset och det är tack vare all kompetent
och lojal personal som vi har klarat oss så
bra som vi ändå har gjort. Många verksamheter har utvecklat nya arbetssätt och det
har bland annat lett till ett ökat samarbete
över gränser. Det är mycket positivt och
det vi tar med oss in i framtiden.
Trots ett annorlunda år, där våra verksamheter har tvingats anpassa sig till det
rådande läget med pandemin, så gör vi ett
positivt ekonomiskt resultat för Region
Gotland på 155 miljoner kronor. Av detta
står nämnderna för 29 miljoner kronor.
Det är mycket glädjande och även om
stora delar av resultatet härstammar från
ökade statliga bidrag så har det krävt ett
målmedvetet arbete från alla.
Under 2020 passerade Gotland en magisk gräns: vi blev fler än 60 000 invånare.
Det gör oss stolta och glada. En fortsatt
befolkningsökning är avgörande för att
öka de gemensamma resurserna till vård,
skola och omsorg framöver.
I höstas överlämnades de gotländska
ståndpunkterna om goda kommunikationer till och från Gotland till regeringen.
Vi lever i en föränderlig värld och därför
måste långsiktighet och pålitlighet råda
när flyg- och färjetrafiken planeras. Förbindelserna med fastlandet, tillsammans
med ett livskraftigt näringsliv och ökad
tillväxt, är även det förutsättningar för att
vi ska bli fler gotlänningar.
Under året har också den regionala utvecklingsstrategin (RUS) färdigställts och

hänt
under

2020

Regionen skapar förutsättningar för vardagslivet på
Gotland. Prioriteringar görs och de svåra besluten får
ofta större rubriker än vardagsinsatserna. Det handlar
om vård, skola och omsorg – och rätt mycket mer än så.
Här följer ett urval av händelser under året som gått.

JANUARI
1

KLART - REGIONEN
TECKNAR BUSSAVTAL

Högsta förvaltningsdomstolen kommer
inte att meddela prövningstillstånd
i målet gällande Gotlandsbuss AB.
Det gör att Region Gotland nu kan
teckna avtal i bussupphandlingen som
överklagades i början av april 2019.
Bergkvarabuss AB tar över trafiken och
”Gotlands kollektivtrafik” blir det nya
namnet på öns kollektivtrafik.
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ÖKADE SATSNINGAR KRÄVS

Återfyllnaden av vattentäkterna på Gotland sker inte i den utsträckning som behövs.
Nu behöver det göras prioriteringar i vilka exploateringar som ska genomföras. Till
sommaren 2022 är förhoppningen att ledningen mellan Klintehamn och Tofta kommer stå klar. Det betyder att vatten inte längre behöver pumpas ner mot Klintehamn,
utan kan behållas i Visby. Utöver detta måste dock även ny produktionskapacitet
tillföras för att långsiktigt säkerställa vattentillgången i Visby.

3

ALMEDALSVECKAN
FÅR SIGNUMPRISET

Signumpriset uppmärksammar varje
år en organisation som utmärker sig
genom att långsiktigt och strategiskt
arbeta med att vårda sitt varumärke.
Under året kammar Almedalsveckan
hem utmärkelsen. Övriga nominerade var BOB, Husqvarna, Intrum och
Östersjöfestivalen. – Att vår fantastiska
mötesplats får den här utmärkelsen
gör oss enormt stolta, säger Mia Stuhre,
projektledare för Almedalsveckan.
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SJUKVÅRDEN RUSTAR
FÖR CORONAVIRUSET

Inom Region Gotland förbereder vården
sig för att kunna agera effektivt mot
det nya coronaviruset som nu upptäckts i Sverige, samt för att begränsa
risken för smittspridning. – Vårt fokus
just nu är att vården ska vara uppmärksam och att kunna identifiera, hantera
och vårda misstänkta fall, säger smittskyddsläkare Maria Amér. Smittskyddsenheten i Region Gotland samlar all
aktuell information ur ett gotländskt
perspektiv på den nya webbplatsen
gotland.se/nyacoronaviruset.

7

REGIONEN PSYNKPRISAS

När barn och unga på Gotland mår
dåligt samarbetar socialtjänsten och
hälso- och sjukvården för att kunna
hjälpa på bästa sätt. Det arbetet
uppmärksammas nu genom Psynkpriset. – Vi är jättestolta och vi delar
detta pris med alla våra medarbetare,
säger chefen för psykiatrin på Gotland,
Marie Härlin. Socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
under flera år tillsammans byggt upp
Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria
och Första linjen. Det är Sveriges
kommuner och regioner, SKR, som står
bakom priset som varje år delas ut för
förtjänstfulla insatser kring barn och
ungas psykiska hälsa.

TOBAKSAVVÄNJNING - PÅ NÄTET

I januari startar en ny behandlingsform där gotlänningarna kan få hjälp att sluta
röka eller snusa via 1177 Vårdguidens hemsida. Behandlingsprogrammet heter
Tobakshjälpen och finns tillgängligt dygnet runt. Där kan man få tillgång till
kunskap och verktyg som underlättar tobaksavvänjning och samtidigt få en
behandlare som följer en genom hela programmet.

8
FEBRUARI
5

TRUE COLORS GOTLAND

Region Gotlands ungdomsgårdar och
Fenix ungkulturhus skapar en grupp
kallad True Colors Gotland som riktar
sig till ungdomar inom HBTQ+ och
deras vänner. I februari genomförs en
första informationsträff som riktar sig
främst till vårdnadshavare och andra
vuxna med ungdomar inom HBTQ+
på Fenix ungkulturhus.
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MEDBORGARLÖFTE
SIGNERAS

Polisen på Gotland och Region Gotland
undertecknar det gemensamma
åtagandet Medborgarlöfte 2020. I år
görs satsningar på att utveckla arbetet
inom områdena relationsvåld och unga
kvinnors droganvändande. Parterna
ska inom sina respektive verksamheter öka samordningen av stödet till
våldsutsatta kvinnor, förbättra det
våldsförebyggande arbetet samt stärka
sin förmåga att reagera på indikationer
av våldsutsatthet.

15

MARS
9

FASTIGHETSSERVICE GOTLAND - ÅRETS BÄSTA FÖRNYARE

Förnyelsepriset för 2019 går till Framtidens fastighetsservice och Thord Sundstrand,
Stefan Ekelöf och Björn Ahlby från teknikförvaltningen för sitt nya arbetssätt att
utföra taktillsyn på Region Gotlands fastigheter med hjälp av drönare. Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och
uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet i
regionens verksamheter.

Två personer på Gotland, oberoende av
varandra, testas positiva för coronaviruset, covid-19. De har varit ute och
rest i riskområden utomlands. Båda har
lindriga symtom och vistas i hemmet.
Smittskyddsenheten inom Region
Gotland inleder smittspårning kring de
båda personerna. För att minska smittspridningen stänger vårdcentralerna
och tandvården drop-in mottagningarna och besöksförbud har införts
på sjukvårdsavdelningar och äldreboenden. Besöksförbud gäller även
boenden inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.
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10

GOTLAND BEHÖVER SÄKRADE FLYGTRANSPORTER

För att säkerställa samhällskritiska transporter till och från Gotland, utifrån det aktuella
coronaläget, lämnar regionen och länsstyrelsen in en framställan till regeringen. Eftersom den reguljära flygtrafiken kraftigt minskat sin turtäthet till och från ön, är oron att
transporterna helt ska upphöra. Det skulle få konsekvenser på bland annat transporterna av prover från lasarettet i Visby till Karolinska universitetslaboratoriet. Det gäller
också de så kallade corona-proverna. Även persontransporter med flyg till Gotland är
mycket viktiga för att upprätthålla service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur.

11

UPPMANING: STANNA I DIN HEMKOMMUN

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller
hemsjukvård på Gotland om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller
nära och kära. Folkhälsomyndigheten går med anledning av covid-19 ut med starka
rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna
i sin hemkommun. Region Gotland skickar följande budskap “Vi ber alla som är i
riskgrupp och tänker ansöka om insatser vid tillfällig vistelse att följa de råd och
anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger”.

12

KRISPAKET TILL NÄRINGSLIV OCH CIVILSAMHÄLLE

Region Gotland presenterar ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de
ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar. Det innebär bland annat att de lokala näringslivsorganisationerna får 500 tusen
kronor vardera. – Vi har på kort tid processat fram ett stort antal åtgärder som våra
förtroendevalda i full enighet nu beslutat att genomföra. Åtgärderna syftar till att underlätta för framförallt näringslivet men även för civilsamhället, säger Peter Lindvall,
regiondirektör. Under året fattar Region Gotland ytterligare beslut om åtgärdspaket.

13

DISTANSUNDERVISNING INFÖRS FÖR ÄLDRE ELEVER

GOTLANDS FÖRSTA
BEKRÄFTADE FALL
AV COVID-19

DIGITALA SÄNDNINGAR
PÅ GOTLAND.SE

I samband med att de första positiva
fallen av covid-19 bekräftas på
Gotland inleder Region Gotland den
långa raden av livesända pressträffar
som kommer att hållas under 2020.
Livesändningarna ger media möjlighet att ställa frågor kopplade till det
aktuella läget och den som önskar kan
se sändningarna på regionens hemsida gotland.se, live eller i efterhand.
Kommunikatörerna tar under året fram
en stor mängd informationsmaterial,
internt material kring hygienrutiner
och på hemsidan uppdateras dagligen
läget kring covid -19 på ön.

APRIL
17

ANNORLUNDA
AVSLUTNINGAR

Skolledning och studentkommitté
beslutar i samråd med smittskyddsläkaren att ställa in årets planerade
studentfirande för Wisbygymnasiet
och Gymnasiesärskolan. Inte heller studentkommitténs arrangemang såsom
mösspåtagning, bal och kortege kommer att genomföras i år. Betygsutdelning kommer att genomföras klassvis i
enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Det blir heller ingen skolavslutningsfest på Gotland i år
för högstadie- och gymnasieelever. Allt
till följd av situationen med covid-19.

Region Gotland följer regeringens nya direktiv om utbildning för äldre elever från
gymnasiet och uppåt och ordnar distansundervisning. Åtgärden är för att minimera
smittspridning i samhället. För äldre elever på Gotland betyder regeringens nya direktiv att elever inom gymnasiet, vuxenutbildningen och Folkhögskolan inte ska vara
i skolornas lokaler utan från och med 18 mars ha distansundervisning.

14

RUS-DIALOGERNA STÄLLS IN

Region Gotland har under våren arrangerat dialoger, med syftet att presentera och
diskutera förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Som ett led i att minska
smittspridningen ställs nu dialogerna in. Arbetet med strategin, som ska ta ut riktningen för Gotlands utveckling fram till år 2040, fortsätter dock. Strategin berör bland
annat frågorna om hur det ska vara att bo, leva och jobba på Gotland i framtiden.
Region Gotland | Årsredovisning 2020
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FÖRSTA DÖDSFALLET
I COVID-19

En person som sedan tidigare konstaterats smittad av covid-19 avlider.
Personen vårdades sedan tidigare på
intensivvårdsavdelningen på Visby
lasarett. Detta innebär att Gotland nu
konstaterar det första dödsfallet till
följd av det nya coronaviruset.

MAJ
21

Region Gotland satsar totalt 60 miljoner kronor på tätortsvägar under fem år med
start 2020. I år satsas 12 miljoner kronor i beläggningsprogrammet. Verkstadsgatan
i Klintehamn blir först ut att åtgärdas och måndagen den 11 maj kör man igång med
beläggningsarbeten på Kung Magnus väg i Visby.

22
19

FÅGELHOLKAR BLIR
ÅRETS HAPPENING

“Årets happening” från teknikförvaltningen handlar om att pryda Gotland
med någonting som sprider glädje
bland öns invånare, skapar engagemang och lockar ut folk i naturen. Under året blir det drygt 200 fågelholkar
som sätts ut runt om i Visby samt i öns
tätorter. Ett hundratal fågelholkar har
tillverkats av skolbarn och personer
inom daglig verksamhet. Fågelholkarna placeras ut i samarbete med
Gotlands Ornitologiska Förening.

STORSATSNING PÅ VÄGARNA

NU KAN DE ÄNTLIGEN TRÄFFAS IGEN

Hemse äldreboende hittar ett sätt för de boende och deras anhöriga att träffa
varandra genom att tillverka två stora skärmar i plexiglas och på hjul. Lokala snickare
hjälper till. På det här sättet kan vänner och släkt träffas och prata med varandra utan
att riskera att föra eventuell smitta vidare. – Det här är en stor möjlighet för boende
och anhöriga att träffas på ett säkert sätt, säger Birgitta Johansson, tillförordnad
chef på Hemse äldreboende. Alla särskilda boenden på Gotland har nu även wifi och
möjligheten till digitala möten finns därför också.

23

UNGDOMSLEDARPRISET TILL ANNCHARLOTTE DAHL

Regionstyrelsen utser Ann-Charlotte
Dahl till årets ungdomsledare 2020 för
ideellt arbete i Visborgs Orienteringsklubb, där alla känner henne som Lotta.
Hon har varit aktiv i föreningen i många
år och ansvarar för ungdomskommittén samt leder utbildningar i orientering. Lottas ledord är ”alla får vara med,
alla har samma värde, alla kan delta
efter sina förutsättningar”.

JUNI
24

BIOLOGISK MÅNGFALD

Region Gotland genomför under sommaren ett projekt med att släppa upp
klippta gräsytor till äng eller högt gräs.
Det är för att möta den viktiga frågan
kring biologisk mångfald och samtidigt
kunna utvärdera kostnadseffektiviseringar och hur olika ytor utvecklas.

20

ALMEDALSVECKAN
STÄLLS IN

Med anledning av coronaviruset och
dess verkningar på samhället, anser
huvudarrangörsgruppen och värden,
Region Gotland, att det nu är en omöjlighet att genomföra arrangemanget
i år. I april meddelas att det inte blir
något arrangemang. I november beslutas dock att Almedalsveckan 2021 ska
genomföras, oavsett hur restriktionerna kring covid -19 ser ut då. Huvudspåret är att den ska anordnas i Visby men
med fokus på digitala evenemang.
I december är den externa översynen
av veckans styrning och organisation
klar. Där föreslås bland annat en förkortad vecka, ändrade datum och att
regionen blir arrangör istället för värd.

4
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OKEJ ATT RESA INRIKES, MEN MED STORT EGET ANSVAR

De nya riktlinjerna kring resor som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om
den 4 juni innebär att symtomfria personer kan resa i hela landet inklusive till och från Gotland. Med anledning av detta håller Region Gotland en pressträff där besöksnäring, länsstyrelsen, regionledning och sjukvården ger sin bild av vad beslutet innebär för Gotland.

JULI
26

SEPTEMBER

PCR-TEST FÖR ALLA VUXNA

Från och med onsdag den 1 juli blir det möjligt för alla över 18 år med pågående
symtom på covid-19 att provta sig på Gotland. Provet är ett så kallat PCR-test som
visar om personen har pågående covid-19-infektion. Prover kan tas på speciella
provtagningsplatser i Visby, Hemse och Slite för de som kan ta sig till provtagningen i bil. Om man inte kan ta sig i bil till en provtagningsplats kan man istället boka
tid för hemleverans.

27

”COVIDRIDDARNA” KALLAS IN

Region Gotland anlitar, tillsammans med näringslivsorganisationer på Gotland,
Riddarsällskapet Torneamentum för att hjälpa till att minska risken för smittspridning
av coronaviruset. Riddarna rider ut till välbesökta platser runt om på Gotland för att
sprida budskapet ”Tillsammans tar vi ansvar”. De syns under sommaren bland annat
på badstränder och inne i Visby.

31

Region Gotland och Tillväxtverket
ordnar en digital slutkonferens för
programmet Hållbara Gotland. Konferensen lyfter exempel på vad som
gjorts runt om på Gotland med stöd av
programmet. Hållbara Gotland är ett
flerårigt program vilket Region Gotland
och Tillväxtverket har genomfört
tillsammans på regeringens initiativ.
Mellan 2016-2020 har 100 miljoner kronor fördelats till insatser som ska stärka
samverkan och lärande, samt frigöra
innovations och utvecklingskraft i det
gotländska näringslivet. Insatserna har
bedrivits inom ramen för de strategiska
områdena industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring, digitalisering och
kompetensförsörjning.

32

28

MODULHUS FÖRSTÄRKER AKUTEN

På förfrågan från Region Gotland har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, byggt upp ett modulhus som nu ska underlätta för vården på akutmottagningen på Visby lasarett under pandemin. På fem dagar har modulen satts ihop och
fungerar främst som extra väntrum och samtalsrum för patienter med misstänkt
covid-19-infektion. Huset ersätter de tält som har stått där sedan i mars.

AUGUSTI
29

ETT FÖRSTA SPADTAG
FÖR EFTERLÄNGTAT
KORTTIDSBOENDE

Första spadtaget för nya korttidsboendet på Korpen i Visby tas. Det ska
bli 40 korttidsplatser i enkelboende,
till skillnad från idag då man ofta får
bo flera i samma rum. Den budgeterade investeringen är cirka 70 miljoner
kronor. Nybygget ska tillgodose Region
Gotlands ökade behov av korttidsplatser i hela vårdkedjan till den enskildes
bostad och uppfylla dagens hygienoch integritetskrav. Socialnämndens
ordförande Rolf Öström tar tillsammans
med tekniska nämndens ordförande
Karl-Johan Boberg de första spadtagen.

FLER VERKSAMHETER TOG EMOT FERIEJOBBARE

Denna sommar tog rekordmånga regionverksamheter emot feriejobbare – hela 21
stycken plus två projekt - och det är något som Sanna Nurmi Stumle, som är samordnare av de kommunala feriejobben, är enormt tacksam för. – Vi vill tacka alla de verksamheter som tagit emot feriejobbare i sommar. Särskilt som vi förlorade nästan alla
feriejobbsplatserna inom äldreomsorgen och förskolan på grund av den pågående
coronapandemin, säger hon. 225 undomar feriejobbade i år ( 176 st, 2019). Andel inom
regionens verksamheter: 80 %.

30

SLUTKONFERENS FÖR
HÅLLBARA GOTLAND

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN LÄMNAR STABSLÄGE

Efter nästan 15 veckor i stabsläge går nu hälso- och sjukvården inom Region Gotland tillbaka till ordinarie styrning. Beslutet tas med hänsyn till att läget just nu är
förhållandevis lugnt och har varit det en längre tid, samt att verksamheten löpande
hanterar frågorna på ett mycket bra sätt.

OKTOBER
33

SJU LÄN PRIORITERAR
TRANSPORTERNA TILL
OCH FRÅN GOTLAND

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar
en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen.
Bakom planen ”Systemanalys 2020”
står länen Gotland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland
och Östergötland i Mälardalsrådets
infrastruktursamarbete En Bättre Sits.
Region Gotland | Årsredovisning 2020
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BARN BÖRJAR TESTAS
FÖR COVID-19

I oktober börjar Region Gotland att
provta barn från 6 års ålder och uppåt
för pågående covid-19-infektion. Genom att provta barn i de här åldersgrupperna kan man tidigare upptäcka
och sätta stopp för vidare smittspridning i familjer eller andra miljöer.
Hittills har Region Gotland haft en
åldersgräns på 16 år men nu utökas
provtagningen och omfattar även barn
från 6 års ålder och upp till 15 år.

36

35

HÅLL I, HÅLL AVSTÅND,
HÅLL GOTLAND IGÅNG

En påminnelsekampanj startas på
Gotland. Kampanjen syftar till att
påminna alla boende och besökare
om det gemensamma ansvaret att
minska smittsspridningen av covid
-19, genom budskapet: ”Håll i, håll
avstånd, håll Gotland igång”. Bakom
kampanjen står Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Gotlands
förenade besöksnäring.

VI ÄR 60 000!

Under 2020 slår Gotland befolkningsrekord och passerar för första gången
60 000 invånare. Så tidigt som 1945 var det nära, men det skulle alltså
komma att ta 75 år att nå upp till samma nivå igen. De senaste 5
åren har kurvan pekat stadigt uppåt. – Det går inte nog att
betona värdet av en ökande befolkning på Gotland.
59 686
Den ger oss bland annat en ökad ekonomisk
aktivitet, näringslivet stimuleras och vi får en
59 249
ökad tillgång till kompetent arbetskraft,
säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens
ordförande. På grund av pandemin
blir det dock inga fysiska sammankomster för att fira befolkningsre57 221
kordet, utan det uppmärksammas
istället med ett antal kampanjer i
sociala medier.

2009

2018

2019

60 124

41

MINUS 25 %

Allt fler anställda vid Region Gotland
cyklar till jobbet istället för att ta bilen.
Utsläppen av koldioxid per person har
därför minskat med 25 % på 5 år. Det
visar den resvaneundersökning som
genomförs bland regionens medarbetare. I november rullas även Utmaningen
Cykelvänlig arbetsplats igång. Det är en
utmaning till alla arbetsplatser på Gotland som vill ge sina medarbetare bättre
förutsättningar att resa hållbart.

DECEMBER
42

ELSA FÖRST UT ATT FÅ
VACCINET PÅ GOTLAND

Måndagen den 28 december inleds
vaccineringen mot covid-19 på Gotland.
Vaccinationerna började på Terra Nova
äldreboende i Visby och Elsa Söderdahl
blev först ut på Gotland att få vaccinet.
De första doserna ges på SÄBO i Visby
med omnejd. Det handlar om doser till
200 individer och då en första omgång
till dessa. Sammanlagt är det ungefär
600 personer som bor på särskilda
boenden på Gotland. – Äldre personer
på särskilda boenden tillhör den högst
prioriterade gruppen och det är där vi
har börjat idag, säger Christine Senter,
vaccinsamordnare i Region Gotland.

2020

NOVEMBER
37

REGIONENS KULTURPRIS
GÅR TILL FILMAREN MATS AHLBY

Delar av motiveringen lyder: ”Han brinner för att genom filmen förmedla kulturarvet på Gotland. Dels genom det egna filmskapandet och bevarandet av Gotlands
historia och dels genom kärleken till arkivfilmer”. Förutom äran erhåller pristagaren
25 000 kronor.

43 FÖRSTA UNDER38

ENERGICENTRUM GOTLAND PERMANENTAS

Regionfullmäktige beslutar att Energicentrum Gotland får 3,5 miljoner kronor i
basfinansiering. Avsikten med Energicentrum är att ge Gotland och gotlänningar ett kraftfullt verktyg som kan samla, driva och kommunicera insatser för ett
förnybart Gotland.

39 NY KULTURPLAN BLIR KLAR
Region Gotlands kulturplan för de kommande fyra åren 2021-2024 antas. I den nya
kulturplanen slås bland annat fast att Region Gotland vill värna den fria konstens
betydelse för demokrati och yttrandefrihet, att det är viktigt att medborgarna deltar
i kulturlivet och att kulturen ska ses som en kreativ kraft för hela öns utveckling.

40 SÄVEHUSET BLIR ÅRETS MILJÖBYGGNAD
Det nya Sävehuset (gamla F-huset) i Wisbygymnasiet får ett av Sveriges mest
prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande: Årets miljöbyggnad, av Sweden
Green Building Awards. – Vilken ära och fantastisk utmärkelse för Region Gotland och
faktiskt för hela ön, säger en strålande glad projektledare, AnnaMaria Jörnhammar
Englund på teknikförvaltningen.

6
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SKÖTERSKA KLAR
GENOM VALIDERING

Socialförvaltningen startar under
hösten ett pilotprojekt i samarbete
med Vuxenutbildningen för att ge tillsvidareanställda boendeassistenter eller
stödassistenter möjlighet till validering
och komplettering för att bli undersköterska. Lagom till jul blev första
deltagaren klar - Fia heter hon.

44 BESLUT OM FRAMTIDENS

SKOLORGANISATION

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
om organisationen för förskolan och
grundskolan inom ramen för översynsprojektet Framtidens förskola och
grundskola. De omfattande förändringar som föreslagits röstas ner och organisationsförslaget får endast bifall kring
nedläggningen av två förskolor i Visby.

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA
Region Gotlands största inkomstkälla är
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det allra mesta, nästan 90 %, används
för att finansiera sjukvård, omsorg och
utbildning. Av en hundralapp går 86
kronor till dessa områden. Fördelningen skiljer till viss del jämfört med förra
året. Trots pandemin har andelen som
används till vård och omsorg minskat
med 50 öre från i fjol och andelen som
används till skola minskat med 73 öre.
Andelen som används till övrigt har ökat
med 1 krona och 25 öre sedan förra året.

Inom det som kallas övrigt finns områden som infrastruktur i form av gator och
vägar, parkverksamhet, kollektivtrafik,
miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst
och näringslivsfrämjande åtgärder. Även
arbetsmarknadsåtgärder och vissa gemensamma stödtjänster för regionens
verksamheter ingår i den här posten. Att
andelen har ökat 2020 beror bland annat
på att avgifter som exempelvis biljettintäkter i kollektivtrafiken samt hyror uteblivit till följd av pandemin, samt att mer
stöd lämnats till olika organisationer på

Gotland. Staten har i större utsträckning
kompenserat regioner och kommuner för
ökade kostnader inom vård och omsorg.
Jämfört med 2017 syns tydligt att andelen skattepengar som används till fritid
och kultur, förskola och barnomsorg
samt gymnasieskola har minskat och omfördelats till andra verksamheter.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,18 KR

GYMNASIESKOLA
4,57 KR

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
8,94 KR

ÖVRIG
UTBILDNINGSVERKSAMHET
0,89 KR

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,83 KR

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,22 KR

ÄLDREOMSORG
14,68 KR

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,71 KR

ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,00 KR

POLITISK
VERKSAMHET
1,06 KR

FRITID OCH KULTUR
3,01 KR

ÖVRIGT
9,91 KR
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Vi välkomnar synpunkter
För att utveckla och förbättra verksamheten är det värdefullt att få in och ta tillvara synpunkter från
invånare, företagare och besökare. Alla synpunkter, såväl förbättringsförslag, klagomål och beröm
välkomnas och tas om hand. Regionen har en e-tjänst där man på ett enkelt sätt kan lämna sina
synpunkter. Under 2020 har 1 026 synpunkter inkommit vilket är en ökning från tidigare år.
EXEMPEL PÅ INKOMNA SYNPUNKTER UNDER ÅRET:

– Vi som föräldrar är så fantastiskt nöjda med personalens engagemang rörande våran
son. Vi har under många år kämpat för att våran son skall få dom bästa möjligheterna att
känna sig lyhörd, sedd, förstådd, älskad. Vi har i dagens läge uppnått absoluta bästa förutsättningarna kring våran son. Jag är oerhörd tacksam för att personalen har funnits där
och stöttat oss föräldrar samt våran son.

Hej!
Tack för dina synpunkter och ditt beröm vilket jag vidare befordrat till rektor vid förskolan. Du kommer även bli kontaktad av rektor.

SVAR

– Kommer regionen spola upp någon ute is i vinter om de blir kallt?
Med tanke på att ishallarna inte får användas.

Hej!
Jag har hört mig för med anläggningschefen och fått svaret att tyvärr har vi inte
de resurser som skulle krävas för att sätta upp en utomhusrink. Så svaret på frågan
är nej, det finns inga planer på en sådan lösning. Inte i dagsläget i alla fall.

SVAR

– Jag hyr ett hus men kan inte få VA räkningen i brevlådan, den går till fastighetsägaren som inte bor på ön, då ska det kommas ihåg att skannas eller skickas med
snigelposten som någon ska betala för. Jag tycker det är under all kritik att det inte
går att lösa så jag som hyresgäst kan få en faktura i brevlådan istället för att fastighetsägaren får den på KIVRA, där det omöjligt att skicka vidare till någon annan.
Nu ligger jag efter med ett par fakturor pga detta krångliga förfarande.

Hej!
Tack för dina synpunkter. Det finns inget som hindrar att vi skickar fakturan till
en fastighets hyresgäst. Fastighetsägaren måste kontakta teknikförvaltningens
kundtjänst på 0498-26 90 00 (knappval 2) eller
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se. De kommer sedan att skicka ut ett
avtal om annan fakturamottagare till fastighetsägaren som sedan ska fyllas i
och skickas tillbaka till oss. Har du några fler frågor om detta kan du kontakta
kundtjänst direkt så kan de svara på dina frågor.

8
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SVAR

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda på Gotland
får väcka så kallade medborgarförslag
i regionfullmäktige. Medborgarförslag
kan vara förslag om att förändra eller förbättra något inom Region Gotlands olika
ansvarsområden. Denna rättighet gäller
även barn och ungdomar under 18 år.
Den gäller inte föreningar eller företag,
utan bara enskilda personer. Det är som

regel regionfullmäktige som fattar beslut
om medborgarförslag som är av större vikt
för Gotland. Förslag som rör en specifik
facknämnds ansvarsområde kan regionfullmäktige överlämna till berörd nämnd.
Medborgarförslag kan lämnas in via en
e-tjänst eller på särskild blankett. Från
2004, då medborgarförslag infördes, fram
till 2020 har Region Gotland fattat beslut

om drygt 900 medborgarförslag. Enligt
kommunallagen ska, om möjligt, medborgarförslaget besvaras inom 1 år. Om beredning inte kan avslutas inom denna tid får
regionfullmäktige avskriva medborgarförslaget. I Region Gotland avskrivs inga medborgarförslag utan alla besvaras. 2020 fattades det beslut om 97 medborgarförslag.

EXEMPEL PÅ BESLUTADE MEDBORGARFÖRSLAG UNDER ÅRET:
Förslag: UTLYS KLIMATNÖDLÄGE PÅ GOTLAND! Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof,
utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader.

Svar: Klimatnödläge är redan utlyst på
olika håll i världen. Inte minst utlystes
det av Europaparlamentet i en resolution
den 28 november 2019, inför FN:s klimatkonferens COP25 i Madrid 2-3 december
2019. Den 11 december 2019 presenterade
Europeiska kommissionen den europeiska
gröna given, där förslaget om EU:s klimatlag är en viktig del. I januari följdes förslaget av en investeringsplan, en uppsättning

åtgärder som ska höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen
av växthusgaser till 2030 och utfasningen
av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast
2050, i linje med EU:s åtaganden enligt
Parisavtalet. Klimatlag (2017:720) trädde i kraft i Sverige i januari 2018. Den
anger i 3 § att regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga,
tidsatta utsläppsmål som riksdagen har

fastställt och i 4 § Regeringen ska, varje
år till riksdagen, i budgetpropositionen
lämna en klimatredovisning. Aktuella
initiativ på området finns därmed både
inom EU och i Sverige. Samtidigt finns
stort behov av ökad takt i klimatomställningen, både i Sverige, EU och i världen.
Region Gotland erkänner klimatnödläget och anser medborgarförslaget i övrigt
besvarat med förvaltningens skrivelse.

Förslag: TV-utbudet på regionens äldreboenden, Korpen, Lasarettet,
etc. Nu är det 2019 och det finns bara några få kanaler, inte kul att var på
dessa ställen med så få kanaler på TV:n, tråkigt är det ändå.

Svar: Region Gotland erbjuder de fria
kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,
Kunskapskanalen, TV4 och TV6. Dessa
kanaler kan tas emot utan extra kostnad
med vanlig antenn och digitaltv-mottagare och kräver inte något programkort.
Om boenden på ett äldreboende önskar
ett annat tv-utbud än det som erbjuds via
Region Gotland finns det möjlighet att

köpa ett eget abonnemang till sin egen tv
i lägenheten. Det finns även surfplattor
för utlåning på äldreboenden där boenden via privat konto kan se på det som
önskas. På Visby lasarett finns tv i princip i alla rum för inneliggande patienter.
Förutom ovan nämnda utbud av tv-kanaler så byggs det ut ett öppet nätverk
där patienterna kan se på tv via medhavd

mobil eller surfplatta. Vårdtiderna är i regel mycket korta och det har inte heller
i andra sammanhang framförts behov av
ett större utbud av kanaler. Utifrån den
utveckling som beskrivs ovan samt det
ekonomiska läge som socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
befinner sig i så finns det inget utrymme
för att köpa in ytterligare tv-kanaler.

Förslag: Jag anser att det finns behov av offentliga cykelpumpar i Visby.

Svar: Utplacering av cykelpumpar ingår i den
cykelplan som är antagen. Teknikförvaltningen har tittat på olika typer av cykelpumpar. De
som har en elektrisk kompressor blir väldigt
dyra eftersom de ofta kräver ett eget el-abon-

nemang. På andra ställen i landet har det visat
sig att det blir mycket skadegörelse och andra
fel på dessa pumpar. Teknikförvaltningen har
därför valt att göra prov med mekaniska pumpar där man får pumpa med handkraft. Dessa

pumpar är mycket billigare och kräver ingen
el-installation. Förvaltningen beställde 2019
6 stycken sådana cykelpumpar. Planen är att
sätta upp några pumpar under våren och göra
en utvärdering av funktionen.
Region Gotland | Årsredovisning 2020
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ORGANISATION 2018 – 2022
REGIONFULLMÄKTIGE 2018 – 2022
C 18 – S18 – M11 – V7 – SD6 – MP4 – L3 – KD2 – FI2

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
(räddningstjänst)

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen
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AB GotlandsHem, 100 %

Bolag och
stiftelser

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB (svb), 100%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Foto: Region Gotland/Peter Daun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen är en av årsredovisningens obligatoriska delar. Här
presenteras kommunkoncernens samt Region Gotlands utveckling, organisation,
ekonomiska ställning, händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av
Region Gotlands verksamhet, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning,
balanskravsresultat, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling.

På A7-fältet i Visby byggs den största parken någonsin på Gotland. Honnörsparken är namnet på det 3,4 hektar stora grönområdet.
På bilden ses Patrik Viggeby, projektledare och Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare inom Region Gotland.
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Översikt över
verksamhetens utveckling
I den kommunala koncernredovisningen
ingår förutom Region Gotland även det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem
och dotterbolaget Gotlands Energi AB, i
vilket regionen har en ägarandel på 25 %.
Huvuddelen av verksamheten bedrivs i regionen; regionens andel av omsättningen
är 96 %, regionens andel av tillgångarna är
70 % och 96 % av de anställda i den kommunala koncernen har Region Gotland
som arbetsgivare.
Årets resultat för den kommunala
koncernen uppgår till 165 mnkr. Under
samtliga år i perioden 2016-2020 har årets

resultat varit positivt. Under samma period har befolkningen vuxit med 2 733 personer beroende på ett positivt flyttnetto.
En ökad befolkning har bidragit till positiv utveckling av skatteintäkter, generella
stats- och utjämningsbidrag.
Investeringsnivån har under perioden
2016-2020 varit mycket hög. De sammanlagda investeringsutgifterna uppgår
till 3,7 mdkr varav 2,6 mdkr i regionen.
Stora investeringar har gjorts i vatten- och
avloppsverksamhet, hamnar, elnät och bostäder. Under samma period har låneskulden legat stabilt på ca 1,8 mdkr.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN, 2016 - 2020

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter, mnkr

2 059

1 882

2 430

1 951

1 880

Verksamhetens kostnader, mnkr

-7 077

-6 697

-6 465

-6 333

-6 137

Avskrivningar, mnkr

-411

-344

-340

-331

-314

Skatteintäkter, mnkr

3 952

3 953

3 828

3 749

3 591

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 692

1 358

1 252

1 195

1 117

Finansnetto, mnkr

-50

-15

-135

-40

-30

Årets resultat, mnkr

165

137

570

191

107

Investeringar brutto, mnkr

526

735

971

669

827

Investeringsbidrag offentliga, mnkr

21

4

55

21

29

Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr1

1,4

0,8

0,4

0,9

0,6

Soliditet enligt balansräkningen, %2

39,2

39,7

40,2

34,1

33,7

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %3

12,3

10,5

8,6

0,0

-3,6

Långfristig låneskuld, mnkr

1 882

1 797

1 618

1 050

1 844

Antal anställda 31 december

6 855

6 786

6 859

6 762

6 781

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital

12

Den huvudsakliga förklaringen till att
låneskulden inte har ökat är ett par större
försäljningar av fastigheter som inbringat
stora försäljningsinkomster och som samtidigt lättat på balansräkningen.
Soliditeten har stärkts med 5,5 procentenheter under perioden 2016-2020
och uppgår till 39,2 %. Det beror både på
att resultatet har kommit upp på bra nivåer och stora fastighetsförsäljningar. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen har
stärkts med 16 procentenheter och det beror främst på stora pensionsutbetalningar.
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REGION GOTLAND, 2016 - 2020

2020

2019

2018

2017

2016

60 124

59 686

59 249

58 595

58 003

0,7

0,7

1,1

1,0

1,1

Total kommunal skattesats, %

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Verksamhetens intäkter, mnkr

1 605

1 411

1 497

1 442

1 402

-6 792

-6 368

-6 177

-5 975

-5 798

Avskrivningar, mnkr

-282

-255

-230

-257

-237

Skatteintäkter, mnkr

3 952

3 953

3 828

3 749

3 591

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 692

1 358

1 252

1 195

1 117

Finansnetto, mnkr

-20

14

15

-3

7

Årets resultat, mnkr

155

113

185

151

82

Balanskravsresultat, mnkr

108

74

48

99

55

Årets resultat / skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, %

2,7

2,1

3,6

3,1

1,7

Årets resultat (exkl jämförelsestörande poster)/
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, %

3,2

1,0

0,5

1,5

0,8

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

29

-42

-56

-2

-31

388

497

703

436

616

21

4

55

21

29

842

886

1 053

853

1 016

1,5

0,9

0,5

1,1

0,6

5 865

5 385

5 091

4 744

4 446

97 548

90 222

85 926

80 963

76 651

575

580

485

665

570

9 564

9 718

8 186

11 349

9 827

12

13

11

17

15

Pensionsskuld, avsättning, mnkr

1 087

1 020

941

850

770

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

2 250

2 291

2 341

2 395

2 442

Soliditet enligt balansräkningen, %2

41,9

42,8

43,1

42,0

41,4

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %3

3,5

0,2

-3,0

-8,5

-13,5

Likvida medel, mnkr

371

116

89

118

17

Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %

105

81

77

71

67

Borgensförbindelser, mnkr

1 376

1 320

1 268

1 393

1 280

Antal anställda 31 december

6 602

6 682

6 613

6 510

6 543

Personalkostnader, mnkr

3 847

3 705

3 562

3 420

3 350

7,3

6,1

5,8

5,8

5,9

Folkmängd 31 december
Befolkningsutveckling, %

Verksamhetens kostnader, mnkr

Investeringar brutto, mnkr
Investeringsbidrag offentliga, mnkr
Investeringsbudget, mnkr
Självfinansieringsgrad av investeringar, ggr 1
Tillgångar, mnkr
Tillgångar per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld per invånare, kr
Långfristig låneskuld / anläggningstillgångar, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 Kassaflöde från den löpande verksamheten / (bruttoinvesteringar - offentliga investeringsbidrag)
2 Eget kapital / Totalt kapital
3 (Eget kapital - pensionsskuld i ansvarsförbindelse) / Totalt kapital
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Den kommunala koncernen
Den samlade verksamheten inom Region
Gotland bedrivs både i den egna nämndoch förvaltningsorganisationen samt i
koncernföretag, där vissa bolag är helägda
och vissa delägda. Därtill finns samägda
företag och även privata utförare inom
vissa verksamheter.
Regionen Gotlands nämnd- och förvaltningsorganisation består av 9 facknämnder, 1 valnämnd och 6 förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en gemensam förvaltning – utbildningsoch arbetslivsförvaltningen. Patientnämnden och överförmyndarnämnden har inte
egna förvaltningar. Dessa kanslier organiseras inom regionstyrelseförvaltningen.
Ett koncernföretag är ett företag där
regionen har ett betydande inflytande, det
vill säga att röstinnehavet i bolaget överstiger 20 %. Om röstinnehavet är lägre kan
företaget ändå definieras som koncernföretag om det har särskild betydelse för regionens verksamhet eller ekonomi. Något så-

dant föreligger inte inom Region Gotland.
I samtliga koncernföretag är röstinnehavet
större än 20 %.
Till den kommunala koncernen hör 4
samägda företag: Kommuninvest, Inera,
Samtrafiken Sverige och Svensk ambulansflyg. Kommuninvest ekonomisk förening
ägs av de flesta kommuner och regioner och
finansierar en stor del av regionens upplåningsbehov. Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt de flesta regioner och kommuner och erbjuder ägarna
kompetens inom digitalisering och stödjer
verksamhetsutveckling och utveckling av
digitala tjänster. Samtrafiken Sverige ägs
av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella
trafikoperatörerna och de koordinerar hela
landets kollektivtrafikdata samt utvecklar
och förvaltar biljett- och betalstandarder.
Svenskt ambulansflyg är ett kommunförbund som ägs av samtliga regioner och dess
ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg.

En privat utförare definieras som en juridisk person eller en enskild individ som
har hand om skötseln av en kommunal
angelägenhet. I förvaltningsberättelsen
redovisas väsentliga privata utförare, det
vill säga företag som utfört verksamhet för
5 mnkr eller mer.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Från och med 2020 har regionstyrelsen i
stället för tekniska nämnden ansvar för
räddningstjänsten.
Räddningstjänstens
förvaltningstillhörighet kvarstår i samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare har
beslutats att försörjningsavdelningen från
och med 2021 övergår från regionstyrelsen
till tekniska nämnden. Inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har Torsten
Flemming tillträtt som ny förvaltningschef.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

Regionstyrelse
Ordförande: Eva Nypelius (C))
Förvaltningschef: Peter Lindvall

AB Gotlandshem, 100 %
Ordförande: Roger Wärn (M)
VD: Elisabeth Kalkhäll

Teknisk nämnd
Ordförande: Karl-Johan Boberg (C)
Förvaltningschef: Patric Ramberg

Gotlands Energi AB, 25 %
Ordförande: Ulrika Jardfelt
VD: Adrian Berg von Linde

Miljö- och byggnämnd
Ordförande: Eva Ahlin (C)
Förvaltningschef: Johan Åberg

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB, 100 %
Ordförande: Bo Björkman (S)
VD: Jan Olsson

Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande: Stefan Nypelius (C)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Ordförande: Andreas Unger (M)
Förvaltningschef:
Torsten Flemming

Stiftelsen
Gotlandsmusiken, 100 %
Ordförande: Björn Dahlström (C)
Chef: Dag Franzén
Gotlands Filmfond AB (svb), 100 %
Ordförande: Stefan Persson,
Region Gotland

Socialnämnd
Ordförande: Rolf Öström (M)
Förvaltningschef: Marica Gardell

Almi Företagspartner
Gotland AB, 49 %
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Henrik Munkhammar

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ordförande Mats-Ola Rödén (L)
Förvaltningschef: Marie Loob

Gotland Grönt Centrum AB, 40 %
Ordförande: Peter Olsson
VD: Mats Pettersson

Överförmyndarnämnd
Ordförande: Gunnel Lindby (C)
Patientnämnd
Ordförande:
Berit Cedergren Onsjö (M)
Valnämnd
Ordförande: Arne Josefsson (C)
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ANDRA FÖRETAG
MED ÄGARINTRESSE
Kommuninvest
ekonomisk förening
Inera AB
Samtrafiken i Sverige AB
Svenskt Ambulansflyg

PRIVATA UTFÖRARE

Hälso- och sjukvård
Babcock SAA AB
B Braun Avitum AB
Falck Ambulans AB
Unicare Vård Gotland AB
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
Äldreomsorg
Attendo Sverige AB
Gotlands Hemtjänster AB
Stiftelsen Gotlands sjukhem
Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
Gotlands Vård AB
Norlandia Care Kosmo AB
Nygårds Vård Gotland AB
Hattstugan Vård och Utbildning AB
Primula Hemtjänst & Städservice AB
UNEA Hemtjänster AB
Ava Care AB
Omsorg om funktionsnedsatta
Hajdes ekonomisk förening
Särnmark Assistans AB
Kollektivtrafik
Gotlandsbuss AB
Bergkvarabuss AB
Avfallshantering
Gotlands Åkericentral AB
Ragn-Sells AB
Urbaser AB
Förskoleverksamhet
Athene förskolor - Pysslingen förskolor & skolor AB
Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AB Gotlandshem
Gotlandshem är ett helägt bostadsbolag
vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Bolagets ändamål är
att tillhandahålla bostäder och därigenom
bidra till Region Gotlands sociala bostadspolitik. Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland
ska vara en socialt trygg plats att bo och leva
på. Koncernen består utöver Gotlandshem
även av två helägda dotterbolag; Gotlandshem Värme AB och Visby Bogen 1 AB (vilande). Gotlandshem Värme levererar för
moderbolagets räkning fjärrvärme primärt
till moderbolagets fastigheter.
Bolaget har under året fått ett nytt
ägardirektiv från Region Gotland. Av
kraven i ägardirektivet framgår att bolaget
bland annat ska hålla bostadsbeståndet i
ett väl underhållet skick, sträva efter långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad
klimatpåverkan samt nyproducera minst
500 nya lägenheter, varav två nyproduktioner utanför Visby, före 2023. Antalet
ägda och förvaltade lägenheter, lokaler,
förråd och lager uppgår till 5 269.
Gotlands Energi AB
Gotlands Energi AB är ett energiföretag
som ägs till 25 % av Region Gotland och
till 75 % av Vattenfall AB. Verksamheten
spänner över hela energiområdet med
elnät över hela Gotland, fjärrvärmeverksamhet på de större orterna samt elhandel,
bredband/fiber och entreprenadverksamhet. Verksamhet bedrivs genom tre bolag,
moderbolaget Gotlands Energi AB och
dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB
som ansvarar för elförsäljningen och Gotlands Elnät AB som bygger samt underhåller el- och energianläggningar.
Ökad leveranssäkerhet i elnätet har
haft fortsatt hög prioritet under 2020.
Företagets investeringar är på en hög
nivå och kommer så även att vara den
närmaste framtiden. Energiomställningen på Gotland, exempelvis elektrifiering av industri och transporter och
mer förnybar elproduktion, påskyndar
behovet av förnyelse och kapacitetshöjning av regionnätet på Gotland.
Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB
I bolaget bedrivs inte längre någon verksamhet och bolaget kommer att avvecklas.

2%
2%

Gotlands Filmfond AB (svb)
Bolagets uppdrag är att stimulera film- och
dramaserieproduktion på Gotland och i
möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka Gotlands attraktionskraft
och bidra till mediainducerad turism. Genom att vara en viktig part i finansieringen av produktioner bidrar bolaget till att
stärka bilden av Gotland som en kreativ
plats att bo, leva och verka på. Region Gotland har under året förvärvat Film Capital
Stockholms aktiepost om 20 % och bolaget
är därigenom nu helägt av Region Gotland.
Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget är ett regionalt dotterbolag inom
Almikoncernen. Uppdraget är att stärka näringslivets utveckling och verka
för hållbar tillväxt genom att medverka
till att utveckla och finansiera små och
medelstora företag med lönsamhets- och
tillväxtpotential. Bolaget ägs till 51 % av
moderbolaget i Almikoncernen och till
49 % av Region Gotland.
Gotland Grönt Centrum AB
Bolagets uppdrag är att bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet
samt därmed i övrigt förenlig verksamhet
med inriktning på de gröna näringarna. På
uppdrag av Region Gotland bedriver bolaget naturbruksdelen av gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet samt
flera vuxenutbildningar. Region Gotlands
ägarandel i bolaget är 40 %. Resterande del
av bolaget ägs av Hushållningssällskapet
Gotland, 55 % samt LRF, 5 %.

PRIVATA UTFÖRARE

De verksamheter där det helt eller delvis
finns privata utförare är främst äldreomsorg, insatser enligt LSS, primärvård,
ambulans, avfall, kollektivtrafik och förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,

2% 5%

lagen om valfrihet. Friskolor definieras inte
som privata utförare då de tillkommer genom avtal med staten.
Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är varje
region skyldig att organisera primärvården
i ett vårdvalssystem som ger medborgarna
rätt att välja mellan olika utförare. De företag som driver vårdcentraler på Gotland är
Vårdcentralen Visborg AB Praktikertjänst
och Unicare Vård Gotland AB. Cirka 30
% av gotlänningarna har valt att lista sig
vid en privat vårdcentral. Andelen har ökat
med 1 procentenhet jämfört med 2019.
Följande verksamheter inom hälso- och
sjukvården bedrivs också helt av privata utförare: luftburen ambulanssjukvård (Babcock SAA AB), markambulanssjukvård
(Falck Ambulans AB), njursjukvård (B
Braun Avitum AB) och sjukvårdsrådgivning (Previa AB). Avseende Falck ambulans AB har ett tilläggsavtal träffats under
året som innebär ökad volym och kostnad
med cirka 2 %. Previa AB har i upphandlingen hösten 2020 valt att inte lämna anbud för kommande avtalsperiod. Avtal har
dock tecknats för februari till maj 2021 för
att möjliggöra för förvaltningen att arrangera verksamheten i egen regi.
Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dag- och kvällstid. De privata utförarna står omsättningsmässigt för
cirka 31 % av all äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boende. Avtal finns med
6 privata hemtjänstföretag, varav Gotlands Hemtjänster är störst. Under 2020
har ett företag sagt upp sitt avtal och inga
nya ansökningar har inkommit. Det finns
7 särskilda boenden med olika inriktningar som bedrivs i privat regi. I januari 2020
öppnade Attendo Regementsgatan med
58 platser. På Gotland finns nu sammanlagt 654 platser varav 254 i privat regi. Det
företag som Region Gotland köpt mest
verksamhet ifrån under 2020 är Attendo
Sverige AB. Efter genomförd upphandling
fattade socialnämnden i december 2020
beslut om att tilldela Attendo AB kontrakt avseende drift av Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse. Avtalsstart
planeras till 1 oktober 2021.

17%

Region Gotland,
socialförvaltningen

4%

Attendo Sverige AB

3%

Gotlands Hemtjänster AB

4%
9%

Bolagets enda tillgångar är aktierna i dotterbolagen Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB och Inspiration Gotland AB.
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB äger och förvaltar kongresshallen.
Driften av kongresshallen är utlagd på ett
privat företag. Inspiration Gotland AB är
under avveckling. Verksamheten införlivades i Region Gotlands organisation 2018.
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KONCERNFÖRETAG

Stiftelsen Gotlands Sjukhem

69%

Gotlands Serviceboende AB
Norlandia Care Kosmo AB

13%

70%

Gotlands Vård AB

Region Gotland, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Primula Hemtjänst & Städservice AB

Vårdcentralen Visborg AB

Övriga med mindre än 2 % andel

Unicare Vård Gotland AB

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG, %
De till omsättningen största utförarna av äldreomsorg
på Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.

GOTLÄNNINGARNAS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
30 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral.
Övriga är listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Under året har de ekonomiska förutsättningarna ändrat sig på ett närmast historiskt sätt. Vid årets början fanns beredskap
och farhågor för en ansträngd ekonomi, en
dämpad konjunktur och stora utmaningar
till följd av ett högt demografiskt tryck. När
omfattningen av pandemin och de restriktioner som infördes blev kända ställde verksamheterna om och de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Skatteintäkterna
beräknades bli avsevärt lägre än budgeterat
men samtidigt mötte regeringen upp med
besked om ökade statsbidrag. Riksdagen
tog vid flera tillfällen under våren beslut om
att kompensera kommuner och regioner för
ökade kostnader och uteblivna intäkter till
följd av pandemin.
Nämnderna inom Region Gotland
prognostiserade under våren stora underskott bland annat till följd av pandemin.
Regionfullmäktige hade vid de första
prognostillfällena inte heller hunnit hantera kompensation till nämnderna i form
av tilläggsanslag. Detta skedde sedan i juni
och i november. Beslut togs att nämndernas intäkter och kostnader till följd av
pandemin skulle hanteras separat medan
underliggande underskott till följd av andra orsaker skulle åtgärdas.

Framåt bedöms den demografiska utvecklingen i kombination med de behov som
ses i spåren av pandemin innebära stora
utmaningar. Det råder hög grad av osäkerhet kring pandemins långsiktiga effekter
för vår hälsa och ekonomi.

DEMOGRAFI
Gotlands befolkning har sedan 2015 ökat
med drygt 2 700 personer och vi är nu för
första gången över 60 000 invånare på ön.
Ökningen har stor betydelse på flera sätt,
inte minst för skatteintäkter och statsbidrag. En problematik utifrån kompetensförsörjningen är dock att befolkningens
sammansättning förändras och det syns
tydligt att andelen av befolkningen i åldern 20-64 år minskar. Under perioden
2015-2020 har den minskat med ungefär
1 procentenhet medan unga och äldre
har ökat med 1 procentenhet. Framåt
förstärks den här trenden ännu mer. Det
betyder att behovet av välfärdstjänster
kommer att öka framförallt vad gäller äldreomsorg och sjukvård.

UPPSKJUTEN VÅRD
Nationellt sett har hälso- och sjukvården
på Gotland lyckats upprätthålla en relativt hög tillgänglighet trots pandemin.
Köerna till operation är som ett normalår.

Den uppskjutna vården handlar snarare om att vård inte efterfrågats i samma
utsträckning som tidigare. Det finns därmed en risk att patienter som har undvikit att söka vård riskerar att vara i sämre
skick när kontakt tas. Det har märkts exempelvis inom hjärtsjukvården.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
OCH PENSIONSMEDEL
Den totala pensionsförpliktelsen för kommunkoncernen är mycket stor, 3 356 mnkr
varav 3 337 mnkr avser regionen.
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan
1998 enligt den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas i ansvarsförbindelsen uppgår till 2 250 mnkr
och är under utbetalning. I samband med
utbetalningen sker resultatbelastning.
Pensionsskulden avseende regionen är
beräknad enligt riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19) och redovisningen följer RKR R10. Enligt de nya
riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av
SKR. RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig ränta som inte påverkas av kortsiktiga
svängningar på marknaden och som i större
grad är kopplad till den långsiktiga reala
räntan. SKR ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan.

PENSIONSFÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL, mnkr
Total pensionsförpliktelse
i balansräkningen

Regionen
2020

Regionen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Avsättning inkl. särskild löneskatt

1 087

1 020

1 106

1 040

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 250

2 291

2 250

2 291

Pensionsförpliktelse som tryggats
i pensionsförsäkring

0

0

0

0

Pensionsförpliktelse som tryggats
i pensionsstiftelse

0

0

0

0

3 337

3 311

3 356

3 331

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

242

200

242

200

Summa förvaltade pensionsmedel

242

200

242

200

3 095

3 111

3 114

3 131

7,3

6,0

7,3

6,0

Summa pensionsförpliktelse
Förvaltade pensionsmedel
- marknadsvärde

Återlånade medel
Konsolideringsgrad, %
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EFFEKTIVISERINGSPROGRAM 2020-2022
I budgetarbetet inför 2020 gjordes ett antal utredningar, bedömningar och ana-

lyser av de kommande årens ekonomiska
förutsättningar. Utgångspunkten för effektiviseringsbehoven var den avmattning
i konjunkturen som förutspåddes innan
pandemin samt de ökade behov som följer
av den förändrade demografin. Effektiviseringar motsvarande 200 mnkr under
perioden 2020-2022 beräknades vara nödvändiga. Den långsiktiga målbilden är att
bedriva en verksamhet med god kvalitet
och stabil ekonomi. 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 och samhällsekonomisk utveckling.
Inom ramen för effektiviseringsprogrammet identifierades sju delprojekt;
lokalöversyn, effektiv bemanning, inköp,
samhällsbyggnadsprocess, digitalisering,
översyn av måltidsorganisationen samt utredning om framtidens skolorganisation.
Under 2020 har projekten kring digitalisering, lokalförsörjning, bemanning och
inköp slutredovisats. Översynen av måltidsorganisationen och projektet effektiv
samhällsbyggnadsprocess pågår. Utred-

ningen om framtidens skolorganisation är
avslutad och kommer att återrapporteras
till regionfullmäktige i början av 2021.
Under 2021 har ett anslag på 6 mnkr
avsatts för att få genomslag och effekt av de
åtgärder som identifierats i de fyra projekt
som slutredovisats. Hur stora effektiviseringar och/eller kvalitetsförbättringar som
ska göras är inte klart.
Utredningen om framtidens skolorganisation resulterade i ett beslut att behålla
nuvarande förskolor och grundskolor, men
att göra förändringar av upptagningsområde och lokaler för två förskolor i Visby.
Beslutet får konsekvenser för möjligheten
att effektivisera måltidsorganisationen.
I utredningen identifierades omfattande
investeringsbehov i befintliga skolor, vilket kommer att leda till ökade kostnader.
Sammanlagt har effektivisering motsvarande 115 mnkr beslutats 2020 och 2021.
Utifrån hur konjunkturen utvecklas efter
pandemin behöver ytterligare åtgärder
vidtas för att Region Gotland ska upprätthålla ekonomisk balans.
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En mindre del av avsättningen, 19 mnkr,
avser förmånsbestämda pensionsplaner i
ett av koncernbolagen och redovisas enligt IAS19.
Region Gotland har avsatt 154 mnkr
för att möta kommande pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till 242 mnkr. Under året medförde
pandemins effekter stora börsfall under
första kvartalet, vilket medförde realiserade
förluster i pensionsmedelsportföljen på 21
mnkr. Aktiemarknaderna återhämtade sig
sedan och resulterade i orealiserade vinster
på 12 mnkr.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska avsättas till
pensionsmedelsförvaltningen. Under en
20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen
med början år 2020. Avkastningsmålet
har också höjts till 4 % real avkastning per
år. Beslutet motiveras av att det ska finnas
finansiella medel för framtida pensionsutbetalningar så att dessa inte ska begränsa
investeringsutrymmet i framtiden.

Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin är den händelse som påverkat regionen allra mest under året. Den
11 mars fick Gotland det första konstaterade fallet av covid-19. Pandemin har påverkat hela samhället på ett sätt som kommer att få följdverkningar flera år framåt.
Inom de flesta verksamheter har fokus
under året varit att hantera effekterna av
pandemin och minimera smittspridning.
Första tiden låg fokus på att begränsa
riskerna för smittspridning och fördröja
pandemins förlopp. I sjukvården hanterades frågor som att säkra vårdkapacitet,
hantera behov av material och utrustning, bygga dubbla flöden för patienter,
bygga om intensivvårdsavdelningen,
skapa rutiner och utbilda personal samt
säkra kommunikationen både internt
och externt. För att skydda de äldre infördes besöksförbud på öns äldreboenden under våren och sommaren. För att
minska smittspridning togs i mars beslut
om att utbildning inom gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan skulle
bedrivas via distans/fjärrundervisning.
Gymnasiet inledde höstterminen med
skolförlagd undervisning, men övergick
åter till distansundervisning den 19 november. Från och med vecka 44 skedde
en snabb och markant ökning av antalet
fall av covid-19, följt av ett stort behov

av inneliggande vård. Än är det för tidigt att ha en överblick över de negativa
folkhälsokonsekvenserna som befaras.
När samhällets funktioner normaliseras
igen kommer det att innebära en lättnad.
Frågan återstår dock vilka spår – av kortsiktig eller mer långsiktig karaktär – pandemin har satt. Det finns en oro för hur
barn och vuxna drabbats och kommer
att drabbas. Det handlar om ekonomiska svårigheter, psykisk ohälsa eller våld i
nära relation.

INSTÄLLDA EVENEMANG
OCH STÖD
Den 1 april beslutade huvudarrangörsgruppen i samråd med Region Gotland
och de 8 riksdagspartierna att årets Almedalsvecka skulle ställas in. Konsekvenserna för Region Gotland och det gotländska näringslivet är omfattande, både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Under året har flera evenemang antingen
helt ställts in eller genomförts digitalt.
Regionfullmäktige har tagit beslut om en
rad större åtgärdspaket för att dämpa pandemins effekter för folkhälsa, kultur- och
föreningsliv samt näringsliv.

NYA ARBETSSÄTT
Under våren togs beslut om att samtliga
medarbetare som har möjlighet till hemarbete bör arbeta hemifrån. Frågor som
arbetsrätt, arbetsmiljö och bemanning
har varit i fokus. De nya arbetssätten
och hemarbetet har ställt höga krav på
såväl medarbetare som chefer att upprätthålla en god arbetsmiljö och ett gott
utvecklingsklimat. Ökat hemarbete har
medfört ett behov av att köpa in bärbar
utrustning i form av datorer, kameror och
headsets. Behovet av digital kommunikation ökade i samma takt som nya systemstöd och verktyg köptes in och antalet
digitala möten gick från 100 i februari
till 11 000 i november. Det positiva som
pandemin har fört med sig är en mycket
snabb acceptans och nyfikenhet på digitala lösningar samt att samverkan över
gränser har utvecklats.

VACCINATION
Den 28 december vaccinerades den första
gotlänningen mot covid-19. Därefter fortsatte vaccinationen av personer på särskilda
boenden. Samtidigt inleddes planeringen
för att vaccinera andra prioriterade grupper, liksom prioriterade personalgrupper.
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De ekonomiska effekterna av pandemin
är betydande. Det är dock inte möjligt
att helt fastställa vilka intäkter och kostnader som uppstått till följd av pandemin
eftersom verksamheten och samhället förändrats i grunden. Troligen har även den
ökade digitaliseringen gett positiva effekter som kommer att bli bestående framåt.
Sammantaget kan ändå konstateras att
statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner har varit generös.

NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR GOTLAND
Under året har den nya regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” tagits
fram i bred samverkan och dialog med

näringsliv, utvecklingsbolag, föreningsliv
och statliga myndigheter. Allmänheten
har på olika sätt kommit med synpunkter
och deltagit i dialoger. Strategin innehåller
en beskrivning av de gotländska utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ
ö med plats för hela livet och tre övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är
ett tryggt och inkluderande samhälle med
livskvalitet för alla, Gotland är en förebild
i energi- och klimatomställningen och
Gotland är en nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft.
Vidare finns effektmål och prioriteringar som ger vägledande inriktning för
att nå målen. Tre genomförandeprogram
ska ta arbetet vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan
gotländska utvecklingsaktörer.

PROJEKTET
”NYA AKUTEN” AVBRUTET
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i
juni att stoppa investeringsprojektet Nya
Akuten. Utgifter på 14 mnkr som i huvudsak består av projektering har utrangerats och resultatförts. Projektet syftade
till att bygga om akutmottagningen och
även titta på möjligheten att bygga om
operationsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Ett nytt uppdrag finns nu att
utreda hela behandlingsbyggnaden med
avseende på framtida funktion, flöden och
lokalbehov. Akutmottagningen kommer
under en längre period istället att finnas i
tillfälliga lokaler. De temporära lokalerna
planeras stå klara mot slutet av år 2021.

Styrning och uppföljning
av Region Gotlands verksamhet
Region Gotlands styrsystem består av en
styrmodell med övergripande mål, styrande dokument samt planerings- och
uppföljningsprocess. Ansvarsfördelningen och uppdraget för regionstyrelsen
och övriga nämnder regleras genom reglementen. Regionstyrelsen har beslutat
om en instruktion till regiondirektören
som beskriver övergripande ansvar- och
beslutsbefogenheter.
Koncernen Region Gotland består av
regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och bolag. I förvaltningsberättelsens
avsnitt om den kommunala koncernen
framgår hur koncernen är organiserad.
Avsikten är att styrning och uppföljning
inom koncernen ska ske på ett likartat
sätt oavsett vilken verksamhet eller juridisk person som berörs. Region Gotland är också enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar ansvarig för regionalt
tillväxtarbete, transportinfrastruktur,
kultursamverkansmodellen samt samverkan och samråd.
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet och består av 71 ledamöter fördelade så här: C 18, S 18, M
11, V 7, SD 6, MP 4, L 3, KD 2 och FI
2. Fullmäktige beslutar i ärenden av större vikt för regionen. Det är fullmäktiges
uppgift att bland annat besluta om mål
och riktlinjer för verksamheten, budget,
skattesats och andra viktiga ekonomiska
frågor samt årsredovisning.
Regionstyrelsen är regionens ledande
politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter och
ska ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, bolag och stiftelser. Styrelsen ska fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige.
Nämnderna ansvarar för att respektive verksamhet följer det som fullmäktige,
antingen genom reglemente, i budget eller
genom annat särskilt beslut, bestämt att
nämnden ska göra. Nämnden ska se till att
målen uppnås och följa beslutade uppdrag
och riktlinjer samt verka för god kvalitet
och arbetsmiljö i verksamheten. Nämnden
ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet
och två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina uppdrag.
Regiondirektören ansvarar inför och
rapporterar till regionstyrelsen. Regiondirektören biträder regionstyrelsen i dess
uppsiktsplikt över nämnder, bolag och
stiftelser och ska ta de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten. I
regiondirektörens uppdrag ingår också att
företräda regionstyrelsen i styrning, ledning och koordinering gentemot nämnder
och bolag. Regiondirektören ansvarar för
en strukturerad och aktiv koncernledning
och ska även verka för en fortlöpande utveckling av styrning, ledning och samordning samt ta de initiativ som behövs för att
uppnå fastställda mål. Regiondirektören
ska ta initiativ och initiera dialog med
regionstyrelsen om regionens ekonomi avviker från beslutad budget och ge förslag
på vilka åtgärder som behöver vidtas med
anledning av detta.

REGION GOTLANDS
STYRMODELL
Den gemensamma visionen är grunden
för Region Gotlands styrmodell. Av
verksamhetsidén framgår vad Region
Gotland ska göra, för vem och varför. De
grundläggande värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke är centrala
för alla medarbetare i Region Gotland.
Styrmodellen består av ett gemensamt
styrkort med mål för hela koncernen samt
årliga verksamhetsplaner, där nämnder
och förvaltningar beskriver hur de bidrar
till att uppfylla målen, samt hur de i övrigt ska arbeta för att uppnå goda resultat
i verksamheten. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden
från regionfullmäktige till nämnd, förvaltning, avdelning och enhet, så att den
inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om, får genomslag och att Region Gotland rör sig i
den riktning som är beslutad. I medarbetarkontrakt tydliggörs hur varje enskild
medarbetare utifrån verksamhetsplanen
bidrar till målen.
Region Gotlands övergripande mål
Regionfullmäktige har för perioden
2020-2023 antagit 18 prioriterade mål
som tydliggör vad som ska uppnås under
perioden. Målen är hela Region Gotlands
mål och gäller därmed alla nämnder och
förvaltningar.
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Alla verksamheter styrs både av nationella och lokala styrdokument. Det finns
ett flertal styrande dokument inom regionen. Regiongemensamma policydokument, planer, program och långsiktiga
strategier beslutas som regel av regionfullmäktige, medan regionövergripande
riktlinjer beslutas av regionstyrelsen.
Det mest övergripande styrande dokumentet för regionen är den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland
2040. Syftet med strategin är att nå samsyn om hur Gotland ska utvecklas på lång

sikt och vad som behöver göras för att nå
dit. Samordnad handling ger större handlingskraft. Nu när den regionala utvecklingsstrategin är beslutad behöver andra
styrdokument och även Region Gotlands
styrmodell ses över för att arbetet ska
bedrivas samordnat och ge mest effekt.
Under 2021 arbetar Region Gotland
även med att ta fram en ny översiktsplan,
Översiktsplan 2040.
Ett av de centrala styrdokumenten
för styrning och uppföljning av Region
Gotlands verksamhet är ”Regler för styrning och uppföljning”. Detta dokument
är dock i starkt behov av revidering och

nya riktlinjer kommer att tas fram under 2021. Övriga styrande dokument är
bland annat aktieägarpolicy, riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och regionfullmäktiges direktiv till nämnderna
samt riktlinjer för intern kontroll.
Koncernföretagen styrs av ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.
Beslut om nytt ägardirektiv togs av regionfullmäktige i februari 2020. Under
året har 4 ägarmöten med representanter
från Region Gotland och Gotlandshem
hållits. Även ägardirektiv för Gotlands
Filmfond AB (svb) har reviderats och beslutats under 2020.
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STYRANDE DOKUMENT

VISION
SAMHÄLLE

Perspektiv
Målområde
Mål

VERKSAMHET

SOCIAL
HÅLLBARHET

EKONOMISK
HÅLLBARHET

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

KVALITET

MEDARBETARE

EKONOMI

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

MÅL (3 ST)

Indikatorer

VERKSAMHETSPLANER
Verksamhetsidé

Värderingar

Region Gotlands styrmodell

PLANERINGSPROCESS
Region Gotlands planeringsprocess består
av ett antal händelser under året som sammantaget leder till en budget och verksamhetsplanering för kommande år.
Året inleds med en omvärldsdag där
regionens politiska ledning samlas tillsammans med ledande tjänstepersoner
och diskuterar aktuella ämnen. Därefter
tar nämnderna fram investeringsplaner
som ger en bild av regionens kommande
investeringsbehov. Under mars månad
presenteras en gemensam bild av samhällsekonomiska förutsättningar för regionens politiska ledning tillsammans med
ledande tjänstepersoner. Nämnder/förvaltningar tar även fram en strategisk plan
och budget för kommande tre år. Under
våren genomförs även dialogmöten mellan
regionstyrelsens arbetsutskott och nämnder/förvaltningar.
I maj genomförs budgetberedningen
och i juni tar regionfullmäktige beslut
om nämndernas budgetramar. I oktober
sker en budgetavstämning utifrån aktuella samhällsekonomiska förutsättningar samt regeringens budgetproposition.
I november tar regionfullmäktige bland
annat beslut om skattesats samt resultatplan för kommande år. I december
fastställer alla nämnder förvaltningens
verksamhetsplan för kommande år.

Under 2020 beslutade regionstyrelsen att
dialogmöten samt budgetberedning skulle
skjutas till hösten. Förhoppningen var att
osäkerheten skulle vara mindre kring bland
annat pandemins påverkan på samhället
samt de ekonomiska förutsättningarna.
Inget budgetbeslut togs därav i juni månad.
Följden blev en komprimerad budget- och
verksamhetsplaneringsprocess som genomfördes i sin helhet på hösten.

UPPFÖLJNINGSPROCESS
Uppföljningsprocessen omfattar totalt
fyra rapporter under året. Delårsrapport
1 avser perioden januari till mars och
tyngdpunkten i rapporten är det ekonomiska läget, årsprognosen för både drift
och investeringar, personaluppföljning
samt vilka åtgärder som ska vidtas vid befarat underskott. Månadsrapporten i april
är en rapport med fokus på ekonomi och
personaluppföljning. Årets tredje rapport
är delårsrapport 2 som omfattar perioden
januari till augusti. Rapporten är regionens delårsrapport enligt de krav som
ställs i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Rapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse, uppföljning
av styrkortsmålen samt en resultat- och
balansräkning. Slutligen upprättar Region
Gotland en årsredovisning som behandlas
av regionfullmäktige i april.

Varje nämnd upprättar, efter anvisningar
från regionstyrelsen, en verksamhetsberättelse som nämnden fastställer i februari.

UPPSIKTSPLIKT
Regionstyrelsen ansvarar, med hjälp av regiondirektören, för att hålla uppsikt över
hela den kommunala koncernen. Uppsikten tar sin utgångspunkt i strategisk plan
och budget, ägardirektiv samt styrkort.
Nämnderna rapporterar om ekonomi och
verksamhetens utveckling i samband med
delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Vid delårsrapport 1 beräknades den
ekonomiska årsprognosen till ett underskott för nämnderna på 194 mnkr.
Av dessa 194 mnkr beräknades drygt 75
mnkr hänförliga till extra kostnader eller
uteblivna intäkter till följd av pandemin.
Regionfullmäktige beslutade då, efter
regionstyrelsens förslag, att nämnderna
skulle vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet skulle
rymmas inom beslutad budget. Vidare
beslutades att nämndernas nettokostnadsutveckling skulle analyseras och
specificeras samt leda till åtgärder som
gjorde att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte skulle ske.
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Vid delårsrapport 2 beräknades nämndernas underskott till 21 mnkr. Detta
var en markant förbättring sedan föregående prognos. För helåret var det dock 4
nämnder som bedömde att de inte skulle
hålla sin budget. Regionfullmäktige beslutade då, efter regionstyrelsens förslag,
återigen, att de nämnder som räknade
med underskott skulle vidta kraftfulla
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid
årets slut. Vidare skulle samtliga nämnder begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att budgetöverskridande i

ordinarie verksamhet inte sker. Det beslutades även att målen i styrkortet skulle gälla alla nämnder och att det i verksamhetsplanen för 2021 skulle förtydligas, genom
prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot
ökad måluppfyllelse skulle ske under året.
Samtliga nämnder uppmanades även att,
i samband med verksamhetsplanearbetet,
samverka och genomföra gemensamma
aktiviteter för att bidra till ökad måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.
Utöver de beslut som fattats av regionfullmäktige och regionstyrelse sker på

hösten återkommande återkopplingsmöten mellan regiondirektör med medarbetare, och respektive förvaltningschef
med medarbetare, för att återkoppla och
diskutera aktuellt resultat och frågor som
verksamheten behöver hantera.
I samband med budgetberedning och
budgetbeslut beslutar även regionfullmäktige om uppdrag till nämnder och
förvaltningar, som ska redovisas under
kommande budgetberedning.

UPPDRAG

Status

Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan
pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

UTFÖRT

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av
Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

UTFÖRT

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.

UTFÖRT

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
Regionstyrelseförvaltningen ska lämna statusrapport för Effektivitetsprogrammet och däri ingående projekt.
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Sänkning av IT-kostnaderna
- Strategisk hållbar bemanning
- Projektdirektiv sänkning av inköpskostnader
- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Utredning framtidens skolorganisation
- Förändra samhällsbyggnadsprocessen

UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT
UTFÖRT

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket för trygghetsboende och återkomma med förslag.

FÖRLÄNGT

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan
regionstyrelsen och tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.

FÖRLÄNGT

Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt korttidsboende på
Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

INTERNKONTROLL
Enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder i samband med verksamhetsberättelsen rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin
roll har en övergripande uppsiktsplikt.
Det är den enskilda nämnden som har
ansvar för att den interna kontrollen genomförs och som med en rimlig grad av
säkerhet ska avgöra om verksamheten bedrivits ändamålsenligt, kostnadseffektivt,
om rapportering skett och om tillämpliga
lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och
rutiner efterlevts. Samtliga nämnder har
beslutade internkontrollplaner och kontrollerna är genomförda. Ett förbättringsområde för nämnderna och regionen som
helhet är att fortsatt arbeta mer strukturerat med riskbedömningar. Det finns
nämnder som gjort riskbedömningar men
ännu återstår det att införa metoden inom
några av nämnderna.
Granskningsområden
Regionens nämnder och styrelser har
under 2020 genomfört 35 granskningar
inom ramen för den interna kontrollen.
Här nedan redovisas några exempel på vilka granskningar som genomförts:
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Dessa är:

• Följsamhet till avtal utomlänsvård
• Följsamhet till riktlinjer för
bokning av tjänsteresor
• Kontroll av leverantörsfakturor
• Kontroller av inköpskort
• Att riktlinjer för attest följs
• Att riktlinjerna för bisyssla följs
• Att tillämpningen av lönetillägg
följer regionens anvisningar
• Att avtal alternativt ramavtal
används vid inköp
• Att delegationsbeslut är korrekta
• Fördjupad granskning av
årsräkningar inom
överförmyndarverksamheten
• Attest av löneunderlag
vid löneutbetalning
Under 2020 har regionstyrelsen beslutat
om 11 kontroller varav 5 regiongemensamma kontroller. Två av kontrollerna
har inte genomförts.
Granskningsresultat
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 16 av de 35 kontrollerna har konstaterats någon form av brist
och det har redovisats att åtgärder vidtagits för samtliga rutiner.

UTFÖRT

I de rutiner som brister kan nämnas exempelvis klarmarkering av tidrapporter,
beviljande av lönetillägg, inköpsrutiner,
leverantörsfakturor samt posthantering.
Extern revision
Under år 2020 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Revisorernas ansvar är att pröva om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna har under 2020 gjort följande granskningar som
omfattat den interna kontrollen:
• Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster
• Granskning av ekonomistyrning
• Granskning av köp av huvudverksamhet inom socialnämnden
• Granskning av köpt
huvudverksamhet inom
hälso- och sjukvårdsnämnden
• Granskning av löner och ersättningar
• Granskning av intäktsrutiner
– patientavgifter
• Granskning av finansverksamheten
I granskningsrapporterna konstaterar
revisorerna att den interna kontrollen är
tillräcklig eller inte i alla delar är tillräcklig. Ingen av revisionsrapporterna tyder
på stora brister i den interna kontrollen.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att kommuner
och regioner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet samt att fullmäktige i budgeten ska ange de finansiella
och verksamhetsmässiga mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det är därmed regionfullmäktige som
definierar vad som är god ekonomisk hushållning för Region Gotland. Årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om
målen uppfyllts.
I regionfullmäktiges riktlinjer för god
ekonomisk hushållning slås fast att de mål
som är satta i verksamhetsperspektivet i
koncernstyrkortet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning för Region
Gotland. I verksamhetsperspektivet finns
förutom ekonomiska mål även mål för kvalitet och medarbetare. Målen för verksamheten är långsiktiga och gäller till 2023.
I målområdet kvalitet finns mål som
innebär att det ska vara lätt att komma i
kontakt med regionen, tjänsterna ska utvecklas genom medskapande och respektfullt bemötande samt att hög kvalitet
och effektiva processer ska säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering och
innovation. I målområdet medarbetare
finns mål som anger att regionens ska
präglas av en tillitsbaserad kultur, ha
god kompetensförsörjning och vara en
hälsofrämjande organisation med aktivt
förebyggande arbetsmiljöarbete. De finansiella målen innebär att det ska finnas
tillräcklig marginal i budgeten för att

hantera oförutsedda kostnader samt att
resultatet ska räcka till för att stärka den
ekonomiska ställningen och finansiera
investeringar i verksamheten.
Pandemin har påverkat Region Gotlands verksamheter och så även arbetet för
god ekonomisk hushållning. Flera planerade aktiviteter och insatser har pausats och
andra har tagit vid. Det har i flera fall varit
en utmaning att bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet. Samtliga
förvaltningar har fortsatt att genomföra
digitaliseringssatsningar och pandemin
har snabbat på den utvecklingen. De kommunala skolorna visar inom flera områden
bättre resultat än riket, nöjdheten hos
brukarna är hög och förtroendet för hälso- och sjukvården på Gotland har ökat.
Det finns dock mer att göra och inom vissa
områden behöver systematik och processmognad förbättras. Generellt behöver
kunskapen om vilka aktiviteter som leder
till måluppfyllelse öka.
Inom medarbetarområdet har arbetet
för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur fortsatt. Pandemin har genererat flera nya och lyckade samarbeten
och arbetssätt både internt och externt.
Glädjande är den positiva utvecklingen av
resultatet som mäter arbetsgivarattraktivitet. Året har även visat att regionens medarbetare är lösningsfokuserade, vill bidra
och utvecklas samt sluter upp och arbetar
över organisationsgränser i ansträngda
tider. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har varit i fokus och varit avgörande
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för förmågan att att bedriva verksamhet.
Utmaningarna har ställt krav, men också
drivit fram utveckling inom området.
Två av de finansiella målen är uppfyllda. Årets resultat överträffade målet och
uppgick till 155 mnkr för regionen vilket
motsvarar 2,8 % av verksamhetens nettokostnader. En god ekonomisk hushållning
innebär även att ha tillräcklig marginal i
budgeten för oförutsedda kostnader och
eventuella intäktstapp. Det budgeterade
resultatet låg över målet på 2 % både vid
årets början och vid årets slut. Regionens
ekonomiska ställning är relativt god, men
soliditeten har försvagats trots det goda
resultatet. Den främsta anledningen är
att balansomslutningen har ökat genom
en ökning av likvida medel och pensionsmedelsplaceringar, och på skuldsidan har
avsättning för deponier och marksanering
ökat. Detta medför en starkare ekonomisk
ställning framåt, men för 2020 räcker inte
resultatet för att bibehålla soliditeten.
Arbetet behöver fortsätta för att skapa
en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Regionens långsiktiga framgång
beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i centrum
samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen
innebär ett ökat behov av regionens tjänster och arbetet för att bibehålla en god
ekonomi kommer att utmanas.

MÅLUPPFYLLELSE

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt
att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen.

Ej uppfyllt

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande
och blir respektfullt bemötta.

Ej uppfyllt

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Ej uppfyllt

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.

Delvis uppfyllt

Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.

Delvis uppfyllt

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Delvis uppfyllt

Budgeterat resultat uppgår till minst 2 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 % av nettokostnaden.

Helt uppfyllt

Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten
varje år förbättras och närmar sig 45 % vid mandatperiodens slut.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning

Delvis uppfyllt
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

statsbidragen 2020 hade ökningen varit 3,1
%. Nettokostnaderna inklusive finansnetto
ökade med 5,6 %, en stor ökning som också beror på pandemin. Under den senaste
femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för nettokostnaderna inklusive
finansnetto varit 4,0 %, medan motsvarande siffra för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,6 %, vilket bidragit till en
stärkt ekonomisk ställning.
Investeringarna uppgick till 526 mnkr
och självfinansieringsgraden var 1,4 ggr1.
Låneskulden ökade med 85 mnkr samtidigt som likvida medel ökade med 262
mnkr. Under de senaste fem åren har
investeringarna legat på en mycket hög
nivå, sammanlagt 3 728 mnkr. Bland de
stora investeringarna märks bland annat
ny gymnasieskola, ny kryssningskaj, nytt
bräckvattenverk, nyproduktion av lägenheter samt investeringar i elnät och fjärrvärmeanläggningar. Den genomsnittliga
självfinansieringsgraden har legat på 0,8
ggr. Låneskulden har under samma period bara ökat med 38 mnkr. En förklaring
är att fastigheter har avyttrats för att finansiera nya investeringar.
Soliditeten vid årets slut uppgick till
39,2 %. Jämfört med 2016 har soliditeten
stärkts med 5,5 procentenheter. Soliditeten när pensionsskulden i ansvarsförbindelsen räknas med har ökat med 15,9
procentenheter från -3,6 % till 12,3 %.
Soliditeten för kommunkoncerner
2019 var 39,3 % och motsvarande siffra för regionkoncerner var 18,9 %. Den
primärkommunala verksamheten utgör
ca 2/3 av verksamheten. Med beaktande
av detta får nivån på soliditeten för Gotlands kommunala koncern anses ligga på
en förhållandevis god nivå.
Det finns ingen beslutad budget för
den kommunala koncernen.
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Årets resultat för den kommunala koncernen är 165 mnkr (137 mnkr, 2019). Regionens resultat är 155 mnkr och bolagen
bidrar med 10 mnkr. I jämförelse med
föregående år är resultatet något högre.
Det beror på att regionen har ett högre
resultat 2020. Dotterbolaget AB Gotlandshem redovisar ett underskott på 15
mnkr. Resultatet de senaste fem åren har
varit positiva och legat över 100 mnkr per
år. Den huvudsakliga förklaringen är en
stark utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag samt vinster från fastighetsförsäljningar.
Verksamhetens intäkter exklusive jämförelsestörande poster har i genomsnitt
ökat med 3,1 % per år medan verksamhetens kostnader exklusive jämförelsestörande poster har ökat med i genomsnitt 3,2 %
de senaste fem åren. Avskrivningarna har
ökat med i genomsnitt 6,6 % och beror på
stora investeringar under perioden. Det är
framför allt det senaste året som avskrivningarna ökat mycket. Verksamhetens
nettokostnader inklusive finansnetto men
exklusive jämförelsestörande poster har
ökat med 3,4 % år 2020.
Den huvudsakliga finansieringen
utgörs av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilka utgör 73 % av de totala
intäkterna. Utvecklingen av skatteintäkter
och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan tillåtas öka för att
bibehålla en god ekonomisk hushållning
och en god ekonomisk ställning. Under
2020 ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 6,3 %. Det var
en stor ökning som uteslutande beror på
att generella statsbidrag ökade med 25 %
motsvarande 334 mnkr, varav 170 mnkr
tillkom genom beslut av riksdagen under
2020 på grund av pandemin. Utan de extra

Huvuddelen av kommunala koncernens
verksamhet bedrivs i regionen, varför en
fördjupad analys av resultat och ekonomisk ställning görs endast för regionen.

REGIONEN
Årets resultat
Efter ett händelserikt år slutar årets resultat på 155 mnkr och innebär en budgetavvikelse på -25 mnkr. Den pågående
pandemin har påverkat både verksamhet
och ekonomi mycket. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin.
Statsbidragen har kompenserat för en
mycket svag utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader
till följd av pandemin.
Även positiva budgetavvikelser för
pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Årets redovisade resultat uppgår till 2,8
% av nettokostnaderna och uppnår målet.
Målnivån för 2020 och 2021 har sänkts
från 2 % till 1 % av nettokostnaderna på
grund av pandemin.
Det reviderade budgeterade resultatet
för 2020 var 180 mnkr. Budgeten har reviderats vid ett flertal tillfällen under året
på grund av pandemin och till följd av de
extra statsbidrag som beslutats innevarande år. Budgeterat resultat uppgår till
3,3 % av nettokostnaderna och klarar
målnivån på 2 % motsvarande en resultatnivå på 106 mnkr.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 108 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i
värdepapper. Något underskott att återställa finns inte.

Årets resultat

Årets resultat /
nettokostnaderna, %
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
/ nettokostnader
(exkl jämförelsestörande
poster), %
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ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT 2016-2020, mnkr
Årets resultat 2020 blev 155 mnkr och beror huvudsakligen på de extra
statsbidrag som riksdagen beslutade om 2020. Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutade på 108 mnkr efter att reavinster och orealiserade
vinster/förluster från värdepapper har exkluderats med 47 mnkr.
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ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA, 2016-2020, %
Årets resultat klarar regionens målnivå på 1 % av nettokostnaderna, det
vill säga 55 mnkr för 2020. Resultatnivån har legat över 2 % under de
senaste fyra åren. Även resultatet efter balanskravsjusteringar 2020 når
2 % av nettokosnader exkl. jämförelsestörande poster, vilket är bra.

1 Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar
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Verksamhetens intäkter,
kostnader samt finansnetto
Verksamhetens intäkter ökade med 13,7
%. Den stora ökningen beror helt på att
riktade statsbidrag ökade med 37 % motsvarande 198 mnkr. Flera av statsbidragen
är tillfälliga och kopplade till pandemin.
Ersättning för sjuklönekostnader uppgick
till 67 mnkr, ersättning för merkostnader
för covid-19 var 67 mnkr och statsbidrag
för PCR provtagning 47 mnkr. Pandemin
har också påverkat flera intäkter negativt.
Avgifter inom kollektivtrafiken minskade med 7 mnkr, parkeringsavgifter med 6
mnkr, hamnavgifter med 6 mnkr och patientavgifter med 5 mnkr. Även försäljning
av tjänster minskade med 21 mnkr motsva-

511

92

rande 18,8 %. Hyror och arrenden minskade med 7 mnkr och är en kombination av
färre besökare och arrangemang samt att
beslut fattades om avgiftsfrihet för bland
annat markupplåtelser för att underlätta
för näringslivet. Driftbidragen från staten
utgör 45 % av verksamhetens intäkter, en
andel som ökat med 11 procentenheter sedan 2016.
Verksamhetens kostnader ökade med
6,7 %. Kostnadsutvecklingen är hög och
beror bland annat på pandemins effekter
på verksamheten. Förbrukningsmaterial i
form av läkemedel, sjukvårds- och laboratoriematerial har ökat med 7,7 %. Köp av
laboratorietjänster har fördubblats motsvarande ökade kostnader med 34 mnkr.
Personalkostnaderna ökade med 3,9 %.
Personalkostnaderna utgör 57 % av verksamhetens kostnader. Årets löneöversyn
gav en nivåhöjning på 2,8 %. Löner och
sociala avgifter ökade med 4,4 %. Sjuklöner
ökade med 43 % på grund av pandemin.
Även semesterlöneskulden ökade mycket,
23 mnkr motsvarande 11 %, även den stora
ökningen kopplas till pandemin varav cirka
3,1 procentenheter beror på löneöversyn
och ett ökat antal arbetade timmar. Köp av
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2016-2020, %
Den genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har de
senaste fem åren har varit 4,6 %. Det är en hög nivå och beror på en god utveckling av skatteintäkterna de två första åren i perioden därefter är det generella statsbidrag och utjämning som förklarar
ökningen i slutet av perioden. Den genomsnittliga årliga ökningen av nettokostnaderna (inklusive
finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster) har samtidigt varit 3,4 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning
krävs att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Generella statsbidrag, utjämning
3 952
1 692

huvudverksamhet ökade med 8,7 % och beror främst på kollektivtrafik, ett ytterligare
särskilt boende för äldre samt utomlänsvård. Under året gjordes också stora avsättningar på sammanlagt 63 mnkr för efterbehandling av deponier och marksanering.
Avskrivningarna fortsatte att öka. Ökningen uppgick till 10,5 % och berodde på
de senaste årens stora investeringar.
Finansnettot blev -20 mnkr. Budgetavvikelsen var positiv med 8 mnkr. Orealiserade vinster i pensionsmedelsportföljen
bidrog positivt med 12 mnkr samtidigt
belastade realiserade förluster portföljen
med 21 mnkr till följd av börsfallen i början av året.
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot ska kunna finansieras av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. För att långsiktigt klara en god
ekonomisk hushållning krävs en nettokostnadsandel på högst 98 % över tid. Nettokostnadsandelen uppgick till 97,3 %. Om
jämförelsestörande poster exkluderas blir
nettokostnadsandelen 96,8 %.
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Skatteintäkter och statsbidrag
Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 55 % av
regionens intäkter exklusive jämförelsestörande poster.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 6,3 % jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än den
genomsnittliga ökningen för de senaste
fem åren på 4,6 %. De generella statsbidragen ökade med 25 % motsvarande 334
mnkr jämfört med föregående år, varav
170 mnkr tillkom genom beslut av riksdagen under 2020. Ett nytt kostnadsutjämningssystem trädde ikraft under 2020 och
bidrog också till den stora ökningen.
Skatteintäkterna ökade inte alls vilket
är mycket ovanligt och är en direkt konsekvens av pandemins effekter på konjunkturen. Skatteintäkterna blev 60 mnkr lägre än budgeterat och 1 mnkr lägre än 2019.
Region Gotlands totala skattesats är 33,60
%. Av Sveriges 290 kommuner är det 121
kommuner som har en högre total skattesats än Region Gotland. Den genomsnittliga totala skattesatsen för landets kommuner 2020 var 32,28 %.
Bidragen från det kommunala utjämningssystemet är den näst viktigaste
inkomstkällan för regionen. Kommunalskatteintäkterna, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag svarar för 78 % av
regionens samlade intäkter exkusive jämförelsestörande poster.

Driftbidrag från staten
Avgifter och taxor
Försäljning av varor och tjänster

Personal inkl pensioner

332
124
235

Köp av huvudverksamhet
Förbrukn.inv/-material

230

Bidrag, transfereringar
3 848

547

Lokal- och fastighetskostnader
Transporter och resor

1 137

Övriga köpta tjänster
inkl konsulter, hyrpersonal

Hyror och arrenden

Avskrivningar

Övrigt

Övrigt

INTÄKTER 2020, 7 279 mnkr
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt utjämningsbidrag
utgör 88 % av regionens totala intäkter. Avgifter och taxor står endast
för 7 % av de totala intäkterna.

KOSTNADER 2020, 7 124 mnkr
Personalkostnader är den största kostnadsposten
och utgör 57 % av de totala kostnaderna.
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Pandemins effekter på
intäkter och kostnader
På intäktssidan märks framförallt förstärkningen av statsbidrag, både generella och riktade som beslutats av staten.
Främst gäller det ökade generella statsbidrag, kompensation för sjuklöner, kompensation för merkostnader inom sjukvård och socialtjänst samt bidrag för att
genomföra provtagning för covid-19 smitta (PCR provtagning). Sammanlagt uppgår statsbidragen kopplade till pandemin
till 325 mnkr. Statsbidragen kompenserar
för merkostnader och mycket svag utveckling av skatteintäkter.
Ekonomin påverkas även av uteblivna
intäkter i form av biljettintäkter i kollektivtrafiken, parkeringsavgifter, vatten- och
avlopp, markupplåtelser, patientavgifter
och utomlänsvårdsintäkter, intäkter från
badhusen, uthyrning av idrottshallar och
utrustning samt restaurangverksamheten.

Till viss del har dessa uteblivna intäkter
kompenserats av motsvarande lägre kostnader men inte fullt ut. De uteblivna intäkterna uppskattas till 51 mnkr.
Merkostnaderna för pandemin uppgår
till 109 mnkr. För att mildra effekterna
av pandemin har även högre bidrag till
näringslivsorganisationer, föreningar och
kulturinstitutioner betalats ut med 23
mnkr. Kostnaderna för tjänsteresor har
minskat med 66 % eller 16 mnkr jämfört
med 2019. Semesterlöneskulden har ökat
till följd av att medarbetare inte kunnat ta
ut hela sin semester.
Sammantaget kan konstateras att statens ekonomiska kompensation till regioner och kommuner varit generös.

Nämndernas driftredovisning
Nämnderna har ett samlat överskott mot
budget på 29 mnkr (-42 mnkr, 2019). Överskottet beror bland annat på extra budgetmedel och riktade statsbidrag på grund av
pandemin. Under året har nämnderna fått
102 mnkr i tilläggsbudget, vilket är mycket
ovanligt och beror framför allt på pandemin. Några nämnder har också nyttjat eget
kapital med totalt 3 mnkr. I jämförelse med
2019 har den totala nämndbudgeten utökats med 5,6 %. Nettokostnaderna i nämnderna ökade med 4,2 %. De externa kostnaderna ökade med 5,6 %. Köp av tjänster,
förbrukningsmaterial, energi och bidrag
ökade mycket. Personalkostnader ökade
med 3,9 % och avskrivningar med 10,6 %.
De externa intäkterna ökade med 11,3 %
varav de riktade statsbidragen ökade med
37,4 % motsvarande 198 mnkr merparten
av dessa avsåg statsbidrag kopplade till pandemin; ersättning för sjuklöner, merkostnader för covid-19 och PCR-provtagning.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2016-2020, mnkr
Driftbidragen från staten uppgick till 726 mnkr 2020 och har ökat med 207 mnkr sedan 2016, vilket motsvarar en ökning med 40 %. Den stora ökningen har
skett det senaste året då de riktade statsbidragen ökade med 197 mnkr. Merparten av ökningen beror på statsbidrag kopplade till pandemin; ersättning för
sjuklönekostnader, ersättning för merkostnader covid-19 samt statsbidrag för PCR provtagning.
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PANDEMINS PÅVERKAN PÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER 2020, mnkr
Pandemin har haft stor påverkan på både intäkter och kostnader. Sammanställningen innehåller de intäkter och kostnader som påverkats och varit
möjliga att identifiera.

INTÄKTER

KOSTNADER

mnkr

Extra generella statsbidrag aviserade

127

Merkostnader för bemanning och material, vård och omsorg

66

Ersättning för sjuklöner

67

Merkostnader analys PCR-prover

25

Ersättning merkostnader covid-19, varav 4 mnkr investeringsbidrag

73

6

Statsbidrag för provtagning och smittspårning

53

Merkostnader smittsäkra transporter och vårdinrättningar, extra
bussturer mm
Merkostnader skyddsutrustning

5

Förstärkning folkhälsoåtgärder

2

Informationsinsatser till allmänheten

1

Extra skolskjutsar gymnasieelever

4

Övriga statsbidrag; kulturinstitutioner, kollektivtrafik, psykisk hälsa
och trängselkontroller

5

Uteblivna intäkter utomlänsvård, patientavgifter

-21

Uteblivna intäkter kollektivtrafik, parkeringsavgifter, markupplåtelser, hamnavgifter, VA och avfall

-18

Utblivna intäkter Almedalsveckan, badhus, idrottshallar

-7

Uteblivna intäkter Folkhögskolan

-3

Uteblivna intäkter kontroller och tillsyn

-2

Summa intäkter

24

mnkr
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Stimulansåtgärder näringsliv

10

Extra bidrag till kultur- och fritidssektorn

13

Måltidskuponger gymnasieelever

3

Gåva för goda insatser till regionsanställda

3

Minskade resekostnader

-16

Summa kostnader

122
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Investeringar

Investeringar och
anläggningstillgångar
Årets investeringsutgifter uppgick till
388 mnkr (497 mnkr, 2019), en positiv
budgetavvikelse med 454 mnkr. Investeringarna har med god marginal kunnat
finansieras av kassaflödet från den löpande verksamheten. Egenfinansieringen av
investeringar var 156 % totalt. För de skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 222 % vilket överträffar
målsättningen på 100 %. Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 842 mnkr, vilket är en alldeles för hög nivå för att klara
att genomföra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 4 697 mnkr,
en ökning med 80 mnkr. Lånefinansieringsgraden, det vill säga hur stor del av
regionens anläggningstillgångar som finansierats med lån, minskade under året
med 1 procentenheter till 12 %.
Låneskuld
Enligt regionens finanspolicy ska kapitalanskaffningen och kapitalanvändningen vara
effektiv. Inom fastställda riskbegränsningar
ska en så god avkastning och en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas.
Låneskulden har legat relativt stabilt de
senaste åren trots en stor investeringsvolym
på 2,6 mdkr. Det har varit möjligt genom
bra resultatnivåer och inkomster från fastighetsförsäljningar. Vid årets slut uppgick
låneskulden till 575 mnkr (580 mnkr,
2019). Räntekostnaderna för skulden var
oförändrade och ligger kvar på 7 mnkr per
år. Den genomsnittliga räntan på låneskulden var 1,24 % (1,15 %, 2019).

Lån i banker och kreditinstitut

Finanspolicyns riskbegränsningar uppfylls.
Lånen är upptagna hos Kommuninvest
AB. Dessa lån tas upp i utländsk valuta
men "swappas" till svenska kronor (SEK).
I reversen övertar regionen ansvaret för
de avtal som Kommuninvest AB tecknat.
I regionens egen upplåning används ränteswappar för att begränsa ränterisken i de
rörliga lånen. De finansiella derivaten utgörs av enkla ränteswappar och motparter
är Nordea respektive SEB.
Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,57 år (limit 2-5 år) och andel lån
som har en räntebindning kortare än 1 år
uppgår till 46 % (limit max 50 %). Andel
lån med kapitalförfall inom 1 år är 49 %
(limit max 50 %).
Likviditeten förbättrades mycket under året tack vare de extra statsbidragen
och fastighetsförsäljningar. Likvida medel
uppgick vid årets slut till 371 mnkr (116
mnkr, 2019). Den förbättrade likviditeten
innebär att investeringar under de närmaste två åren troligen kommer att kunna
finansieras helt med egna medel.
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Fyra av sju nämnder redovisar överskott;
hälso- och sjukvårdsnämnden 9 mnkr (-39
mnkr, 2019), socialnämnden 16 mnkr (5
mnkr, 2019), barn- och utbildningsnämnden 12 mnkr (-12 mnkr, 2019) samt regionstyrelsen 25 mnkr (14 mnkr, 2019). Tre
nämnder har underskott; tekniska nämnden -30 mnkr (-1 mnkr, 2019), gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden -2 mnkr
(-6 mnkr, 2019) samt miljö- och byggnämnden -1 mnkr (-3 mnkr, 2019).
Tekniska nämnden har ett stort underskott på -30 mnkr. De största underskotten finns i verksamheterna kollektivtrafik, vatten- och avlopp samt avfall.
Större delen av underskottet beror på
kostnader av engångskaraktär.
Vård, omsorg och utbildning är de
största verksamheterna och utgör 88 % av
nämndernas totala driftbudget. Hälso- och
sjukvård står för 33 %, social omsorg 27 %
och utbildning 29 %. Under den senaste
femårsperioden har en prioritering av budgetresurserna till hälso- och sjukvård och
social omsorg gjorts. Hälso- och sjukvårdens andel av driftbudgeten har ökats med
2,4 procentenheter och socialnämndens
andel har ökats med 0,4 procentenheter.
Medel har omprioriterats från utbildning,
teknisk nämnd och regionstyrelse.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har de
senaste fem åren i genomsnitt haft en nettokostnadsökning på 3,9 % vilket är högt. I
jämförelse kan nämnas att socialnämndens
genomsnittliga nettokostnadsökning har
varit 2,8 %. Motsvarande siffror för barnoch utbildningsnämnden är 2,8 %, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,8 %.
Ytterligare kommentarer till nämndernas ekonomiska resultat lämnas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Likvida medel
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LÅNESKULD, INVESTERINGAR OCH LIKVIDA MEDEL 2016-2020, mnkr
Under perioden har investeringsnivån varit hög och de sammanlagda investeringarna uppgår till 2,6 mdkr. Låneskulden har ändå kunnat bibehållas på en
oförändrad nivå jämfört med 2016 tack vare bra resultatnivåer och inkomster från fastighetsförsäljningar. Låneskulden används för finansiering av investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Region Gotland | Årsredovisning 2020

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

50
41,4

43,1

42,0

42,8

41,9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

40
30
20
10

3,5

0

-20

-8,5
-13,5

2016

2017

Soliditet enligt balansräkningen

2018

2019

2020

Soliditet inkl pensionsförpliktelse inom linjen

Förvaltning av pensionsmedel
Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens
pensionskostnader. Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel ska
avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.
Under en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas årligen med början år 2020. Anledningen är att det ska finnas finansiella
medel för framtida pensionsutbetalningar
och slippa undanträngningseffekter på
framtida investeringar. Avkastningsmålet
har höjts till 4 % real avkastning. Pensionsmedelspolicy har ett säkerhetsgolv som
innebär att placeringsportföljen som mest
kan tappa 15 % i värde i förhållande till det
högsta värdet de senaste 24 månaderna.
Policyn har krav på ansvarsfulla och hållbara placeringar.
Placeringstillgångarna värderas till
verkligt värde i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen.
Under året har 50 mnkr i nya medel avsatts
till pensionsmedelsförvaltningen. Totalt
uppgår avsatta medel till 154 mnkr. Marknadsvärdet på pensionsmedlen var vid årsskiftet 242 mnkr. Innehavet är fördelat på
aktiefonder 122 mnkr, räntefonder 108
mnkr och obligationer 12 mnkr.
Pandemin ledde till stor turbulens
på de finansiella marknaderna under det
första kvartalet och medförde att andelen
aktier viktades ned. Detta för att inte portföljens marknadsvärde skulle falla under
den på förhand bestämda skyddsnivån om
80 % av det högsta värdet de senaste 24
månaderna i enlighet med policyn. Detta
innebar samtidigt realiserade förluster på
21 mnkr. I takt med att portföljen återhämtade sig och risksituationen förbättrades så ökades andelen aktier successivt från
slutet av maj. I slutet av året uppgick aktieandelen till 50,6 %. Orealiserade vinster
under året var 12 mnkr. Den reala avkastningen för helåret blev -5,3 % och klarar
därmed inte avkastningsmålet.
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SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Under perioden har soliditeten inte nått upp till
målnivån på 45 % men har ändå legat förhållandevis stabilt på 41-43 %. Under perioden har
investeringsnivån varit mycket hög, bland annat
har en ny kryssningskaj och nytt bräckvattenverk
byggts utöver ordinarie investeringsverksamhet.
Att soliditeten kunnat bibehållas trots stora investeringar beror på fastighetsförsäljningar och bra
resultatnivåer de senaste fyra åren. Om det långsiktiga resultatmålet på 2 % av nettokostnaderna
klaras och investeringarna inte överstiger 400 mnkr
innebär det att soliditeten successivt stärks och
närmar sig det finansiella målet.
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Pensionsskuld
Regionens totala pensionsskuld redovisas
enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen, vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som en
avsättning i balansräkningen dels som en
ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjänade från 1998 utgörs till största del av
förmånsbestämd ålderspension och redovisas i balansräkningen. Pensionsavsättningen inklusive löneskatt uppgår till
1 087 mnkr, en ökning med 67 mnkr.
Regionens pensionsskuld för pensioner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Pensionsskulden inklusive löneskatt uppgår till 2 250 mnkr
och minskade med 41 mnkr jämfört med
förra året. Minskningen beror på pensionsutbetalningar.
Pensionsskulden är beräknad enligt
riktlinjerna för pensionsskuldsberäkning (RIPS 19). Enligt de nya riktlinjerna ska räntan fastställas årligen av SKR.
RIPS-räntan ska bygga på en långsiktig
ränta som inte påverkas av kortsiktiga
svängningar på marknaden och som i större grad är kopplad till den långsiktiga reala
räntan. SKR ska också ta hänsyn till den
kommunala särarten med beskattningsrätten vid fastställandet av RIPS-räntan.
En sänkning av räntan med 0,5 procentenheter innebär ökade kostnader med
cirka 9 % motsvarande cirka 100 mnkr.
Ökad livslängd med 1 år skulle innebära
en ökad pensionsskuld och därmed ökade kostnader med cirka 4 % eller cirka 40
mnkr. Det är troligt att livslängdsantagandena kommer att ändras. SKR utreder
detta och beslut kan komma under 2021.

Borgensåtagande
Regionens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 376 mnkr, varav 1 312 mnkr
avser det allmännyttiga bostadsbolaget
AB Gotlandshem. Borgensåtagandet har
ökat med 56 mnkr och är hänförligt till
ökade lån för Gotlandshem på grund av
bolagets investeringar i nyproduktion av
bostäder. Bolaget har en god ekonomisk
ställning och utveckling. Risken för att behöva infria något borgensåtagande bedöms
som liten.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende
av två faktorer, dels hur det egna kapitalet
förändras, dels hur tillgångarna förändras. Soliditeten var vid årets slut 41,9 %,
en försämring med 0,9 procentenheter
jämfört med föregående år. Det beror på
att balansomslutningen ökat med 480
mnkr. Det är omsättningstillgångarna
som står för ökningen i form av likvida
medel och pensionsmedelsplaceringar. På
skuldsidan har avsättningar för deponier
och marksanering ökat. Även om resultatnivån var på en hög nivå har den inte varit
tillräcklig för att bibehålla soliditeten.
Soliditeten inklusive pensionsskulden
i ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela
pensionsförpliktelsen beaktas, uppgår
till 3,5 %. Det är en förbättring med 3,2
procentenheter jämfört med föregående
år och beror på att årets pensionsutbetalningar har minskat ansvarsförbindelsen.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2019 var 43 %. För landets regioner var
motsvarande genomsnittliga soliditet 20
%. Den genomsnittliga soliditeten för kommuner och regioner tillsammans var 37 %. I
Region Gotland ingår regionuppdraget och
utgör cirka 1/3 av verksamheten.
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Den totala budgeten för regionens nämndsorganisation är 5,4 mdkr. Nämnderna redovisar ett överskott mot budget med 29
mnkr. Det beror bland annat på att de fått
tilläggsbudget med 102 mnkr under året
samt att de riktade statsbidragen ökat med
198 mnkr.
Utan tilläggsanslagen hade nämnderna haft ett underskott mot budget med 76
mnkr. Nämnderna har haft svårt att klara
sin budget och har haft underskott 20162019 trots budgettillskott.
Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov av omsorg, vård och skola
som kräver ett fortsatt arbete framåt med
att effektivisera verksamheten för att hålla
tillbaka kostnadsutvecklingen, så att den
inte ökar mer än skatteintäkter och bidrag.
Kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner visar att Region Gotland fortfarande har högre kostnader för pedagogisk verksamhet och individ- och familjeomsorg.
även om skillnaden successivt minskat de
senaste åren. För pedagogisk verksamhet är
kostnaderna cirka 100 mnkr högre och för
individ- och familjeomsorg 30 mnkr när
utfallet för 2019 jämförs. De högre kostnaderna inom dessa verksamheter innebär

samtidigt en potential som skulle kunna
användas för att finansiera ökade behov
inom vård och omsorg.
En god utveckling av den ekonomiska
ställningen kräver en balans mellan kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten. Under den senaste femårsperioden har soliditeten legat
förhållandevis stabilt på mellan 41-43 %
trots en mycket hög investeringsnivå. Det
har varit möjligt genom bra resultatnivåer
och fastighetsförsäljningar, som har genererat reavinster och lättat balansräkningen,
samtidigt som skatteintäkter och generella
statsbidrag sammantaget legat på en förhållandevis hög nivå.
Framåt planeras fortsatt stora investeringar bland annat till följd av de demografiska utmaningarna. Det är därför viktigt
att resultatnivåerna fortsätter vara höga för
att inte soliditeten ska försvagas. Arbetet
med effektiviseringar behöver fortsätta så
att det långsiktiga resultatmålet på minst
2 % av nettokostnaderna kan uppnås. Om
inte resultatnivån kan upprätthållas behöver investeringsnivån ses över.
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Slutsats
Den pågående pandemin har påverkat både
verksamhet och ekonomi mycket. Den
främsta orsaken till det positiva resultatet
är tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin. Statsbidragen har kompenserat för en
mycket svag utveckling av skatteintäkter,
uteblivna intäkter och merkostnader till
följd av pandemin.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
utgör den huvudsakliga finansieringen av
verksamheten. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre eller i nivå
med utvecklingen av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Nettokostnaderna ökade med 5,6 %
2020, vilket är högt men beror mycket på
pandemins effekter på verksamheten. Under den senaste femårsperioden ligger den
genomsnittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på 3,7 %. Det är en hög
kostnadsutveckling, men det har kompenserats av att skatteintäkter och generella
statsbidrag har haft en högre genomsnittlig
årlig ökning, i genomsnitt 4,6 % per år. Det
har inneburit att årets resultat legat på bra
nivåer under perioden.

Balanskravsresultat
Balanskravet avser regionens nämnds- och
förvaltningsorganisation. Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom
de tre följande åren. I en balanskravsutredning ska resultatet justeras för poster
som inte härrör från den egentliga verksamheten. I tabellen nedan framgår vilka
dessa poster är.
I årets bokslut uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 107,7 mnkr
efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/förluster i
värdepapper, se tabellen nedan. Något underskott att återställa finns inte.
Regionfullmäktige har beslutat om
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv
(RUR) i enlighet med kommunallagens

bestämmelser. Regionens eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser är positivt. Det innebär att
det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
måste uppgå till minst 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag innan någon reservering till RUR får göras. I bokslut 2020
innebär det att det är den del av resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 56,4 mnkr som kan reserveras till resultatutjämningsreserven. Maximal RUR
får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 169,3 mnkr. Hittills avsatt till RUR är 64,1 mnkr och det

innebär att det är möjligt att reservera ytterligare 105,2 mnkr. I bokslut 2020 reserveras 51,3 mnkr till RUR. Resultatutjämningsreserven uppgår då till 115,4 mnkr.
För att få disponera medel ur resultatutjämningsreserven krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag 2020 är
lägre än den genomsnittliga ökningen de
senaste tio åren samt att resultatet efter
balanskravsjusteringar är negativt. Skatteunderlaget 2020 har en lägre ökning än
genomsnittet de senaste tio åren, men
eftersom resultatet efter balanskravsjusteringar är positivt är det inte aktuellt att
disponera några medel ur RUR.
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BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

154,6

112,5

185,2

150,9

81,8

- reducering av samtliga realisationsvinster

-53,9

-14,8

-141,7

-23,4

-29,1

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

4,9

8,4

2,6

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-11,7

-24,0

0,0

0,0

0,0

+/- återföring orealiserade vinster
och förluster i värdepapper

18,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

107,7

73,7

48,4

135,9

55,3

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-51,3

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,4

73,7

48,4

98,9

55,3

Balanskravsunderskott från tidigare år

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

- varav från år 2015 återställs senast år 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,8

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Väsentliga
personalförhållanden
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
År 2020 har präglats av pandemin och
stort fokus har bland annat lagts på arbetsmiljöfrågorna. Riskbedömningar har
genomförts och anpassningar har skett i
koncernens verksamheter för att förhindra
smittspridning. Sjuktalet i koncernen har
ökat och en av orsakerna är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att
stanna hemma vid minsta symptom. Region Gotlands sjuktal var 7,3 för år 2020,
Gotlandshems sjuktal uppgick till 6,4 och
Gotlands Energi AB:s sjuktal var 3,2.
Antal anställda i den kommunala koncernen uppgick vid årsskiftet till 6 854, varav Region Gotland 6 601 och bolagen 253.
De bolag som omfattas är AB Gotlandshem med 112 anställda samt Gotlands Energi AB med 141 anställda.
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REGION GOTLAND
- PANDEMINS PÅVERKAN
Stort fokus har lagts på de arbetsmiljöoch arbetsrättsliga frågor som har uppkommit med anledning av pandemin.
För att möta medarbetares oro och för att
hindra och minska smittspridning har
verksamheterna genomfört riskbedömningar. I början på året var även tillgång
till skyddsutrustning en viktig fråga.
Centrala skyddskommittén (CSK)
har utökats med HR-chefer och representanter från HR centralt. CSK har
under våren haft veckovisa möten som
under hösten har övergått till möten var
14:e dag. Det har även i samverkan med
skyddsombud, chefer och medarbetare
genomförts riskbedömningar på regionens alla nivåer. Utökad samverkan med
facken kring frågor rörande pandemin har
även skett på förvaltningarna.
Möjligheten att kunna bemanna verksamheterna ifall pandemin skulle medföra
stor personalfrånvaro har varit en viktig
fråga. Kompetensinventeringar har genom-

förts för att kartlägga medarbetarnas kompetens och intresse för att vid behov kunna
arbeta inom andra områden. Även extern
annonsering har genomförts för att hitta
utbildad sjukvårdspersonal, som med kort
varsel skulle kunna börja arbeta inom sjukvården. Rutiner för att vid behov kunna
förflytta medarbetare mellan verksamheter
och förvaltningar har tagits fram. Verksamheternas bemanningsenheter har sett över
arbetssätt för att minska behovet av vikarier
och för att skapa en hållbar bemanning.
För att minska trycket på kollektivtrafiken och för att minska smittspridningen så har medarbetare, där det fungerat för verksamheten, arbetat hemifrån.
Det har medfört att cheferna har fått arbeta
på ett nytt sätt, att leda på distans. Det har
även medfört nya arbetssätt med digitala
lösningar.
Regionen har följt nationella rekommendationer och tolkningar av lagar och
avtal. En stor mängd frågor och svar har
sammanställts och publicerats som ett stöd
för chefer och medarbetare.
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nen utbetalades på decemberlönen. Kommunals löneavtal innehåller ett engångsbelopp för perioden 1 maj - 31 oktober,
engångsbeloppet betalades ut i december.
Ny lön för Kommunals avtalsområde gäller fr o m 1 november 2020 och kommer
att utbetalas i mars 2021. Även läkarnas
nya löner kommer att utbetalas i mars
2021, deras nya löner gäller från och med
1 april 2020. Det totala löneutfallet för
2020 års löneöversyn blev 2,8 %.
Personalkostnaderna har totalt ökat
med 3,8 %, varav löner och arvoden med
3,6 %. Kostnadsökningen kan delvis förklaras av att antalet medarbetare har ökat.
Marknaden styr lönerna vid rekrytering
och förvaltningarna får ofta rekrytera nya
medarbetare till högre månadslön än de
som slutat. Eftersom regionens sjuktal har
ökat har även sjuklönekostnaderna ökat.
Under 2020 har det hållits utbildning
i lönesamtal och lönebildning för chefer.
Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med de fackliga organisationerna
utveckla regionens lönekriterier. Det
finns även lönebildningsgrupper på förvaltningsnivå.

PERSONALVOLYM
Region Gotland har i december 2020, 6
601 månadsanställda medarbetare, varav
5 655 tillsvidareanställda medarbetare
och 975 visstidsanställda. Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade med
61. Ökningen beror delvis på att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och teknikförvaltningen lyckats rekrytera medarbetare och
i med det tillsätta vakanser. Samhällets be-

hov av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser samt ökat antal elever i grundskolan
har medfört att även utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har fler anställda.
Socialförvaltningen har minskat antalet
medarbetare totalt, men ökat antalet tillsvidareanställda medarbetare i en strävan att
skapa trygga anställningar för förvaltningens medarbetare.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 95,5 % (94,8 %, 2019). Socialförvaltningen har ökat sin sysselsättningsgrad
från 91,2 % till 93,1 %. Detta ligger i linje
med satsningen ”Heltid som norm” vilket
innebär att samtliga deltidsanställda inom
Kommunals avtalsområde erbjudits högre
sysselsättning. Den faktiskt arbetade tiden
för månads- och timanstsällda medarbetare, omräknat till heltidsarbetare, har minskat något från 4 959 december 2019 till 4
955 december 2020. Det kan delvis förklaras med att sjukfrånvaron har ökat samt att
antalet övertids- och mertidstimmar trots
pandemin, har minskat.
Av de tillsvidareanställda medarbetarna
var 4 295 kvinnor (76 %) och 1 360 män
(24 %). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden enligt anställningsavtalet är 95,0
% för kvinnorna och 97,0 % för männen.
Högst andel kvinnor anställda har hälsooch sjukvårdsförvaltningen, 83 % samt socialförvaltningen, 81 %. Högst andel män
anställda har räddningstjänsten, 98 % samt
teknikförvaltningen, 75 %. Medelåldern
för Region Gotlands anställda var i december 2020, 46,7 år. Under året har 150 medarbetare gått i pension (169, 2019) och den
genomsnittliga pensionsåldern var 64,8 år,
samma som 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LÖNEBILDNING
Marknadsmässiga löner är en förutsättning för att regionen ska kunna attrahera,
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Lönebildning och lönesättning
är därmed en ständigt pågående process.
Region Gotland har under ett flertal år
gjort lönesatsningar utifrån brist- och behålla perspektivet samt utifrån jämställda
löner. Sedan 2017 har, utöver det generella
löneökningsutrymmet, totalt 69,2 mnkr
avsatts för framförallt satsningar på jämställda löner.
Utöver det generella löneökningsutrymmet 2020 avsattes 15 mnkr för satsningar utifrån bristyrken och jämställda
löner. Yrkesgrupper som kompenserats
extra är bland annat sjuksköterskor, lärare
och socialsekreterare. Bristyrken som det
är svårt att behålla och rekrytera är till
exempel ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Lönerna närmar sig medianlönerna i riket för flera yrkesgrupper,
men satsningar behövs även framåt.
Pandemin har även påverkat 2020 års
löneöversyn. Löneöversyn för Vårdförbundet, Akademikeralliansen samt Lärarförbundens avtalsområden genomfördes
under våren och ny lön utbetalades med
junilönen. Löneavtalen för Kommunal,
Läkarförbundet samt Vision/SSR/Ledarnas avtalsområden skulle ha omförhandlats på central nivå per 1 april, men på
grund av pandemin prolongerades avtalen och de nya löneavtalen på central nivå
tecknades först den 1 november.
Vision/SSR/Ledarnas löneavtal gäller
från och med 1 april 2020 och den nya lö-

ANTAL MEDARBETARE 2016-2020
Antalet medarbetare har ökat med 61. Av de tillsvidareanställda är 4 295 kvinnor och 1 360 män.
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Statistik för år 2019 och framåt tas från beslutsstödsystemet Hypergene och skiljer sig därför från 2019 års årsredovisning.
Jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.
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50-54 år
935

PERSONALKOSTNADER 2019-2020, mnkr

55-59 år
1 015

2019

2 268

2 189

385

353

- varav sjukfrånvaro

70

49

Arbetsgivaravgifter

803

785

Pensionskostnad

381

366

10

12

3 847

3 705

De totala personalkostnaderna har
ökat med 3,8 %

60 år >
1 092

40-49 år
1 609

2020

Löner och arvoden
Frånvaro

30-39 år
1 292

< 29 år
658

Kostnadsersättningar

ÅLDERSSTRUKTUR DECEMBER 2020
Medelåldern har minskat till 46,7 år från 46,9
år 2019. Kvinnornas medelålder är 47,1 år och
männens 45,6 år.

Summa

SJUKFRÅNVARO
Sjuktalet för Region Gotland är 7,3 för
2020. Detta är en ökning med 1,2 från
2019. Under januari och februari 2020
sågs en positiv trend med minskade sjuktal jämfört med samma period föregående
år. I samband med utbrottet av covid-19 i
mars ökar sjuktalet markant till 10,2 (6,6

2019). Orsaken ses inte i antalet smittade
i covid-19, utan i andra faktorer kopplat
till pandemin, som exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer att
stanna hemma vid lätta symptom, oro och
ändringar i sjukförsäkringen. Från mars
2020 sjunker generellt sjuktalen stadigt
till juli månad. Därefter vänder sjuktalet

uppåt igen, för att sedan backa under årets
sista månad. Under 2020 noteras två tydliga toppar i sjuktalet, mars och november
månad. Generellt bedöms pandemins påverkan på sjuktalet vara betydande. Under
2020 har möjlighet till hemarbete visat sig
ha en positiv påverkan på sjuktalet.

SJUKFRÅNVARO MÅNADSVIS REGION GOTLAND 2017 – 2020, %

12%
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Ökning i sjuktal ses hos både kvinnor
och män. Kvinnorna har en något större
ökning och skillnaden mellan könen är
fortsatt stor. Det är korttidsfrånvaron (dag
1-14) som ökat markant med 46 %, vilket
har sin troliga koppling till slopad karensdag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Noterbart är att de längsta
sjukskrivningar (dag 91-) har minskat något (13 %) under året. Ökningen i sjuktal
återfinns i alla åldersgrupper, men är lägst
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Maj

Jun

Jul

Aug

bland de som är 50 år eller äldre, dock har
gruppen fortsatt högst sjuktal jämfört
med övriga åldrar.
De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har som enda förvaltning lägre sjuktal 2020 jämfört med 2019. Inom
förvaltningen återfinns flera verksamheter
där hemarbete varit möjligt, vilket ses som
en faktor i den positiva utvecklingen.

Sep

Okt

Nov

Dec

Det ses generellt en förhöjd sjukfrånvaro
inom omvårdnads- samt utbildningsyrken.
Till stor del beror det på att medarbetare uppmanats att sjukskriva sig själva vid
minsta symtom, vilket normalt kanske inte
skulle skett i samma höga omfattning. En
del sjukskrivningar beror också på att medarbetare inledningsvis kände sig otrygga på
grund av sin egen situation men också på
grund av den upplevda risken för att bära
med sig en smitta till sina anhöriga.
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Region Gotland

SJUKFRÅNVARO HOS REGION GOTLANDS FÖRVALTNINGAR 2019 -2020, %
Sjukfrånvaron varierar inom Region Gotlands förvaltningar. Sjukfrånvaron ökade totalt i jämförelse med 2019.

Förväntad utveckling
SAMHÄLLSEKONOMI
OCH BEFOLKNING
Den samhällsekonomiska utvecklingen
framåt är osäker. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) bedömer i februari 2021
att konjunkturen stärks under 2021 men
betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas
i olika länder.
En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år
kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken. Frågor om hur och
när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas samt hur framgångsrikt
vaccineringen kommer att genomföras
för enskilda länder eller globalt får stor
betydelse. För den svenska utvecklingen
antas att den aviserade tidplanen ungefär
kommer att kunna hållas, det vill säga att
merparten av befolkningen erbjuds vaccinering till halvårsskiftet.
Det finns några omständigheter som
gör att SKR inte räknar med att 2021

kommer att präglas av särskilt hög tillväxt
i Sverige. Än så länge ger framåtblickande
indikatorer inte några övertygande signaler för den svenska tjänstesektorn, vilken
har stor betydelse för sysselsättningen.
Även om läget förbättras kommer större delen av 2021 sannolikt att präglas av
restriktioner och smittspridning. Många
företag i hårt drabbade tjänstebranscher
lär därmed möta en fortsatt svag efterfrågan. Vidare finns en risk för att många
företag får svårt att klara sig redan nu i
vår, exempelvis inom restaurang- och besöksnäringen, om restriktionerna består.
För Region Gotland innebär prognosen
från februari en förbättring jämfört med
den prognos som låg till grund för budgeten 2021 och planen för 2022 och 2023.
Utöver de förbättrade skatteintäkterna
har regeringen i januari 2021 beslutat att
kompensera regioner och kommuner för
merkostnader till följd av covid-19 även
för december 2020. Extra statsbidrag
för att täcka kostnaderna för uppskjuten
vård och andra covid-19-relaterade kostnader kommer att fördelas per invånare.

Det innebär ett tillskott till Gotland på
cirka 24 mnkr. Regeringen avser att återkomma i samband med vårpropositionen
om man ser behov av ytterligare tillskott.
För Gotlands del ser befolkningsprognosen i stort positiv ut. Befolkningen ökar
något varje år framåt. Enligt den senaste
prognosen kommer Gotlands befolkning
vara knappt 63 000 invånare 2029. Problematiken är fördelningen av befolkningen i olika åldersgrupper. Som syns i
tabellen så kommer andelen 65+ år öka
från 26,1 % till 28 %. Även andelen yngre
i befolkningen ökar. Det här är grupper
som i hög grad är i behov av de välfärdstjänster som regionen ansvarar för.
En ökad befolkning bidrar på olika sätt till att stärka regionens intäkter.
Dels ökar skatteunderlaget, dels bidrar de
olika åldersgrupperna på olika sätt inom
utjämningssystemen. För att öka skatteunderlaget och klara kompetensförsörjningen behöver satsningar göras för att
öka andelen befolkning i arbetsför ålder.

Utfall
2020

Andel av
befolkning, %

Prognos
2029

Andel av
befolkning, %

0-18 år

11 719

19,5

12 487

19,9

19-64 år

32 713

54,4

32 670

52,1

65+

15 692

26,1

17 529

28,0

Summa

60 124

100,0

62 686

100,0

PROGNOS
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2020 - 2029
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

INVESTERINGAR

EKONOMISK PLANERING

En av de största utmaningarna framåt är
att klara kompetensförsörjningen för offentlig sektor. Verksamheterna förutspår
stora svårigheter att hitta ersättare för
de medarbetare som går i pension samt
ser utmaningar i att rekrytera utifrån
förändrade behov. Den demografiska utvecklingen kräver att vi hittar andra arbetssätt för att fullfölja vårt uppdrag. Rätt
kompetens är avgörande för förmågan att
uppnå uppsatta mål med hög kvalitet och
för att organisationen ska utvecklas mot
framtiden. Redan nu finns brist på yrkeskompetens inom olika områden. Det
pågår ett aktivt arbete både centralt och
i respektive förvaltning utifrån framtagna
kompetensförsörjningsplaner.
Inom skolan har ett omfattande arbete med att se över förskole- och grundskolestrukturen genomförts för att bland
annat klara kompetensförsörjningen.
Översynen ger flera konkreta förslag på
förändringar men ytterligare åtgärder behöver genomföras.

Investeringsbudgeten till och med 2025
för Region Gotlands nämnder omfattar
2,7 mdkr, varav knappt 1 mdkr avser investeringar inom vatten- och avlopp samt
avfall. Förutom dessa planeras 2 nya äldreboenden, ny skola på A7-området i Visby,
beläggningsprogram för gator och vägar
samt fastighetsinvesteringar. I investeringsplanen fram till 2031 finns ytterligare behov av äldreboenden, samtidigt som
ett inriktningsbeslut är taget att påbörja
byggandet av en simhall under perioden.
Omfattande investeringsbehov är också
kopplade till grundskolorna på ön. Regionens bostadsbolag Gotlandshem har under samma period behov av att göra stora
investeringar i underhåll av fastigheter,
samtidigt som behovet av nyproduktion av
hyresrätter är stort. För att klara av de stora investeringsvolymerna utan att överstiga koncernens kreditgräns krävs en riktigt
god planering samt att resultatnivåerna
framöver är minst i nivå med det finansiella målet på 2 % av nettokostnaden.

I november 2020 fastställde regionfullmäktige strategisk plan och budget för
åren 2021-2023. I beslutet ligger ett effektiviseringskrav på sammanlagt 135 mnkr
för de tre åren. 55 mnkr är fördelade per
nämnd för 2021, medan ytterligare 80
mnkr ska fördelas 2022 utifrån det tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet.
Det finns inga beslut tagna om effektivisering 2023. Samtidigt som effektiviseringar
ska genomföras tillfördes också ramtillskott och kompensation för personalkostnadsökningar. Budgeten ökades med 4,8
% mellan 2020 och 2021.
Målen för budgeterat resultat och årets
resultat för 2021 har tillfälligt ändrats
från 2 % till 1 %. Anledningen är att effektiviseringskravet på verksamheterna inte
ska bli för betungande när man samtidigt
behöver arbeta för att hantera effekterna
av pandemin. I tabellen ges en översikt
över den ekonomiska planeringen. I investeringsbudget för 2021 ingår inte kompletteringsbudget för året. Denna beslutas
i regionfullmäktige i april 2021.

EKONOMISK PLANERING
FÖR PLANPERIODEN

Utfall
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetens nettokostnad, mnkr

-5 469

-5 633

-5 789

-5 993

5 644

5 739

5 881

6 026

Finansnetto, mnkr

-20

-19

-21

-33

Årets resultat, mnkr

155

87

71

0

Investeringar, mnkr

388

508

488

542

Långfristiga skulder, mnkr

575

670

745

945

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %

3,5

8,0

10,5

11,2

Egenfinansiering av totala investeringar, %

156

80

84

61

Resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, %

2,8

1,5

1,2

0,0

Skatteintäkter och generella bidrag, mnkr
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Foto: Region Gotland/Peter Daun

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk
redovisning
Ekonomisk redovisning är en fördjupad informationsdel kring kommunkoncernen
samt Region Gotlands ekonomi. Här presenteras drift- och investeringsredovisning,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för Region
Gotland. Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.

Under hösten påbörjades bygget av en ny korttidsenhet på Korpenområdet i Visby. Rolf Öström, socialnämndens ordförande (M)
och Karl Johan Boberg, tekniska nämndens ordförande (C) tog det första spadtaget.
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Driftredovisning
DRIFTBUDGET OCH
DRIFTREDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING

Regionfullmäktige tilldelar nämnderna
nettoanslag för att bedriva sin verksamhet.
Nettoanslagen binds av fullmäktige på
nämndnivå. Omdisponering samt tilläggsanslag kan beslutas av regionfullmäktige
under året.
Nämnderna fördelar nettoanslaget
i sin internbudget. Fördelningen sker
brutto uppdelat på intäkter och kostnader. Anslagen binds på organisations- eller verksamhetsnivå och får under året
omfördelas av nämnd. För överföring av
över- respektive underskott mellan budgetår gäller att 75 % av överskottet och hela
underskottet medförs till kommande år.

Resultatöverföringen ligger som en del av
regionens eget kapital men uppdelat per
nämnd. Nämnden ansvarar för hur det
egna kapitalet används och efter nämndbeslut sker tilläggsbudgetering. Underskott ska balanseras inom tre år.
Personalomkostnader i form av sociala avgifter och pensioner redovisas
som ett personalomkostnadspålägg i
driftredovisningen, PO pålägget uppgår
till 39,7 %. Kapitalkostnader består av
planenlig avskrivning samt internränta
och belastar de verksamheter som nyttjar immateriella och materiella anläggningstillgångar. Internräntan är 1,5 %.
Gemensamma kostnader som interndebiteras är främst hyreskostnader, måltider,
försörjning samt vissa IT kostnader.

I driftredovisningen ingår både interna
och externa kostnader och intäkter medan det i resultaträkningen endast ingår
externa poster. I kolumnerna för intäkter
och kostnader i tabellen nedan ingår interna poster och kan därför inte stämmas
av mot resultaträkningens rader för verksamheten intäkter respektive kostnader.
Verksamhetens nettoutfall i driftredovisningen motsvarar däremot verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen.
Poster som finns i resultaträkningen men
inte i driftredovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansiella
intäkter och kostnader och eventuellt extraordinära poster.
Kommentarer till nämndernas utfall
lämnas i förvaltningsberättelsen.

Intäkter

Kostnader

Netto

Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader i %
av budget

Nettoavvikelse
2019

Regionstyrelse

470

-937

-467

-492

25

94,9

14

Teknisk nämnd

1 088

-1 285

-197

-167

-30

118,0

-1

73

-102

-29

-28

-1

103,6

-3

Barn- och utbildningsnämnd

828

-2 046

-1 218

-1 230

12

99,0

-12

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

236

-554

-318

-316

-2

100,6

-6

Socialnämnd

896

-2 292

-1 396

-1 412

16

98,9

5

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2020, mnkr

Miljö- och byggnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa
Finansförvaltning

-2 490

-1 759

-1 768

9

99,5

-39

-9 706

-5 384

-5 413

29

99,5

-42

72

-157

-85

-87

2

85

4 394

-9 863

-5 469

-5 500

31
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Foto: Region Gotland/Kajsa Holmström

Summa inklusive finansförvaltning

731
4 322

På parkeringsplatsen utanför akutmottagningen vid Visby lasarett ställdes tillfälliga tält och
baracker upp under våren, som ett led i arbetet med att hantera spridningen av coronaviruset.
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FÖRÄNDRINGAR I BUDGET 2020
Med anledning av de stora statsbidrag som
regeringen beslutat under pågående år har
budgeten för generella statsbidrag ökats
med 164,4 mnkr.

Regionfullmäktige har under året beslutat
om flera tilläggsanslag till nämnderna. De
flesta tilläggsanslag kan kopplas till pågående coronapandemi men det finns också
tilläggsanslag som kopplas till förändrade
behov i nämndernas verksamheter.

Anslag för skolskjutsar har omdisponerats
från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden. Nämnderna har beslutat att använda 2,8 mnkr av eget kapital.

Avser

Beslut

Belopp

Regionstyrelsen

NÄMND

Budget- och skuldrådgivning

2020-06-15

0,3

Regionstyrelsen

Lunchkuponger till gymnasieelever

2020-06-15

3,5

Regionstyrelsen

Åtgärder som stärker sårbara grupper

2020-06-15

1,2

Regionstyrelsen

Kultur- och fritidsaktiviteter som främjar
rörelse och motverkar isolering

2020-06-15

0,3

Regionstyrelsen

Verksamhetsbidrag

2020-11-16

5,3

Regionstyrelsen

Stöd till kulturaktörer

2020-11-16

7,1

Regionstyrelsen

Stöd till fritidsföreningar

2020-11-16

5,2

Regionstyrelsen

Stöd till riskgrupper

2020-11-16

0,4

Regionstyrelsen

Medeltidsveckan på Gotland

2020-11-16

1,0

Regionstyrelsen

Medarbetargåva

2020-11-16

3,0

Tekniska nämnden

Uteblivna intäkter för parkering samt markupplåtelse

2020-06-15

12,0

Miljö- och byggnämnden

Uteblivna intäkter för tillsyner

2020-06-15

0,5

Miljö- och byggnämnden

Trängselkontroller

2020-11-16

0,3

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknadsinsatser till unga

2020-06-15

0,5

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ökat antal ferietjänster

2020-06-15

1,2

Samtalsstöd

2020-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL CORONAPANDEMIN, mnkr

1,0
42,8

TILLÄGGSANSLAG KOPPLADE TILL FÖRÄNDRADE BEHOV, mnkr
NÄMND
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

Avser

Beslut

Förstudier inför exploatering

2020-04-27

Belopp
5,0

Kollektivtrafik

2020-06-15

11,7

Kapitalkostnader

2020-09-28

1,1

Miljö- och byggnämnden

Mätning av luftkvalitet

2020-09-28

0,5

Barn- och utbildningsnämnden

Förstärkning till skolan

2020-09-28

3,1

Vuxkomp

2020-09-28

3,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utomlänsvård

2020-03-30

20,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Försäkringspremie

2020-03-30

1,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utrangering projekt Nya Akuten

2020-11-16

14,0

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa

59,4
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NÄMNDERNAS BUDGET 2020, mnkr

Ingående budget

Regionstyrelse

460,3

Teknisk nämnd

141,1

Miljö- och byggnämnd

25,2

Barn- och utbildningsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

1,2

24,8

Nyttjande av eget
kapital

Utgående budget

32,3

493,6
167,1

1,3
-1,2

1,1

27,6

3,1

310,0

1 229,6

4,7

1,7

316,4

1 411,5

1 411,5

1 732,2

36,0

5 308,0

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2020, mnkr
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Tilläggsanslag

1 227,7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Socialnämnd

Omdisponering

Budget
intäkter

0

1 767,2

102,2

2,8

5 413,0

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

1

Politisk verksamhet

5

4

-70

-60

-65

-56

9

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

-1

-27

-20

-27

-21

6

12

Stöd till politiska partier

0

0

-10

-9

-10

-9

1

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

0

14

Nämndadministration

0

0

-11

-11

-11

-11

0

15

Övrig politisk verksamhet

5

5

-18

-16

-13

-11

2
-3

2

Infrastruktur, skydd mm

237

266

-444

-476

-207

-210

20

Infrastruktur, skydd mm

12

14

-16

-17

-4

-3

1

21

Fysisk och teknisk planering

41

40

-55

-57

-14

-17

-3

22

Teknisk verksamhet

86

98

-86

-86

0

12

12

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

0

1

-4

-5

-4

-4

0

24

Gatu- och väghållning

19

27

-66

-77

-47

-50

-3
-2

25

Parkverksamhet

32

32

-50

-52

-18

-20

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

14

23

-70

-80

-56

-57

-1

27

Miljö- och hälsoskydd

20

18

-28

-28

-8

-10

-2

10

10

-65

-70

-55

-60

-5

3

3

-4

-4

-1

-1

0

50

61

-216

-223

-166

-162

4

0

1

-5

-4

-5

-3

2

28

32

-70

-74

-42

-42

0

28

Räddningstjänst

29

Övrig infrastruktur

3

Fritid och kultur

30

Kultur- och fritidsverksamhet

31

Kulturverksamhet

32

Fenomenalen Sience Center

4

4

-5

-4

-1

0

1

35

Biblioteksverksamhet

7

13

-34

-40

-27

-27

0
0

36

Fritidsverksamhet

7

6

-63

-62

-56

-56

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-18

-17

-16

1

39

Kulturskolan

3

3

-21

-21

-18

-18

0

1 023

1 022

-2 503

-2 495

-1 480

-1 473

7

14

10

-74

-57

-60

-47

13

295

290

-633

-632

-338

-342

-4

0

0

-1

-1

-1

-1

0

94

94

-184

-191

-90

-97

-7

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

44

Förskoleklass

27

29

-77

-70

-50

-41

9

45

Obligatoriska skolan

385

389

-1 036

-1 043

-651

-654

-3

46

Gymnasieutbildning

143

148

-392

-394

-249

-246

3

47

Vuxenutbildning

32

31

-55

-55

-23

-24

-1

49

Folkhögskola

33

31

-51

-52

-18

-21

-3
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BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2020, mnkr

Budget
intäkter

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

Nettoavvikelse

830

879

-2 240

-2 271

-1 410

-1 392

18

2

13

-37

-41

-35

-28

7

-1 436

-828

-789

39

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt socialtjänstlagen

619

647

-1 447

201

206

-446

-467

-245

-261

-17

8

13

-276

-294

-268

-281

-12

53

Insatser enligt LSS

54

Individ och familjeomsorg

55

Handläggning

0

0

-24

-24

-24

-24

0

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-10

-9

-10

-9

1

6

Särskilt riktade insatser

48

49

-69

-70

-21

-21

0

61

Flyktingmottagning

17

20

-20

-23

-3

-3

0

62

Arbetsmarknadsåtgärder

31

29

-49

-47

-18

-18

0

7

Affärsverksamhet

427

431

-523

-568

-96

-137

-41

71

Näringsliv och bostäder

33

34

-33

-38

0

-4

-4

72

Hamnverksamhet

78

77

-84

-84

-6

-7

-1

73

Buss- och biltrafik

22

14

-111

-123

-89

-109

-20

197

208

-197

-220

0

-12

-12

97

98

-98

-103

-1

-5

-4

598

731

-2 365

-2 488

-1 767

-1 757

10

155

158

-326

-349

-171

-191

-20
-47

74

Vatten och avlopp

75

Avfallshantering

8

Hälso- och sjukvård

80

Primärvård

81

Somatisk specialistvård

12

41

-869

-945

-857

-904

82

Psykiatrisk specialistvård

1

7

-126

-133

-125

-126

-1

83

Tandvård

64

63

-92

-94

-28

-31

-3

84

Övrig hälso- och sjukvård

187

199

-337

-359

-150

-160

-10

85

Medicinsk service

45

62

-230

-244

-185

-182

3

86

Försörjningsverksamhet

12

17

-147

-154

-135

-137

-2

87

Administrativ service

122

184

-238

-210

-116

-26

90

804

879

-1 005

-1 055

-201

-176

25

36

45

-235

-230

-199

-185

14
4

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

459

498

-461

-496

-2

2

97

Försörjningsverksamhet

309

336

-309

-329

0

7

7

Summa nämnder

4 022

4 322

-9 435

-9 706

-5 413

-5 384

29

Finansförvaltning

25

72

-112

-157

-87

-85

2

4 047

4 394

-9 547

-9 863

-5 500

-5 469

31

99

Summa nämnder inklusive
finansförvaltning
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Investerings- och
exploateringsredovisning
INVESTERINGSBUDGET OCH
INVESTERINGSREDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING

Investeringarna i koncernen uppgick
till 526 mnkr (735 mnkr, 2019). Region
Gotlands investeringar uppgick till 388
mnkr (497 mnkr, 2019). Inkomster från
försäljning av materiella tillgångar uppgick till 68 mnkr.
Region Gotlands investeringsbudget
inklusive kompletteringsbudget och til�läggsanslag var 842 mnkr. I investeringsbudgeten ingår infrastrukturinvesteringar
i exploateringsområden med 69 mnkr. Under året har tilläggsanslag beviljats med 30
mnkr för investeringar i gator, fastigheter
och IT. Regionfullmäktige har inte tagit
beslut om några investeringar i bolagen.
Budgetavvikelsen var 454 mnkr och
innebar att 46 % av budgeten utnyttjades. En stor del av den outnyttjade investeringsbudgeten kommer sannolikt att
bli kompletteringsbudgeterad till 2021.
Under den senaste femårsperioden har i
genomsnitt cirka 55 % av investeringsbudgeten använts per år och en stor del av den
ej nyttjade budgeten har sedan kompletteringsbudgeterats till följande år.

Den totala årliga investeringsbudgeten
ligger på en för hög nivå för att både klara
att genomföra och finansiera. En hårdare
prioritering behöver ske samtidigt som investeringsprojekten behöver fördelas över
en längre tidsperiod.
Under året har stora investeringar
gjorts i vatten- och avloppsanläggningar
med 112 mnkr. Infrastrukturinvesteringar i gator, vägar, parker och hamn uppgår
till 56 mnkr. Investeringar i verksamhetslokaler gjordes med 118 mnkr. Investeringar i maskiner, inventarier, IT och
medicinteknik summerade till 96 mnkr.

EXPLOATERINGSBUDGET
OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING
Exploateringsbudgeten uppgår totalt till
237 mnkr, varav 69 mnkr avser investeringar i infrastruktur och 168 mnkr avser
exploateringsutgifter i omsättningstillgångar. Under året har investeringar i infrastruktur gjorts med 30 mnkr i Visby.

De större investeringarna avser park och
gator på område yttre A7/Törnekvior
samt vatten- och avlopp och gator i kvarteret Brodösen. Exploateringsutgifter i omsättningstillgångar uppgår till 18 mnkr
och avser i huvudsak stadsutvecklingsprojektet Visborg i södra Visby.

EGENFINANSIERING
AV INVESTERINGAR
En av regionens indikatorer till de finansiella målen är att mäta egenfinansieringen
av investeringar i skattefinansierad verksamhet. Om egenfinansieringen är över
100 % innebär det att kassaflödet från
den löpande verksamheten räcker till för
att finansiera investeringarna. 2020 har
investeringarna med god marginal egenfinansierats. Egenfinansieringen av samtliga
investeringar var 156 % totalt. För de skattefinansierade investeringarna var egenfinansieringen 222 %. Att andelen egenfinansiering är hög och stabil är långsiktigt
viktigt för Region Gotlands ekonomi. En
egenfinansiering som uppgår till minst 100
% stärker den ekonomiska ställningen.

15

250

222
13,8
12

200

165

162

154

13,1

156
9

150

94

100

62

66
3

0

2016

2017

2018

2019

2020

EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR 2016-2020, %
En egenfinansieringsgrad på 100 % innebär att kassaflödet från den löpande
verksamheten är lika stort som investeringsutgifterna. Under
perioden har målet att egenfinansiera investeringar i skattefinansierad
verksamhet uppnåtts de senaste fyra åren. Bra resultatnivåer och vinster
från fastighetsförsäljningar har möjliggjort detta.
Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet
Egenfinansiering av samtliga investeringar

38

6,9

6

90

50

0

9,4

8,8

116
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2016

2017

2018

2019

2020

INVESTERINGSVOLYM 2016-2020, %
Investeringsvolym kan mätas som investeringsutgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag. Andelen har minskat de senaste två åren i takt
med att investeringsutfallet blivit lägre. Kommunsektorns genomsnitt har
de två senaste åren legat på 12 % i investeringsvolym.

EKONOMISK REDOVISNING

NETTOINVESTERING PER
HUVUDVERKSAMHET, mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

Summa

Andel av
summa, %

94

95

225

160

298

872

33

3

3

9

2

2

19

1

Pedagogisk verksamhet

75

70

89

65

145

444

17

Vård och omsorg

15

7

6

3

5

36

1

Affärsdrivande verksamhet, vatten och avfall

116

226

297

106

44

789

30

Hälso- och sjukvård

50

73

53

56

63

295

11

Infrastruktur, skydd, hamn m m
Fritid och kultur

Gemensam verksamhet
Summa

35

23

23

44

59

184

7

388

497

702

436

616

2 639

100

INVESTERINGAR INKL.
EXPLOATERINGAR PER NÄMND 2020, mnkr

Budget 2020

varav tilläggsanslag

Utfall 2020

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen

129

1

30

Regionstyrelsen/Räddningstjänst

9

Miljö- och byggnämnden

3

2

Tekniska nämnden

774

varav vatten och avlopp samt avfall

260

varav andra nämnder

191

1
28

316

13

100

144

Barn- och utbildningsnämnden

11

14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

8

5

Socialnämnden

5

2

72

1

35

1 010

30

406

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

Under de senaste fem åren har hamninvesteringar, investeringar inom skolan och VA-investeringar dominerat regionens investeringsverksamhet. En
tredjedel av investeringsvolymen har varit hamn och infrastruktur, 30 % har varit vatten och avlopp samt avfall och en knapp fjärdedel har avsett
utbildningsverksamhet. De största projekten har varit kryssningskaj, ny gymnasieskola samt bräckvattenverk och ledningsnät för vatten- och avlopp
på södra Gotland.

varav exploatering anläggningstillgångar

69

30

varav exploatering omsättningstillgångar

168

18

Den totala budgeten för investeringar och exploatering uppgår till 1 010 mnkr varav 237 mnkr avser exploateringsverksamhet. Tekniska nämnden har cirka 75 % av
den totala budgeten. Investeringsutgifterna blev 388 mnkr och exploateringsutgifterna 18 mnkr. Investeringar i vatten- och avlopp utgjorde 37 %.

INVESTERINGSPLAN
Planen för år 2021-2025 omfattar investeringar för ca 2 708 mnkr, varav ca 935
mnkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer kompletteringsbudget för 2021. Investeringsplanen

innehåller stora investeringar i fastigheter
bland annat grundskola, korttidsboende,
LSS-boende och särskilda boenden för
äldre. Stora investeringar i vatten- och
avloppsanläggningar men också IT-investeringar. För åren 2021-2022 beräknas
investeringarna i den skattefinansierade

verksamheten kunna finansieras helt med
egna medel men för 2023 är resultatet
otillräckligt för att klara detta. De totala
investeringarna under hela planperioden
ligger på en för hög nivå relativt de budgeterade resultaten, vilket skulle kräva förhållandevis stor extern upplåning.
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Resultaträkning

mnkr
REGIONEN 2020

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Verksamhetens intäkter

not 1, 8, 29

1 605

1 411

2 059

1 882

Verksamhetens kostnader

not 2, 8, 29

-6 792

-6 368

-7 077

-6 697

Avskrivningar

not 3

Verksamhetens nettokostnader

-282

-255

-411

-344

-5 469

-5 212

-5 429

-5 159

Skatteintäkter

not 4

3 952

3 953

3 952

3 953

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 692

1 358

1 692

1 358

175

99

215

152

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

not 6, 8

30

56

21

47

Finansiella kostnader

not 7, 8

-50

-42

-71

-62

155

113

165

137

0

0

0

0

155

113

165

137

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

155

113

not 3

282

not 22, 23

130
-54

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2019

Kassaflödesanalys

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

165

137

255

411

344

74

138

85

-15

-54

-15

24

1

27

9

0

33

0

33

537

461

687

593

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Övrigt

not 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökning -, minskning +)

not 16, 17

-18

-8

-19

-9

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökning -, minskning +)

not 18, 19

-128

-15

-163

-24

not 25

166

0

110

14

557

438

615

574

-388

-497

-526

-735

0

0

-4

0

Förändring av kortfristiga skulder
(ökning +, minskning -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 10

68

9

68

9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 14

0

6

0

6

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-18

-2

-18

-2

-338

-484

-480

-722

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga fordringar
(ökning -, minskning +)

not 14

7

-1

8

-1

Förändring av långfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 24

29

74

119

158

36

73

127

157

255

27

262

9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

40
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Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

not 11

14

17

14

17

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

not 12

4 210

4 151

6 559

6 495

Maskiner och inventarier

not 13

374

343

417

381

0

0

0

0

99

106

47

55

4 697

4 617

7 037

6 948

not 15

14

15

14

15

29

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

not 14

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Förråd

not 16

25

23

32

Exploateringstillgångar

not 17

37

21

37

21

Kortfristiga fordringar

not 18

479

393

603

482

Kortfristiga placeringar

not 19

242

200

242

200

Kassa och bank

not 20

371

116

402

140

1 154

753

1 316

872

5 865

5 385

8 367

7 835

Årets resultat

155

113

165

137

Resultatutjämningsreserv

64

64

64

64

2 239

2 126

3 050

2 913

2 458

2 303

3 279

3 114

1 040

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EKONOMISK REDOVISNING

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Övrigt eget kapital

not 21

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

not 22

1 087

1 020

1 106

Andra avsättningar

not 23

88

25

157

85

1 175

1 045

1 263

1 125

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 24

1 138

1 109

2 588

2 469

Kortfristiga skulder

not 25

1 094

928

1 237

1 127

Summa skulder

2 232

2 037

3 825

3 596

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

5 865

5 385

8 367

7 835

0

0

0

0

not 27

2 250

2 291

2 250

2 291

not 26, 29

1 376

1 320

1 376

1 320

not 28

11

16

25

21

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Borgensförbindelser
Framtida leasingkostnader
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Noter
REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

92

113

405

435

Avgifter och taxor

511

514

646

657

Hyror och arrenden

112

119

112

119

Driftbidrag från staten

726

529

726

529

Övriga bidrag och ersättningar

15

23

15

23

Reavinster

54

9

54

9

Exploateringsintäkter

17

23

17

23

Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

78

81

84

87

1 605

1 411

2 059

1 882

EKONOMISK REDOVISNING

Bidrag och ersättningar från staten utgör 45 % av verksamhetens intäkter (37 %, 2019)			
Bidrag som avser flera redovisningsperioder intäktsredovisas i de perioder som bidraget avser.			
Statsbidraget för läkemedel redovisas bland verksamhetens intäkter då det är en kostnadsersättning för de läkemedel som 			
ingår i läkemedelsförmånen. Statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgår till 187 mnkr (175 mnkr, 2019)			

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr
Material, inventarier

-104

-94

-136

-142

Bidrag, transfereringar

-231

-210

-230

-210

-1 137

-1 046

-1 152

-1 070

-55

-57

-57

-61

-103

-97

-103

-97
-3 417

Köp av huvudverksamhet
Konsulter
Tillfälligt inhyrd personal
Löner och sociala avgifter

-3 467

-3 339

-3 553

Pensioner, löneskatt

-380

-366

-390

-374

Lokal- och fastighetskostnader

-235

-236

-239

-240

Bränsle och energi

-80

-64

-81

-66

Förbrukningsmaterial

-443

-416

-444

-418

Transporter och resor

-124

-138

-126

-139

Övriga köpta tjänster

-174

-131

-175

-133

Reaförlust, utrangering tillgångar

-24

-1

-24

-9

-2

-2

-2

-2

-233

-171

-361

-311

Exploateringsutgifter
Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

0

0

-4

-8

-6 792

-6 368

-7 077

-6 697

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader, tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

-7

-6

-7

-6

-197

-174

-300

-232

-78

-75

-104

-103

0

0

0

-3

-282

-255

-411

-344

Nedskrivning har gjorts för byggnader/mark samt pågående projekt i AB Gotlandshem på grund av att bedömt värde understigit bokfört värde.
Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet för byggnader/mark har beräknats via en intern värderingsmodell med
beräkning av objektets avkastningsvärde baserat på kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar. För pågående projekt har extern värdering använts.
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REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär

4 039

3 988

4 039

Slutavräkning

-22

3

-22

3 988
3

Prognos slutavräkning

-65

-38

-65

-38

Summa skatteintäkter

3 952

3 953

3 952

3 953

1 141

1 110

1 141

1 110

164

162

164

162

16

0

16

0

5

-1

5

-1

Fastighetsavgift

160

150

160

150

Generella statsbidrag

182

18

182

18

Kostnadsutjämning

-23

-111

-23

-111

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning

Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

47

30

47

30

1 692

1 358

1 692

1 358

4

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr
Utdelning aktier och andelar

12

14

2

Ränteintäkter

2

2

3

3

Vinst avyttring finansiella tillgångar

0

6

0

6

Orealiserade vinster värdepapper

12

30

12

30

Övriga finansiella intäkter

4

4

4

4

30

56

21

47

Räntekostnad långfristiga lån

-7

-7

-20

-19

Räntekostnad kortfristiga lån

0

-1

-4

-5

Räntekostnad pensioner

-21

-25

-21

-25

Förlust avyttring finansiella tillgångar

-21

0

-21

0

0

-6

0

-6

Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Orealiserade förluster värdepapper
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-1

-3

-5

-7

-50

-42

-71

-62
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REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr
Reavinster

54

15

54

9

Exploateringsintäkter

17

23

17

23

Orealiserade vinster värdepapper

12

30

12

30

Realiserade vinster värdepapper

0

6

0

6

Summa jämförelsestörande intäkter

83

74

83

68

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar

-24

-1

-24

-9

-2

-2

-2

-2

-63

0

-63

0

0

0

-33

-3

Orealiserade förluster värdepapper

0

-6

0

-6

Realiserade förluster värdepapper

-21

-1

-21

-1

-110

-10

-143

-21

-27

64

-60

47

Exploateringsutgifter
Avsättning deponier, marksanering
Nedskrivning av anläggningstillgångar

Summa jämförelsestörande kostnader

EKONOMISK REDOVISNING

Summa jämförelsestörande poster

NOT 9 – ÖVRIGA EJ RÖRELSEKAPITALPÅVERKANDE POSTER, mnkr
Omklassificering investeringsbidrag från privat motpart

0

33

0

33

Summa

0

33

0

33

NOT 10 – FÖRSÄLJNING AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr

44

Fastigheter och mark

68

9

68

9

Summa

68

9

68

9
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REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Redovisat värde vid årets början

17

18

17

Justeringspost/omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-7

-6

-7

-6

NOT 11 – IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
18

Årets investeringar

4

5

4

5

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

14

17

14

17

Anskaffningsvärde

102

98

102

98

Ackumulerade avskrivningar

-88

-81

-88

-81

14

17

14

17

14

17

14

17

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

4 151

3 909

6 495

6 124

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-197

-174

-281

-255

Årets investeringar

295

418

421

639

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-39

-2

-76

-13

4 210

4 151

6 559

6 495

Redovisat värde vid årets slut

- varav externt förvärvade
- varav internt upparbetade
Avskrivningstider

EKONOMISK REDOVISNING

IT-system

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.

NOT 12 – MARK, BYGGNADER OCH
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering exploatering

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärde

7 033

6 777

10 793

10 314

Ackumulerade avskrivningar

-2 823

-2 626

-4 234

-3 819

Redovisat värde vid årets slut

4 210

4 151

6 559

6 495

varav
Markreserv

83

84

176

166

Verksamhetsfastigheter

1 827

1 831

1 856

1 855

Fastigheter affärsverksamhet

1 975

1 936

3 736

4 174

306

269

310

269

19

31

481

31

4 210

4 151

6 559

6 495

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

35,3

38,5

37,8

39,8

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Summa
Avskrivningstider, år
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

343

341

381

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-72

-69

-78

-74

Årets investeringar

90

74

101

90

Finansiell leasing lös egendom

14

-3

14

-3

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-1

0

-1

0

374

343

417

381

Anskaffningsvärde

1 326

1 223

1 435

1 322

Ackumulerade avskrivningar

-952

-880

-1 018

-941

374

343

417

381

NOT 13 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

Redovisat värde vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

368

varav
Maskiner

22

25

22

25

280

265

323

303

Transportmedel och speciella anläggningar

42

36

42

36

Finansiell leasing lös egendom

30

17

30

17

374

343

417

381

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

18,4

17,7

18,4

17,9

1

2

EKONOMISK REDOVISNING

Inventarier

Summa
Avskrivningstider
Genomsnittlig avskrivningstid, år

Linjär avskrivning tillämpas. Gräns för investering är ett prisbasbelopp och nyttjandeperiod minst 3 år.
Ränteutgifter aktiveras inte. För mer information om värdering och nyttjandeperioder se not 32 redovisningsprinciper.

NOT 14 – FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag

53

53

Utlämnade lån

5

5

5

5

Långfristig skattefordran

0

0

0

0

Övrigt

41

48

41

48

Summa

99

106

47

55

14

15

14

15

NOT 15 – BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden

Regionen har genom avtal med Trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg. Bidraget upplöses på 25 år.

NOT 16 – FÖRRÅD, mnkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentral

18

18

18

18

Varuförsörjning

6

4

6

4

Teknikförvaltningens förråd

1

1

1

1

Förråd bolagen
Summa
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0

0

7

6

25

23

32

29

EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

Redovisat värde vid årets början

21

13

21

Omklassificering/justering

0

0

0

0

Årets exploateringsutgifter

18

9

18

9

NOT 17 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
13

Försäljning/avyttring

-2

-1

-2

-1

Redovisat värde vid årets slut

37

21

37

21

Statsbidragsfordringar
Kommunalskattefordringar
Kundfordringar

6

6

6

6

167

143

167

143

68

57

73

62

189

146

295

225

45

37

45

37

4

4

17

9

479

393

603

482

Aktiefonder

122

109

122

109

Räntefonder

108

69

108

69

Obligationer

12

22

12

22

242

200

242

200

Interimsfordringar
Mervärdesskatt
Övrigt
Summa

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 18 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

NOT 19 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel

Summa

Värdering enligt verkligt värde baserat på respektive instruments marknadsvärde på balansdagen.

NOT 20 – KASSA OCH BANK, mnkr
Kassa

0

0

0

0

Bank

371

116

402

140

Summa

371

116

402

140

Regionen har en checkräkningskredit på 300 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. Extra statsbidrag 2020 har påverkat kassaflödet positivt.

NOT 21 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

2

5

2

5

Övrigt eget kapital

2 176

2 060

2 987

2 847

Summa

2 239

2 126

3 050

2 913

Vatten- och avloppsverksamhet

61

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader. 					
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

821

758

840

775

77

83

77

86

NOT 22 – AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER, mnkr
Avsättningar för pensioner exkl ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension

57

61

57

62

Ränte- och basbeloppsuppräkning

22

24

22

25

Ändring försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

Övrig post

-2

-2

-2

-1

Årets utbetalningar

-23

-20

-24

-21

Utgående avsättning pensioner exkl ÖK-SAP

875

821

893

840

Löneskatt

212

199

213

200

1 087

1 020

1 106

1 040

Utgående avsättning pensioner exkl
ÖK-SAP inkl löneskatt
varav

EKONOMISK REDOVISNING

Pensionsbehållning

1

1

1 018

955

Särskild avtalspension

21

20

Pension till efterlevande

10

6

Ålderspension

37

38

Förmånsbestämd pension

Visstidspension
Summa

0

0

1 087

1 020

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda

1

1

Tjänstepersoner

0

0

97

97

Ingående avsättning

25

30

25

30

Nya avsättningar

73

0

73

0

0

0

0

0

Ianspråktagna avsättningar

-10

-5

-10

-5

Utgående avsättning deponier

88

25

88

25

Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda
har upptagits i ansvarsförbindelsen.
Utredningsgrad, %

NOT 23 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr
Deponier, marksanering

Övriga förändringar

Uppskjuten skatt
Summa

0

0

69

60

88

25

157

85

Avsättningen för deponier beräknas tas i anspråk i samband med att efterbehandlingsåtgärder utförs					
under en kommande tioårsperiod. Avsättning för marksanering tas i anspråk inom två år.					
Ytterligare information om osäkerheter och värdering finns i not 32 redovisningsprinciper.					
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EKONOMISK REDOVISNING

REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

NOT 24 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut

570

575

1 882

Långfristig leasingskuld

23

12

23

1 797
12

Förutbetalda investeringsbidrag

177

162

177

162

Förutbetalda intäkter VA

264

274

264

274

Investeringsfond VA

10

11

10

11

Övriga långfristiga skulder

84

85

222

223

1 138

1 109

2 588

2 469

Summa

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och intäktsförs
över en tidsperiod som motsvarar genomsnittlig nyttjandeperiod för den/de anläggningstillgångarna de avser finansiera.
Inga emissions- eller transaktionskostnader har förekommit för upptagande av lån.
Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon.

Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

1,24

1,15

Genomsnittlig ränta exkl ränteswappar, %

0,42

0,44

Genomsnittlig räntebindningstid, år

3,57

2,29

Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år

0,22

0,27

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

1,98

2,49

EKONOMISK REDOVISNING

Lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom
1 år, %

49

9

2 år, %

0

48

3 år, %

17

0

4 år, %

25

17

5 år, %

9

26

Säkrad låneskuld, mnkr

310

260

Marknadsvärde ränteswappar , mnkr

-18

-18

Ränteswappar

Den säkrade posten uppgår till nominellt 500 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas.
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 310 mnkr som säkrar 310 mnkr av säkrad post genom att regionen byter rörlig ränta mot fast.
I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar marknadsränteförändringarnas påverkan på 310 mnkr av den säkrade posten.
Maximal avvikelse i tid mellan räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor 3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller,
förlängs eller nya swappar ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. Den säkrade posten förväntas förlängas
så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 				
Vid balansdagen 2020-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående uppfylld.				
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 7 mnkr och exklusive räntederivat 2 mnkr.				
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. 			

NOT 25 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

183

178

208

225

Semesterlöneskuld

255

232

257

239

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

553

436

608

496

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5

5

5

39

Kortfristig skuld finansiell leasing

7

5

7

5

68

61

68

62

Redovisad moms

11

8

12

10

Övrigt

12

3

72

51

1 094

928

1 237

1 127

Personalens skatter

Summa
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REGIONEN 2020

REGIONEN 2019

KONCERNEN 2020

KONCERNEN 2019

1 368

1 311

1 368

8

9

8

9

1 376

1 320

1 376

1 320

NOT 26 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag
Övriga
Summa

1 311

Huvuddelen av borgensförbindelsen avser det kommunala bostadsbolaget AB Gotlandshem.
Risken att behöva infria borgensförbindelser i regionens egna bolag bedöms vara liten.				
				
Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 			

EKONOMISK REDOVISNING

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. 				
				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och totala tillgångar till 525 483 mnkr. Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
2 353 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 502 mnkr.				

NOT 27 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring försäkringstekniska grunder
Utbetalningar
Övrig post
Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

1 844

1 884

1 844

1 884

54

58

54

58

0

0

0

0

-104

-100

-104

-100

17

2

17

2

1 811

1 844

1 811

1 844

439

447

439

447

2 250

2 291

2 250

2 291

I pensionsförpliktelsen ingår ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda.				
Pensionsförplikelsen är värderad enligt riktlinjerna för pensionsskuld (RIPS19). 				
En sänkt diskonteringsränta med 0,5 procentenheter skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 6-7 %.				
Ökad livslängd i dödlighetsantagandena med 1 år skulle innebära att förpliktelsen skulle öka med cirka 4-5 %.				

NOT 28 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

7

5

7

5

23

12

23

12

0

0

0

0

30

17

30

17

Inom ett år

7

11

10

13

Senare än ett år men inom fem år

4

5

12

7

Senare än fem år

0

0

3

1

Summa

11

16

25

21

Summa
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat uppgår till ca 35 tkr
Operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter

Inga leasingavtal har klassificerats som operationella enbart med hänsyn till avtalets värde. 			
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NOT 29 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Givna

Mottagna

Koncernbidrag
Givna

Mottagna

Utdelning
Givna

Region Gotland

Mottagna
10

AB Gotlandshem

100 %
25 %

Summa

0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

0

Köpare

Säljare

34

42

100 %

49

15

25 %

1

27

84

84

AB Gotlandshem
Gotlands Energi AB
Summa

0

Givare

Mottagare

Försäljning

Ägd andel
Region Gotland

0

-10

10

Givare

Mottagare

Lån

Borgen
1 312
1 312

0

0

1 312

1 312

EKONOMISK REDOVISNING

Gotlands Energi AB

-10

NOT 30 – RÄKENSKAPSREVISION
Kostnaderna för räkenskapsrevision 2020 uppgår till 0,6 mnkr (1,1 mnkr, 2019).

NOT 31 – UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisning har upprättats för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

Särredovisningen finns tillgänglig på www.gotland.se/arsredovisning.		
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NOT 32 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). I detta avsnitt kommenteras hur
vissa av de rekommendationer som har
stor betydelse för redovisning av resultat
och ekonomisk ställning tillämpas.

IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EKONOMISK REDOVISNING

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Anläggningstillgångar är upptagna till
anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med
ianspråktagande av anläggningstillgången.
Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och
med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperiod för respektive tillgångstyp görs.
Omprövning av nyttjandeperioden sker
om det finns omständigheter som pekar på
att det är nödvändigt. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Ränteutgifter aktiveras ej.
Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar,
hamnar samt för nya gator och vägar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen
för tillträdet.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Huvuddelen av de finansiella tillgångarna
utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer.
Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar. Pensionsmedlen värderas
till verkligt värde på balansdagen.
Övriga finansiella tillgångar redovisas
som anläggningstillgångar och utgörs
till största del av aktier i dotterbolag och
långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är redovisade till
anskaffningsvärde.
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LEASING
Finansiell leasing avser i huvudsak fordon
med en avtalstid längre än tre år. Övriga
leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation
R5 från Rådet för kommunal redovisning.

INVESTERINGSBIDRAG
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt
bland långfristiga skulder och periodiseras
över anläggningstillgångarnas respektive
avskrivningstid. Ett investeringsbidrag
från privat motpart är skuldfört och kommer att intäktsredovisas i takt med att investeringarna genomförs.

PENSIONER
Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade ”blandmodellen”, vilket
innebär att all pension inklusive särskild
löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas
som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner
intjänade före 1998 redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas
som en kostnad i resultaträkningen och en
avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i
avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden
som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella
pensionsavtal samt Sveriges kommuner
och landstings riktlinjer för beräkning
pensionsskuld ”RIPS19”.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR DEPONIER OCH MARKSANERING
Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Nya beräkningar baserade på fördjupade undersökningar och
analyser har medfört att avsättningar har
ökat med 53 mnkr.
En avsättning för marksanering av förorenat område har gjorts efter beslut om
föreläggande om efterbehandlingsåtgärder enligt miljöbalken.
Värdet på avsättningarna har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle ha genomförts på balansdagen.

SKATTEINTÄKTER
Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos 2020 för skatteavräkningen 2020 samt justering av skatteavräkning 2019.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
I de sammanställda räkenskaperna ingår det
helägda dotterbolaget AB Gotlandshem och
dotterbolaget Gotlands Energi AB, i vilket
regionen har en ägarandel på 25 %.
De sammanställda räkenskaperna för
koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen
vid förvärvstillfället förvärvade egna
kapitalet i dotterbolaget har eliminerats.
Proportionell konsolidering innebär att
endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed,
förutom regionens egna kapital, endast den
del av dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver
har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive
dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna
skattedelen har redovisats som avsättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats.
Aktieutdelning från dotterbolag har
eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat
utfallet har inte förekommit.

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Region Gotland/Mikael Marmont
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Måluppfyllelse
Här presenteras och analyseras årets insatser mot ökad måluppfyllelse inom
de av regionfullmäktige beslutade styrkortsmålen. För varje styrkorsmål har
en bedömning gjorts utifrån om målet har uppfyllts helt, i hög grad, delvis
eller ej. Förutom målanalys har även en sammanfattande analys gjorts av
arbetet inom respektive målområde.

Studentavslutningen blev, med anledning av pandemin, annorlunda. Studenternas sedvanliga utspring skedde från Sävehuset där
en begränsad skara anhöriga mötte upp. Alla utspring publicerades digitalt, och ett av dem blev en viral succé på sociala medier.
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Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt
och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck
och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.
Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sammanfattning av målområdet
För att nå ett socialt hållbart samhälle behöver åtgärder riktas mot att minska skillnader i hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer mellan olika grupper. Det handlar om
att skapa förutsättningar för grupper med
olika socioekonomisk status så att alla har
likvärdiga möjligheter att ta del av välfärdstjänster, delta i sociala sammanhang och ha
levnadsvanor som främjar hälsa.
Insatsbehovet sammanfattas i Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RUS:
minska skillnader i hälsa, öka hälsofrämjande och förebyggande insatser, värna
en trygg uppväxt fri från våld, stärka individens möjlighet till egen försörjning,
skapa möjligheter för delaktighet och inkludering samt öka motståndskraften och
säkerheten i samhället.
Upplevd otrygghet ses öka i samhället
liksom minskad tillit till andra människor.
Förekomst av våld i nära relation har negativ påverkan för hälsa, jämställdhet och
barns uppväxtvillkor.
Regionen har stärkt förmågan att hantera samhällsstörningar då pandemin har
varit en pådrivande faktor. Alla förvaltningar har ställt om för att hantera pandemin. Det finns framöver behov av insatser
för att öka beredskapen i ett bredare perspektiv och utveckla totalförsvaret.

Under pandemin riskerar ojämlikheten att
öka ytterligare eftersom grupper i samhället som har svåra levnadsförhållanden drabbats hårdast. Flera insatser har genomförts
genom omfördelning av resurser och omställning i verksamheterna. I pandemins
fotspår kommer det behövas ökat stöd till
utsatta personer, exempelvis elever som påverkats negativt av distansutbildning, barn
med svåra hemförhållanden, personer som
blir ensamma och isolerade och personer
i svår ekonomisk situation. Vidare finns
behov av ökat antal utbildningsplatser
inom vuxenutbildningen.
Riktade insatser mot riskgrupper
är inte tillräckligt för att minska ojämlikheten. Åtgärder behöver nå hela befolkningen, men i en omfattning så att
de får störst effekt för personer som är
mest utsatta, så kallad proportionell universalism. Ett exempel är planering av
grönområden som främjar hälsa oavsett
förutsättningar och bakgrund. Ett annat
exempel är skolans arbete med tillgängliga lärmiljöer som gynnar alla elever, men
är speciellt viktigt för de elever, som har
svårast att uppnå målen.

Verksamheterna behöver ha tillräckliga
resurser för att kunna främja hälsa och
förebygga sjukdomar för alla oavsett bakgrund. Exempelvis behöver barn- och
elevhälsan förutsättningar för att uppfylla
författningskraven på resurser för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
Under året har regionövergripande arbete påbörjats för planering av omställning
på Gotland för den nationella hälso- och
sjukvårdsreformen God och nära vård.
När den genomförs förväntas verksamheterna kunna ha ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
Några goda exempel på främjande och
förebyggande arbete från året som gått är
”Bokstart Gotland”: ett samarbete mellan
folkbiblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan för att föräldrar
ska stimulera språk, samspel och kommunikation hos barn; Första linjens mottagning för unga, utbildning av medarbetare
i Första hjälpen till psykisk hälsa samt regionens och polisens gemensamma arbete
för motverkande av mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande.
Under året har en utredning påbörjats för
att klargöra lämplig ambitionsnivå, resursanvändning och samverkansstrukturer
kring arbetsmarknadsfrågor, så att fler får
en fast förankring på arbetsmarknaden.

MÅLUPPFYLLELSE

GOTLÄNNINGARNAS SJÄLVUPPLEVDA HÄLSA SAMT FAKTORER SOM PÅVERKAR HÄLSAN, %
Upplevelsen av god hälsa ökar med ökad utbildningslängd. Faktorer som påverkar den självupplevda hälsan negativt är vanligare hos personer med
kortare utbildning. Diagrammet visar medelvärdet av uppgifter från 2018 och 2020 för åldrarna 16-84 år.
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Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har
förutsättningar för ett livslångt lärande
Det pågår ett aktivt arbete för att öka genomströmningen på gymnasiet och för
att ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier senast
två år efter fullföljd gymnasieutbildning.
Tillgängliga lärmiljöer som inkluderar
alla elever ska vara en naturlig del av verksamheten och löpande utvärderas och
utvecklas. Även satsningen på väl fungerande övergångar mellan skolformerna,
liksom fortsatt ökat samarbete med andra
skolformer och andra aktörer inom utbildning, bör bidra till en fortsatt ökad genomströmning. Ett bra exempel är etablering
och utveckling av Teknikcollege. Konceptet innefattar ett stärkt samarbete mellan
utbildningsanordnare och näringsliv, så
att elever på tekniska utbildningar får en

bättre insikt i tekniska yrken. Ett annat
bra exempel är att flera förvaltningar inom
Region Gotland tar emot praktikanter.
Ännu går det inte att se den fulla effekten av att, framförallt gymnasieleverna,
har haft distansstudier under långa perioder på grund av pandemin.
En konsekvens av pandemin är ökande
arbetslöshet och ett ökat behov av tillgång
till studier. Samtidigt har arbetsförmedlingen ett tydligare uppdrag än tidigare
att anvisa till reguljära studier. Detta i sig
innebär att även de målgrupper som inte
på egen hand har sökt sig till studier kan bli
anvisade till att studera. Sammantaget har
behovet av utbildningsplatser ökat inom
vuxenutbildningens samtliga delar. Det
ökade behovet kvarstår även under 2021.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Ökningen sker särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och regional yrkesvuxenutbildning i samband med SFI och
svenska som andraspråk. Detta på grund
av en ökande arbetslöshet och att andelen
elever med kort utbildningsbakgrund har
ökat, vilket i sin tur innebär att elevgenomströmningen tar längre tid.
Under året har en valideringspilot
inom vård och omsorg startat med 30 deltagare. Vidare har en rekryteringsutbildning mot vårdbiträde/undersköterska för
70 deltagare startat.

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
2020

2019

2018

Jämförelse

Elever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg inom sin skolform, andel (%)

83

88

-

-

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
- kvinnor
- män

72
77
68

69
72
66

70
72
68

71
75
68

74
77
71

81
81
81

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
- kvinnor
- män
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
- kvinnor
- män

36
44
29

35
42
28

44
50
38

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- kvinnor
- män

34
44
26

52
64
46

42
47
37

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Det finns skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position. Exempelvis är hälsobesvär och ohälsosamma
levnadsvanor vanligare bland personer med
kort utbildning än bland personer med lång
utbildning. En positiv utveckling är att de
senaste 10 åren har upplevd dålig tandhälsa
minskat bland personer med kort utbildning och bland personer med låg hushållsinkomst. Skillnaderna mot andra grupper
har därmed minskat. En trolig förklaring
är nationella förändringar som medfört
minskade kostnader för tandvård för socioekonomiskt utsatta personer. Någon annan trend av minskade skillnader i hälsa,
levnadsvanor och sociala faktorer mellan

olika grupper kan varken ses jämfört med
senaste folkhälsomätningen 2018 eller under de senaste 10 åren.
Rökning har minskat i befolkningen
men det finns fortfarande en skillnad
mellan grupper med olika socioekonomisk situation. Målet kan utifrån detta
inte anses vara uppfyllt. Dessutom finns
risk för ökande hälsoklyftor, då konsekvenserna av pandemin generellt har
negativ inverkan på personer med sämst
förutsättningar för god hälsa.
Under hösten 2020 mötte primärvården ökat antal personer med psykisk ohälsa relaterat till ensamhet och isolering.
Antalet personer som är sjukskrivna för

Bedömning: EJ UPPFYLLT
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INDIKATOR (Jämförelse med riket)

psykisk ohälsa är färre än förra året. Samtidigt har totala antal sjukskrivningar (mellan 14 dagar till 1 år) minskat, vilket är ett
mönster som är vanligt vid lågkonjunktur.
Under pandemin finns en oro för ökat
våld i nära relation. Socialtjänsten har under året mött fler personer som utsatts för
våld, men gör inte en direkt koppling till
pandemin. Bedömningen är att det årligen sker en ökning som kan bero på att anmälningsbenägenheten ökar. Polisen ser
också ökat antal anmälningar, vilket är ett
mål i det medborgarlöfte polisen och regionen jobbat utifrån, för att minska mäns
våld mot kvinnor.
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2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
2018

Jämförelse

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2020

62
63
61

60
57
62

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

69
65
61

70
66
62

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
- kvinnor
- män

76
74
80

80
78
82

Elever i årskurs 8 som skattar att de mår bra eller mycket bra, andel (%)
- kvinnor
- män

2019

77
67
87

-

-

-

397
279
118

452
324
128

377
282
96

-

Elever i årskurs 9 som röker dagligen, nästan dagligen eller ibland, andel (%)
- kvinnor
- män

10
13
8

-

10
12
8

10
11
8

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel (%)
- kvinnor
- män
- 65-84 år

17
14
20
31

-

17
15
19
-

17
16
19
31

34

61

74

8,8
8,4
9,1

8,0
7,6
8,3

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom
parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 inv
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
- kvinnor
- män

Mål 3.

Gotland har god beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar

MÅLUPPFYLLELSE

Under året har målet, i allt väsentligt, påverkats av den pågående pandemin som
nådde Sverige i början av år 2020. I stort
sett all den planering och utveckling som
planerades inom området krisberedskap
och civilt försvar under 2020 har, både
lokalt, regionalt och nationellt, dirigerats
om mot arbete för att hantera pandemin.
Några förvaltningar genomförde utbildning och övning inom området innan
pandemin tog överhanden. Pandemin
har medfört att de flesta förvaltningar
aktiverat sina kris- och katastrofplaner
och därmed upptäckt behov av revidering
och utveckling. Vidare har pandemin påskyndat identifieringen av samhällsviktig
verksamhet samt samordningen av kris-

kommunikationsåtgärder. Under året
har en del verksamheter, bland annat hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk
försörjning, medverkat i den utvecklingssatsning totalförsvar (UT) som länsstyrelsen och försvarsmakten genomför utifrån regeringsuppdrag.
Den planering som, inför och under
året, har gjorts för medverkan i Totalförsvarsövning 2020 har skjutits fram med
hänsyn taget till den pågående pandemin.
Det finns ett stort behov av utbildnings- och utvecklingsinsatser för att öka
förmågan och ha en god beredskap för
att hantera framtida samhällsstörningar.
Pandemin har medfört ett stort fokus på
beredskapsfrågor och utvecklingsbehovet

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

inom området bedöms som stort. Utbildnings- och övningsinsatser krävs bland
annat inom områdena risk- och sårbarhetsanalyser (kontinuitetsplanering) samt
krisplanering inklusive kriskommunikation och framförallt samordning mellan
förvaltningar. Det finns därefter behov
av att genomföra regelbunden övningsverksamhet. Planeringen bör samordnas/
integreras med planering för civilt försvar
utifrån den försvarspolitiska inriktningen
och det av riksdagen antagna totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025, där
Gotland utgör ett viktigt militärstrategiskt område. Detta måste de kommande
åren samordnas med andra viktiga aktörer
inom vårt geografiska område.

3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar1
INDIKATOR

2020

2019

Uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser inom Region Gotland (antal)

3 av 6

-

-

Planer och rutiner för hantering av samhällsstörning inom Region Gotland (antal)

5 av 6

-

-

3

-

-

Ja

-

-

Genomförda utbildningar för att hantera samhällsstörning på ledningsnivå inom Region Gotland (antal)
Utbildning/övningar att hantera samhällsstörningar inom krisledningsnämnd har genomförts (ja/nej)
1 Resultaten på indikatorerna är hämtade från nämndernas verksamhetsberättelser
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Genom
ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft
med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.

Sammanfattning av målområdet
Under året har Gotland legat i topp vad
gäller nyföretagande i nationella mätningar. Preliminära siffror visar att fler företag
har startats under 2020 än föregående år.
Företagsfrämjande systemet har under
året stärkts både kvalitativt och resursmässigt. Den ideella föreningen Science
Park Gotland har under året blivit utsedda till ”Excellent inkubator” av Vinnova,
en kvalitetsutmärkelse som ger både status
och resurstillförsel. Almi Företagspartner
Gotland har stärkt sin finansiering riktat
till företag som drabbats av pandemins
effekter genom erbjudande av ”Brygglån”,
vilket flitigt utnyttjats av gotländska bolag. Region Gotland har skjutit till ytterligare ägarkapital för hanteringen av detta.
Projektet Bo, leva och verka har startat. Projektet ska identifiera drivkrafter
som ger en positiv befolkningsutveckling
och föreslå konkreta insatser. Man har
under året genomfört kvantitativa undersökningar om drivkrafter att flytta till
och från Gotland. Nästa steg är att analysera och dra slutsatser som ska resultera i
konkreta initiativ och åtgärder för att öka
Gotlands befolkning.
En utvecklad varumärkesplattform
är framtagen och ska beslutas i början av
2021. Varumärkesarbetet syftar till att
stärka bilden av Gotland som plats att bo,
leva och verka. En ny digital plattform är
under utveckling inom ramen för projektet
Gemensam digital plattform för Gotland.
Plattformen kommer att stärka kommunikationen som syftar till att inspirera och
ge stöd för att flytta till Gotland, men även
inkludera gotlänningar.

Under 2020 har Region Gotland i bred
samverkan med myndigheter, näringsliv
och civilsamhället arbetat fram och fastställt Gotländska ståndpunkter om goda
kommunikationer. Dessa syftar till framtida hållbara kommunikationer, vilket
stödjer attraktionskraften och förutsättningarna för en fortsatt ökad befolkning.
Gotlands väl utbyggda bredband ger
goda förutsättningar för att bo och verka över hela ön samt förutsättningar för
distansarbete med Gotland som bas. Som
en effekt av pandemin har efterfrågan på
fritidshus och obebyggda tomter ökat
markant med stigande bostadspriser som
följd. Ett antal åtgärder för att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen i syfte att
möta en ökad efterfrågan av bostadsbyggande har under året vidtagits.
Arbetet med en ny översiktsplan har
påbörjats. Det är fortfarande svårt att attrahera byggandet av hyresbostäder över
hela Gotland. Åtgärder som dubbel markanvisning, vars syfte är att skapa fler hyresrätter, har än så länge ringa effekt. Relativt
få detaljplaner för bostadsbyggande har
under året antagits. Men värt att notera är
att det i pågående planarbete finns planer
på 1 900 nya bostäder runt om på Gotland. En försvårande faktor är dock kapaciteten avseende vattenförsörjning och reningsverk. För att uppnå målen med ökat
bostadsbyggande krävs ett fortsatt aktivt
arbete och riktade insatser.
Sammanfattningsvis konstateras att
årets verksamhet har påverkats av de
omprioriteringar som Region Gotland
har gjort för att mildra effekten av pandemins påverkan på gotländska företag.
Påverkan har även synts genom en ökad
efterfrågan och stigande priser på bostäder, där utmaningarna med ett ökat bostadsbyggande blir tydliga.
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Året har, med anledning av pandemins påverkan, till stor del präglats av samordning
av resurser för att stödja företag i kontakten med Region Gotland samt samverka
med näringslivets representanter för att
ta fram riktade regionala stödåtgärder till
krisande branscher.
Region Gotland har levererat 4 stödpaket sedan pandemin startade under våren
och har genom upprättad företagsjour varit tillgängliga för att informera om nationella krisstöd. Samarbetet med näringslivet har varit frekvent och delaktigheten
mycket god. Utvärderingar pekar åt att
beslutade åtgärder har tagits emot positivt
av det gotländska näringslivet.
Det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen och implementeringen av bemötandeprinciper har under året
ändrat fokus och innebär att ett större ansvar läggs på chefer och kommunikatörer
i alla led, inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av metoder och verktyg för att driva
förändringsprocessen samt implementering av principer för bemötande. Under
året har 15 bemötandecoacher utbildats
för att stödja berörda enheters processer.
Arbetet avgränsas till tjänstepersoner
som har täta företagskontakter.
Förändring av strukturerna för
kompetensplattformen för att utveckla
samarbetet med näringslivet, med fokus
på kompetensförsörjningsfrågor, har
påbörjats. Rådande situation har medfört en omprioritering mot ett löpande
analysarbete för att följa utvecklingen
av företagens ekonomiska situation och
behov av kompetensomställning.
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Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Antal personer i arbetför ålder ökar men
personer i övriga åldrar ökar mer. Den demografiska försörjningskvoten forsätter att
stiga, vilket innebär att personer i arbetsför
ålder behöver försörja fler. 			
Projektet Bo, leva och verka har startat. Projektet ska identifiera drivkrafter
som ger en positiv befolkningsutveckling
och föreslå konkreta insatser. Under året
har kvantitativa undersökningar genomförts för att identifiera drivkrafter att
flytta till och från Gotland. Projektgruppen har ett brett deltagande inom Region

Gotland för att säkerställa såväl breda
perspektiv som en naturlig förankring
bland flera funktioner. Nästa steg är att
analysera och dra slutsatser, som ska resultera i konkreta initiativ och åtgärder
för att öka Gotlands befolkning.
En utvecklad varumärkesplattform
är framtagen och ska beslutas i början av
2021. Varumärkesarbetet syftar till att
stärka bilden av Gotland som plats att bo,
leva och verka. En ny digital plattform är
under utveckling inom ramen för projektet
Gemensam digital plattform för Gotland.

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Plattformen kommer att stärka kommunikationen som syftar till att inspirera och
ge stöd för att flytta till Gotland, men även
inkludera gotlänningar.
I augusti genomfördes ett samarbete
med Medeltidsveckan, där Region Gotland
deltog i en ”morgonsoffa” och intervjuade
människor som valt att flytta till Gotland i
syfte att inspirera fler att flytta till ön. Deltagarna på Medeltidsveckan är en intressant målgrupp för inflyttning till Gotland.

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Antal personer 20-64 år
- kvinnor
- män

2020

2019

2018

Jämförelse

32 095
15 916
16 179

32 069
15 864
16 205

31 960
15 864
16 096

-

80
81
80

82
81
82

79
78
80

0,86

0,85

0,77

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
- kvinnor
- män
Demografisk försörjningskvot

0,87

Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva
och utveckla hållbara företag på hela Gotland

MÅLUPPFYLLELSE

Region Gotland har levererat 4 stödpaket
sedan pandemin startade under våren och
även genom upprättad företagsjour varit
tillgängliga för att informera om nationella krisstöd. Samarbetet med näringslivet har varit frekvent och delaktigheten
mycket god. Utvärderingar pekar åt att
åtgärderna har tagits emot positivt av det
gotländska näringslivet.
Det interna förbättringsarbetet med
bemötandekulturen och implementeringen av bemötandeprinciper har under året
ändrat fokus och innebär att ett större ansvar läggs på chefer och kommunikatörer i
alla led, inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret omfattar implementering av
metoder och verktyg för att driva utveckla
förändringsprocessen av bemötandekulturen. Under året har 15 bemötandecoacher
utbildats för att stödja berörda enheters
processer. Arbetet avgränsas till tjänstepersoner som har täta företagskontakter. Sammantaget har effekterna av pandemin och
de resursprioriteringar som beslutats påverkat tempot i förändringsprocessen negativt.
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Förändring av strukturerna för kompetensplattformen för att utveckla samarbetet med näringslivet med fokus på
kompetensförsörjningsfrågor har på börjats. Rådande situation har medfört en
omprioritering mot ett löpande analysarbete för att följa utvecklingen av företagens ekonomiska situation och behov av
kompetensomställning.
Under året har Gotland legat i topp
vad gäller nyföretagande i nationella
mätningar som visar på att fler företag
har startats under 2020 än föregående
år. Företagsfrämjande systemet har under
året stärkts både kvalitativt och resursmässigt. Science Park Gotland har under
året blivit utsedda till ”Excellent inkubator” av Vinnova, en kvalitetsutmärkelse
som ger både status och resurstillförsel.
Almi Företagspartner Gotland har stärkt
sin finansiering riktat till företag som
drabbats av pandemins effekter genom
erbjudande av ”Brygglån”, vilket flitigt
har utnyttjats av gotländska bolag. Region Gotland har skjutit till ytterligare
ägarkapital för hanteringen av detta.

Bedömning: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Ett flertal projekt har påbörjats som har
en tydlig inriktning för att stödja affärsutveckling och att fler företag ska kunna
nå nya marknader.
Sammantaget visar preliminära mätningar av nystartade företag och antal
konkurser, på positiva siffror jämfört
med föregående år, och en ökad nettoutveckling av antalet företag kan antas.
Fastställd statistik där även företagsamhet väntas öka redovisas under våren.
Mätningar av företagsklimat (Svenskt
Näringsliv) sammanställs och redovisas
först i maj. Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande visar på marginella förändringar i
det preliminära resultatet för 2020 och
når därmed inte upp till målsättningen.
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5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
2020

2019

2018

Jämförelse

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning (1-6)

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2,9

2,9

2,8

3,4

Nöjdkundindex (NKI) gällande Region Gotlands myndighetsutövande1

672

68

65

742

381

337

-

Nettoutveckling, antal företag
Företagsamhet, andel (%) Kvinnor

11

11

8

Företagsamhet, andel (%) Totalt

17

17

13

Företagsamhet, andel (%) Unga

6

6

5

12

11

11

Nystartade företag/1000 invånare, antal
1 Jämförelse med deltagande kommuner i insiktsmätningen
2 Preliminärt resultat

Det finns goda förutsättningar för ett
offensivt bostadsbyggande över hela ön

Under året har förändringar på bostadsmarknaden skett som troligtvis är en effekt
av pandemin. Efterfrågan på fritidshus har
ökat markant och är nu större än utbudet,
vilket driver upp bostadspriserna. Som en
följd av det låga utbudet av bostäder har efterfrågan på obebyggda tomter runt om på
ön ökat. Även villapriserna har stigit, både
i Visby och på övriga Gotland. Inom kvarteret Brodösen på Terra Nova har Region
Gotland färdigställt 38 villatomter och försäljning påbörjas i januari 2021.
När det gäller byggandet av hyresrätter
är det fortsatt svårt att få marknaden att tillskapa fler hyresrätter, vilket även gäller för
Visby. Gotlandshem förvärvade under året
fastigheten Othem Ejdern 6 i Slite. På grund
av svårigheter med lönsamhet i projektet har
bolaget meddelat att bostadsprojektet läggs
på is. Dubbel markanvisning, vars syfte är
att skapa fler hyresrätter på landsbygden, befinner sig i en genomförandefas och bygglov
har beviljats för alla tre ingående fastigheter
i Visby, Klintehamn och Hemse.

Under året har tre detaljplaner med bostadsändamål antagits. Dessa möjliggör
tillsammans för 76 nya bostäder, varav
6 är småhus. För samma tidsperiod har
startbesked beviljats för 214 bostadsenheter, varav 66 i flerbostadshus och 148 i
småhus. Av småhusen utgörs 79 av fritidsbostäder. Värt att notera är att det i planenhetens lista över pågående detaljplaner
finns planer som vid ett antagande skulle
möjliggöra för cirka 1 900 bostäder runt
om på Gotland.
Ett antal åtgärder i syfte att positivt
påverka bostadsbyggandet har under året
vidtagits. Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs i början av året där bland
annat regionens övergripande mål för bostadsförsörjningen tydliggörs. Implementering av riktlinjerna i förvaltningarnas
arbete är ett pågående arbete. Arbetet med
en ny översiktsplan har påbörjats och ett
stort antal resurser från flera förvaltningar
deltar i projektet. Ett antal förvaltningar
arbetar också tillsammans för att utveckla

Bedömning: EJ UPPFYLLT

samverkan och effektivitet inom samhällsbyggnadsprocessen och har aktiviteter
som styr mot måluppfyllelse för detta mål.
Miljö- och byggnämnden har lagt stora
resurser på att effektivisera ärendehanteringen, vilket också kan förväntas påverka
bostadsbyggandet på ett positivt sätt.
Det finns dock parametrar som försvårar bostadsbyggandet på delar av ön.
VA-läget är en sådan parameter där begränsningar i kapaciteten både avseende
vattenförsörjning och reningsverk medför att bostäder inte kan byggas på alla
platser trots att det finns en efterfrågan.
Ett kontinuerligt arbete pågår utifrån
den nyligen antagna VA-planen för att
förbättra kapaciteten.
Målet bedöms inte vara uppfyllt. Det
krävs ett fortsatt aktivt arbete med nya
detaljplaner och markanvisningar för bostadsändamål samt riktade insatser för ett
ökat bostadsbyggande utanför Visby.
MÅLUPPFYLLELSE

Mål 6.

6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
INDIKATOR

2020

2019

2018

Startbesked för bostäder (småhus eller flerbostadshus), antal

214

204

207

Antal bostadsenheter i under året antagna detaljplaner, antal

76

113

37

3

16

9

Markanvisningar/markförsäljningar av regionens mark för bostadsändamål, antal
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Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli klimatneutrala, i linje med
nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande
Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

I Vårt Gotland 2040, den nya regionala
utvecklingsstrategin som varit på remiss
under 2020, sätts nya övergripande mål
för hur Gotland ska utvecklas mot ekologisk hållbarhet. År 2020 var året när
målen i både regionens miljöprogram från
2015 och energiplan från 2014 skulle ha
nåtts. Trots att en del positivt har hänt
inom dessa områden, så går utvecklingen
alldeles för sakta både för klimatet, energiomställningen och ifråga om att nå
de stora miljömålen. Under de 5 år som
gått sedan Parisavtalet ingicks och Agenda 2030 beslutades, så sker utvecklingen
ännu inte inom ramarna för dessa stora
och viktiga överenskommelser. Detta är
ett globalt problem, men gäller även för
Region Gotland både som organisation
och som region.
Vårt Gotland 2040 lyfter fram både
utmaningar och de goda möjligheter som
Gotland erbjuder för att nå en hållbar
utveckling och understryker samtidigt
vikten av snabb omställning. Regeringens
utpekande av Gotland som en nationell
pilot i energiomställningen lyfts som en
möjlighet. I slutet av 2020 öppnade sig
också en möjlighet inom ramen för EU:s
fond för rättvis omställning, vilken kan
bidra till bättre förutsättningar för energiomställningen på Gotland. En ny översiktsplan är under utarbetande, för att bli
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin och bidra till ekologisk
hållbarhet. Det är en grannlaga uppgift
att tillgodose alla motstående intressen på
Gotland ifråga om bevarande, byggande,
vattenförsörjning, täktverksamhet, utökad teknisk infrastruktur och samtidigt
säkra både de gröna och blåa strukturerna
och ekologiska sambanden i landskapet.
Under 2020 pågick flera stora tillståndsprövningar för kalkbrytning. Ur
ekologisk synvinkel är kalkbrytning och
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följande kalkbränning problematisk. Industriutsläppen på Gotland är mycket stora ifråga om klimatpåverkande koldioxid
från både process och bränsle, de svarar
för omkring 80 % av utsläppen. Till detta
kommer lokal påverkan på natur, luft och
biologisk mångfald, där grundvattenfrågan är en viktig del. Tillstånd till verksamheterna ges efter prövning av mark- och
miljödomstolen. De tillståndsprövningar
som var mest i fokus under året var utökad
brytning på File Hajdar vid Slite respektive på Klintebys nära Klintehamn. Brytningen på File Hajdar kommer främst att
ge negativ påverkan på naturmiljön och på
grundvattenförekomsten, bland annat berörs den kommunala vattenförsörjningen.
Ifråga om Klintebys har diskussionerna
främst rört buller och trafiksäkerhet från
transporterna av kalk till Klintehamns
hamn, påverkan på enskilda vattentäkter samt hur Klintehamn som samhälle
påverkas. Kalkbrytning sammantaget
inverkar negativt på alla de ekologiska
styrkortsmålen, medan den bidrar positivt till målen för ekonomisk hållbarhet.
Kalkbrytningen är ett av de tydligaste
exemplen på målkonflikter kopplade till
samhällsutvecklingen på Gotland.
Region Gotlands arbete för att nå målet om tillgång till vatten av god kvalitet
är fördelat på många ansvarsområden.
Tydligaste och mest synliga uppdraget har
tekniska nämnden som VA-huvudman,
men även andra nämnder bidrar genom
sina förvaltningar med viktiga delar genom tillsynsverksamhet, samhällsplanering, lärande, kommunikation samt
samordning och ansvar för externa samarbeten. Målet gäller för hela det gotländska
samhället och är inte enbart de cirka 60 %
av fastighetsbeståndet som är anslutet till
det kommunala VA-nätet.

Det är uppenbart att arbetet för att nå
målet om tillgång till vatten av god kvalitet kommer att förbruka stora resurser
och pågå i många år. De senaste årens låga
grundvattennivåer, perioder av torka och
återkommande bevattningsförbud har
höjt det allmänna medvetandet för hur
betydelsefullt ett rent och friskt dricksvatten är, inte bara som dagligt livsmedel,
utan också som tillväxtfaktor för såväl
bostadsbyggande som näringslivsutveckling. Jordbruket har under en lång följd
av år investerat i lagringsdammar för
bevattning med ytvatten. Industrier har
trimmat sina processer och rutiner i syfte att spara vatten. Besöksnäringen har
också börjat tänka i nya banor och inser
värdet av vattenhushållning.
Att arbeta för en levande Östersjö,
bruka naturen så att ekosystemtjänsterna
värnas och säkra öns biologiska mångfald
ingår också i den ekologiska hållbarheten. Den viktigaste insatsen för mångfalden är att värna Gotlands många särpräglade naturtyper och bruka dem på ett
hållbart sätt som gynnar djur- och växtliv. Formellt skydd av den mest värdefulla
naturen är också viktigt. Region Gotland
bidrar i Naturvårdsverkets arbete för en
ny nationalpark på norra Gotland runt
Bästeträsk. Engagemanget för Östersjön
kanaliseras genom Regionens deltagande i Blått centrum Gotland. Naturens
ekosystem är satta under stark press från
samhället. Det går inte i nuläget att säga
att hittills genomförda åtgärder gett ett
positivt nettoresultat.
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Mål 7.

Gotlands klimatavtryck minskar

Målet innebär att regionens verksamheter ska bidra till kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom
omställning till förnybar energi, energieffektivisering och cirkulär ekonomi. De direkta utsläppen från energiförsörjningen
har minskat under en längre tid, men mer
arbete krävs. Klimatpåverkan från regionens livmedelsinköp minskar och allt fler
verksamheter väger in klimatfaktorer, vilket bidrar positivt till måluppfyllelse. Enligt beslut i regionfullmäktige under året
har Region Gotland erkänt klimatnödläge
och rutiner ska utvecklas för att göra en intern klimatredovisning som visar bredden
i klimatpåverkan. Den ska utvecklas också
för att fullfölja uppdraget om en intern

koldioxidbudget. Gentemot allmänhet
och näringsliv är etableringen av Energicentrum Gotland årets största bidrag till
att ge stöd i energiomställningen.
Resandet står för en hög andel av regionens klimatpåverkan. Arbetspendling,
tjänsteresor, familjernas skjutsande av förskolebarn, skolskjutsar, sjukresor och privata resor till och från regionens service är
några exempel på olika kategorier av resor
som regionens verksamheter orsakar. Av
dessa är cirka hälften helt eller delvis samhällsbetalda och ingår i upphandlingar
där regionen ställt olika krav på utförandet, bland annat ifråga om miljöprestanda.
Då resmönster under det gångna året har
ändrats av pandemin, så återstår det att se

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

hur resvanorna långsiktigt kan komma att
påverkas av digitala mötes- och arbetsformer. Trots att pandemins verkningar har
gjort att många fått ändrade resvanor, så
har ändå inte införseln av drivmedel till
Visby hamn minskat, vilket tyder på att
totalt har resor och transporter på Gotland inte minskat under året.
Under sommaren 2020 började ett
nytt trafikavtal för kollektivtrafiken att
gälla. Det bidrar positivt till måluppfyllelse, då det innefattar krav på 100 %
förnybara drivmedel och att 70 % av fordonen körs på biogas. Det är ett mycket
stort steg mot klimatförbättring, jämfört
med tidigare avtal.

7. Gotlands klimatavtryck minskar
2020

2019

2018

Jämförelse

157

172

180

192

38

-

-

1

-

-

125

107

-

708

-

-

80

87

-

42

38

91

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Bensin, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biodiesel, m3
Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Biogas, ton

148

Inköpta drivmedel till egna fordon inom Region Gotland - Diesel, m3
Fossil olja införd i Visby hamn, 1000 m3

79

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, andel (%)

Mål 8.

Tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad

Region Gotlands arbete för att nå målet
är fördelat på många ansvarsområden.
Tekniska nämnden fortsatte under året
arbetet med att bygga ut och reinvestera i
vatten- och avloppsnätet. VA-ledningarna
från Burgsvik till Klintehamn togs i drift.
Dricksvatten från bräckvattenverket i
Kvarnåkershamn kunde därmed distribueras över ett stort område på södra Gotland
samtidigt som spillvatten transporterades
norrut till Klintehamns reningsverk.
Förstudien om Visbys framtida dricksvattenförsörjning innebar ytterligare
utredningar om Bästeträsk som råvattentäkt, men även grundvattenförekomster
i området mellan Tingstäde och Lärbro

undersöktes. Ytvattentäkten Bästeträsk
fick vattenskyddsområdet fastställt. Även
om arbetet går framåt saknar ett antal
kommunala vattentäkter fortfarande
adekvat skydd.
Parallellt med detta gjordes också utredningar om återanvändning av renat
spillvatten och vatten från kalkbrotten.
Tekniska nämnden fortsatte också deltagandet i innovationsprojektet Testbädd
Storsudret, vars syfte är att testa olika
småskaliga tekniker för en energieffektiv
hållbar vattenproduktion.
Mot bakgrund av att cirka 40 % av Gotlands fastigheter har enskilt vatten är miljö- och byggnämndens arbete med tillsyn

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

och samhällsplanering också viktiga för
att nå målet. Tillsynsarbetet inom ”Klart
vatten” uppskattar att 71 % av öns enskilda
avlopp för närvarande är godkända. Dagvattenstrategin används nu i miljöskyddsenhetens arbete med remissutlåtanden i
exploateringsfrågor och dagvatten kommer
därmed med i arbetet med detaljplaner på
ett annat sätt än tidigare. Det är oroande att
arbetet med en del av de föreslagna åtgärderna i VA-planen är pausat av ekonomiska och
organisatoriska skäl.
Regionstyrelseförvaltningen har under
året deltagit i flera samarbetsprojekt, exempelvis ”Vatten i odlingslandskapet” och
”Blått centrum Gotland”.

MÅLUPPFYLLELSE

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA

8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
INDIKATOR (Jämförelse med alla kommuner ovägt medel)

2020

2019

2018

Jämförelse

58

58

69

-

Kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

76

72

77

70

Godkända enskilda avlopp av totala antalet enskilda avlopp, andel (%)

71

-

-

-

Dagar per år med ingen begränsning på någon del av VA-nätet, andel (%)
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Mål 9.

Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande
som minskar belastningen på ekosystemen

Med detta mål ska regionen bidra till
giftfria kretslopp, att den cirkulära ekonomins betydelse ökar och att naturen tas
omhand, så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Region Gotland är själv en stor aktör vars
val har stor betydelse för hur samhällsbyggandet utvecklas. Målet är mycket komplext och får ses som delvis uppfyllt. Naturens ekosystem är satta under stark press
från samhället. Det går inte i nuläget att
säga att genomförda åtgärder gett ett positivt nettoresultat. I nuläget finns framförallt tecken på att fler åtgärder behövs.
Hållbarhetsaspekter finns inarbetade
i regionens upphandlingsunderlag. Regelverket är komplicerat och kunskapen
om och arbetet för att hållbarhet ska inkluderas är ett kontinuerligt förbättringsområde. Från och med 2020 ställs krav på
förnybara bränslen vid upphandling av

maskiner. Vad gäller laddplatser för elfordon finns ett nytt krav i plan- och bygglagen (PBL). Region Gotland har inga egna
laddplatser, utan ska utreda vilka byggnader som retroaktivt omfattas av de nya reglerna. Under året har ytterligare fokus lagts
på att projektledare kan styra materialval
och dylikt samt bidra med kompetens om
krav vid markanvisning, så att belastningen
på ekosystemen minskar.
Under våren gjordes utbildningsinsatser i ”plastbantning” för minskad
plastanvändning under Almedalsveckan.
Tekniska nämnden bidrar positivt till
måluppfyllelse genom att sköta våtmarker
och gräsytor på ett sätt som bättre ska gynna
biologisk mångfald. Tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening har även 100tals fågelholkar satts upp på allmän plats på
Gotland och i regionens naturreservat.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Under 2020 har miljö- och byggnämnden
bedrivit arbete med implementeringen av
grönstrategi och grönplan, arbetat med
ekosystemtjänstkartläggning i de större
tätorterna och analyserat ekologiska samband. Inom förskolorna arbetas det aktivt
med handlingsplanen för giftfri förskola.
Inom hälso- och sjukvården pågår
ett arbete med minskad förskrivning av
antibiotika som ett av de viktiga hållbarhetsvalen för att antibiotika ska finnas
tillgänglig när den behövs, men inte bidra
till ökad antibiotikaresistens eller spridas
i naturen. Under 2020 har förskrivningen
minskat mycket. Den ökade användningen av förbrukningsmaterial inom vården,
till följd av pandemin, har varit mindre
positiv för måluppfyllelsen.

9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
INDIKATOR (Jämförelse med riket)

2020

2019

2,3

Klimatpåverkan från medicinska gaser, kg CO2-ekv/inv

Jämförelse

1,8

1,8

2,3

2,3

2,3

-

MÅLUPPFYLLELSE

Foto: Region Gotland/Lisa Bratt

Klimatpåverkan från Region Gotlands livsmedelsinköp, kg CO2ekv/kg inköpt

2018

Konferensen Framtidens Transporter lockade över 200 deltagare från hela Sverige. Evenemanget var digitalt,
kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade av omställningen av transportsektorn.
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.

Sammanfattning av målområdet
deras chef involverar dem i beslut där de
och deras kollegor påverkas.
Många verksamheter har kartlagt sina
processer. För att dessa ska bli effektiva,
rättssäkra och värdeskapande måste berörda medarbetare och användare involveras för att identifiera förbättringsområden
och genomföra förbättringar. Ledare måste styra sina verksamheter genom att ständigt analysera och förbättra verksamhetens processer. Regionen har en utmaning
i att tillsammans över organisationsgränser utveckla verksamheter för brukarnas/
kundernas bästa.
Framgångsrik hållbar verksamhet över
tid kräver såväl ständiga förbättringar som
nytänkande och innovation. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet
och nya idéer. Pandemin har drivit på nya

arbetssätt, ökad samverkan, snabba beslut,
flexibilitet och digitalisering, framför allt
avseende digitala möten. Det är viktigt att
regionen tar lärdom av erfarenheter som
har byggts upp under året.
Att arbeta systematiskt med att utifrån sina resultat och kunskap från olika
källor utveckla och förbättra verksamheten är grunden för ett systematiskt
kvalitetsarbete. Många verksamheter
genomför olika former av enkäter som
analyseras och bidrar till fortsatt utveckling. Nationella jämförelser görs löpande.
Utmaningen för regionen är inte att mäta
mer utan att agera utifrån identifierade
resultat. Flera förvaltningar har genomfört nyttoberäkningar inför beslut om
större projekt och satsningar för att säkra
ekonomiska och kvalitativa nyttor.

Leda för
hållbarhet

Förbättra
verksamheten
och skapa
innovationer

Skapa värde
med kunder
och
intressenter

Utveckla
värdeskapande
processer

MÅLUPPFYLLELSE

För att möta framtidens utmaningar ställs
höga krav på regionens kvalitet. Ambitionen att nå detta återspeglas i målområdestexten, där regionens definition av kvalitet tydliggörs. Målen i kvalitetsområdet är
inte uppfyllda på det övergripande planet,
men det finns många goda exempel där
verksamheter förändrar sina arbetssätt för
att uppnå en god kvalitet. Generellt behöver kunskapen om vilka konkreta aktiviteter som leder till måluppfyllelse öka.
Regionens kvalitetsmodell beskriver
viktiga faktorer som driver god kvalitetsutveckling. Kunskapen om vad kvalitet innebär och kännedom om kvalitetsmodellen är
framgångsfaktorer för att nå kvalitetsmålen.
Regionens långsiktiga framgång beror
på verksamhetens förmåga att skapa värde
tillsammans med dem som verksamheten
finns till för. Grunden i gott kvalitetsarbete
är att involvera sina kunder och intressenter. Detta kan kopplas till målet ”Alla som
nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara
medskapande och blir respektfullt bemötta”. Goda exempel för att involvera sina
målgrupper är socialförvaltningen som gör
brukare medskapande genom brukarråd
och fokusgrupper samt teknikförvaltningen som har leverantörs- och kundmöten där
de inkluderar medborgare och företagare.
Engagerade ledare som utgår från kundoch intressentbehov förstärker en kultur
som skapar långsiktig hållbar utveckling.
För att förbättra regionens kvalitet krävs
att ledningarna på alla nivåer är pådrivande och engagerade. Risken är annars att det
utvecklas små öar med goda exempel utan
att det goda arbetet får spridning eller blir
hållbart på längre sikt. En viktig drivkraft i
arbetet framåt är den under året framtagna
regionala utvecklingsstrategin.
En förutsättning för en framgångsrik
organisation med hög kvalitet och effektiva processer är motiverade medarbetare
som känner sig uppskattade och respekterade och att deras idéer tas tillvara. Det
ger möjligheter till ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång. Förnyelsepriset är ett sätt att
lyfta och uppmärksamma medarbetarnas
goda utvecklingsarbete och bidra till en
lärande organisation. Enligt resultatet i
medarbetarenkäten anger 88 % att de är
motiverade i sitt arbete och 70 % anser att

Involvera
motiverade
medarbetare

Basera beslut
på fakta

Region Gotlands kvalitetsmodell
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Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen
I 2020 års servicemätning besvarades 46 %
av telefonsamtalen inom en minut vilket är
lägre än snittet för deltagande kommuner
(56 %). 81 % av den e-post som skickades
till regionen besvarades inom ett dygn och
även det är lägre än snittet för deltagande
kommuner (87 %). Det är dock stora variationer mellan olika verksamheter. De
flesta nämnder har analyserat resultatet av
servicemätningen och identifierat styrkor
och förbättringsområden.
Telefontillgängligheten i primärvården har minskat något sedan föregående
år men ligger ändå strax över rikets nivå.
Inom den specialiserade vården har resultaten för förstabesök samt operation/
åtgärd förbättrats trots pandemin.

Viktiga framgångsfaktorer för att öka
telefontillgängligheten för medborgarna är arbetet med att utveckla den gemensamma kundtjänstfunktionen och
samarbetet mellan regionupplysningen
och förvaltningar.
Inom alla förvaltningar pågår aktiviteter för att öka tillgängligheten. Exempel på
detta är utveckling av e-tjänster och hemsidor/webbtillgänglighet, tillgång till wifi
och surfplattor på boenden, utveckling av
chatfunktioner och lärplattformar inom
skolan, minskning av handläggningstider
samt översyn av telefontider.
Inom hälso- och sjukvården har en vårdplattform tagits i drift, ”Alltid öppet”, som
möjliggör digital vårdkontakt för patienter

Bedömning: EJ UPPFYLLT

genom ett av vården initierat möte. Antalet
distansbedömningar och konsultationer
via telefon har ökat avsevärt under året.
För att uppnå målet krävs att de som
besöker regionen kan vara med och utveckla tillgängligheten och att användarupplevelsen kan mätas. Goda exempel
finns inom socialförvaltningen där det
pågår flera utvecklingsarbeten i syfte att
skapa ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov.
Den digitala tillgängligheten har utvecklats, men resultatet i servicemätningen pekar på att telefontillgängligheten
kan förbättras ytterligare. Upplevelsen av
tillgänglighet hos de som besöker regionen
har inte mätts.

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
INDIKATOR (Jämförelse med deltagande kommuner i Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK) samt medborgarundersökningen)

2020

2019

2018

Jämförelse

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

81

80

84

87

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

46

44

47

56

Kontakt med primärvården samma dag - telefontillgänglighet (%)1

97

97

80

93

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

50

-

50

55

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner

Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan
vara medskapande och blir respektfullt bemötta

MÅLUPPFYLLELSE

Resultaten för delaktighet och inflytande
visar att Region Gotland generellt ligger i
nivå med andra kommuner eller har något
bättre resultat.
Goda exempel för att involvera sina
målgrupper är socialförvaltningen som gör
brukare medskapande i utvecklingsarbeten
genom till exempel brukarråd och fokusgrupper och teknikförvaltningen som har
leverantörs- och kundmöten där man inkluderar medborgare och företagare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
genomfört en förstudie om användarnas
behov av digital dialog, vilket ledde fram
till en ansökan om ytterligare EU-medel.
Projektet Digital Dialog kommer att
starta under våren 2021.
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Regionstyrelseförvaltningen har interna
dialoger i olika forum som kunduppföljningsmöten, olika råd och nätverk.
Externa dialoger sker i olika former av
råd med en rad aktörer som till exempel
intresseföreningar, myndigheter, företag,
föreningar och nätverk. Under året har
omfattande dialoger genomförts rörande
RUS (regionala utvecklingsstrategin), kulturplan och skolorganisationen.
Ett sätt att ta tillvara kunskap och erfarenhet hos de som tar del av våra tjänster är
att uppmana till att lämna in synpunkter.
Det är därför positivt att antalet inkommande synpunkter har ökat och att de flesta verksamheter arbetar systematiskt med
synpunkter som en del i förbättringsarbetet.

Bedömning: EJ UPPFYLLT

Under 2020 inkom totalt 1 026 synpunkter.
Till patientnämnden inkom 255 klagomål.
Det är 11 klagomål färre än under 2019.
Bemötande och tillgänglighet mäts i
medborgarundersökningen. Här ligger
resultatet under rikets nivå. Bemötande i
telefon mäts i servicemätningen. I 81 % av
telefonsamtalen bedömdes bemötandet
som gott, vilket är en försämring sedan
tidigare mätning och lägre än genomsnittet för deltagande kommuner som ligger
på 84 %. Det finns dock stora variationer
mellan olika verksamheter.
För att nå målet krävs ett systematiskt
arbetssätt där man ger de som nyttjar regionens tjänster möjlighet att vara medskapande. Satsningarna som har startat för att
förbättra bemötande bör förstärkas.

MÅLUPPFYLLELSE
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
2020

2019

2018

Jämförelse

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)
- kvinnor
- män

INDIKATOR (Jämförelse med riket)

85
89
88

92
86
93

79
71
86

85
85
85

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
- kvinnor
- män

80
79
80

-

80
85
75

73
75
75

-

78
80
77

-

80
79
81

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

512

-

50

492

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)3

81

86

76

84

Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet och involvering i primärvården, index1
- kvinnor
- män

1 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
2 Preliminärt resultat
3 Jämförelse med medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK

Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet
och tjänster säkras genom ständiga förbättringar,
digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Hög kvalitet och effektiva processer mäts
utifrån respektive verksamhets kundnöjdhet och resultat i relation till ekonomi och
förmåga till omställning. Bedömning av
måluppfyllelse görs utifrån en bred analys av regionens samtliga verksamheter.
Under året har utbildning i processkartläggning genomförts och förvaltningarna
har arbetat med att kartlägga och utveckla
verksamheternas processer. Dock är processmognaden i regionen ojämn. Generellt kan sägas att arbetet för att nå effektiva processer i regionens verksamheter är
påbörjad och fortsatt behöver prioriteras.
Detta gäller särskilt processer över verksamhets-/förvaltningsgränser. För att nå
måluppfyllelse krävs ytterligare processmognad i form av tydlig processtyrning,
aktivt arbete med att identifiera och följa
upp processresultat och utifrån resultatet

förbättra arbetssätten i processen.
Samtliga förvaltningar har under året
genomfört digitaliseringssatsningar och
pandemin har snabbat på utvecklingen.
Regionen har uppgraderat sin infrastruktur och användandet av digitala tjänster
och verktyg har ökat markant, framförallt
digitala mötesverktyg. Arbetssätten för
yrkesgrupper med kontorsarbeten och förtroendevalda har under året genomgått en
digital transformation, då arbetet under
hösten till stor del bedrivits på distans.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under stora delar av året bedrivit utbildning via distans och fjärrundervisning. Hälso- och sjukvården har
lanserat appen ”Alltid öppet” där gotlänningar kan träffa vården online. Under
2020 har 1 100 vårdmöten hållits i appen.
Socialförvaltningen har tillsammans med

Bedömning: EJ UPPFYLLT

sina användare varit med och utvecklat
”Wellbe-appen”, ett digitalt planeringsverktyg för personer i behov av kognitivt
stöd. För att digitaliseringen ska bidra till
måluppfyllelse och användarvänligheten
i regionens digitala tjänster ska säkras,
krävs att samtliga verksamheter involverar
slutanvändarna i utvecklingen.
Under året har 21 nomineringar till
Förnyelsepriset inkommit, jämfört med
43 nomineringar året innan. En förklaring är att flera planerade utvecklingsarbeten har fått stå tillbaka på grund av pandemin men samtidigt ser vi flera nominerade
bidrag som genomförts tack vare pandemin. För att nå måluppfyllelse och för att
regionen långsiktigt ska klara välfärdsutmaningen behöver såväl det systematiska
förbättringsarbetet som det innovativa
utvecklingsarbetet stärkas.

INDIKATOR (Jämförelse med riket)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning
till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde
- kvinnor
- män

2020

2019

2018

Jämförelse

103
105
102

135
151
124

124
124
124

101
104
100

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

4 957

4 860

4 891

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev

111 419

110 341

110 805

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl, läkemedel), kr/inv

32 537

31 292

27 495

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
- kvinnor
- män

86
87
85

84
88
81

82
88
77

84
86
83

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar1

62

84

138

55

6 489
5 008
8 268

6 268
5 113
7 656

4 224
3 625
4 961

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård - 65 år och äldre, antal/100 000 inv2
- kvinnor
- män
Patienter som utretts för cancer enligt standardiserat vårdförlopp inom maximal ledtid, andel (%)2

69

60

63

51

Antal nomineringar till förnyelsepriset (trend)

21

43

45

-

MÅLUPPFYLLELSE

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång

1 Jämförelse med medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK år 2019
2 Jämförelse med medelvärde för samtliga regioner
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där
engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott
ledarskap präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Sammanfattning av målområdet

MÅLUPPFYLLELSE

Region Gotland står inför stora utmaningar framåt inom målområde medarbetare.
För att klara dem och nå uppsatta mål är
det avgörande att lyckas skapa verksamheter som ger förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap. Det är viktigt
med ledare som skapar förutsättningar för
och tar tillvara engagemanget hos medarbetare i en hälsofrämjande organisation.
Region Gotlands medarbetarundersökning mäter dessa områden och resultatet visar att det har gjorts förflyttningar i positiv riktning, men mer arbete
behövs för att få rätt förutsättningar och
nå måluppfyllelse. Fler medarbetare och
chefer är engagerade och det syns också
klara förbättringar hos alla förvaltningar.
Undersökningen mäter de områden som i
hög grad påverkar vår vardag och samtliga
index har förbättrats. Det höga engagemanget syns också i svarsfrekvensen då 82
% av regionens cirka 6 700 medarbetare
har svarat, vilket är den högsta svarsfrekvensen sen vi började mäta med detta
verktyg. Resultatet visar även på utvecklingsområden. Det finns konflikter som
påverkar arbetet negativt i vissa grupper,
och det finns också signaler på allt för
höga stressnivåer på vissa enheter. Nytt i
årets undersökning var frågor kopplade
till pandemin samt distansarbete. Dessa
visade på god kommunikation, känsla av
trygghet att vistas på sin arbetsplats samt
att 29 % av regionens medarbetare anser
sig ha arbetsuppgifter som gör det möjligt
att kunna jobba hemifrån vid behov hela
eller delar av sin arbetstid. Resultatet från
medarbetarundersökningen är ett viktigt
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redskap i Region Gotlands utvecklingsarbete. Syftet är att göra en nulägesmätning
och fånga in synpunkter inom områden
som påverkar den egna arbetsmiljön och
verksamhetens utveckling. Verksamheterna jobbar under året vidare med sina resultat kring det som behöver utvecklas.
Året har präglats av pandemin, vilket
inneburit stora utmaningar, men också påskyndat utveckling och fokus inom många
av målområdets processer. Samtliga förvaltningar lyfter utveckling inom följande
områden; samverkan över gränser, lärande
och utveckling, från försiktighet till tillit
samt organisationsförståelse och stolthet.
Även bemannings-, arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor har varit högt upp på prioriteringsordningen. Kritiska verksamheter
har identifierats och det har varit stort
fokus på att klara bemanning kopplat till
stort personalbortfall, något som varit
avgörande för att klara regionens grunduppdrag. Ett mer intensivt samarbete med
de fackliga organisationerna har varit en
framgångsfaktor, så även ett förstärkt arbete kring internkommunikation.
Det annorlunda året har ställt höga
krav på ledarskapet med ändrade förutsättningar, hårt arbetsbelastade verksamheter och nya arbetssätt. Det finns ett
behov av ett fortsatt fokus på chefers förutsättningar samt medarbetarskap.
Året har även gett erfarenheter och
lärdomar kring nya arbetssätt och vår syn
på fysiska möte och en fysisk arbetsplats.
Dessa lärdomar behöver tas omhand i arbetet med att forma framtidens organisation och arbetsplatser.

Flera utvecklingsprojekt inom målområdet har genomförts. Projektet Strategisk
hållbar bemanningsplanering har under
året ingått i effektiviseringsprogrammet.
Ett utkast till en bemanningshandbok
samt en riktlinje finns nu framtagna.
Arbetet fortsätter under 2021 med syfte
att skapa förutsättningar för regionens
förvaltningar och hitta nya metoder för
att bemanna utifrån brukarens och verksamhetens behov på ett arbetsmiljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Detta
genom att få till ett nära och operativt
verksamhetsstöd kring analys, planering
och uppföljning. Projektet heltidsarbete
som norm har också utvecklat vårt arbete
kring bemanning. Under året har samtliga
deltidsanställda med tillsvidareanställning
inom Kommunals avtalsområde erbjudits
fri höjning av sin sysselsättningsgrad. I
samtliga förvaltningar har från årsskiftet
2020/2021 rutin införts att samtliga nyanställningar görs på heltid. I och med detta
kan vi redan nu se ett trendbrott i antalet
del- och heltidsanställda inom området.
Region Gotland har under 2020 via
Omställningsfonden fått en ny överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR. Avtalet innefattar områden så som förebyggande insatser,
aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.
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Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Definitionen för en tillitsbaserad organisation är den som i sin styrning och ledning, kultur och arbetssätt har fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov.
Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.
Regionens genomförda organisationskulturkartläggning har identifierat fyra
utvecklingsområden där vi behöver fortsätta att förflytta oss för att få till en tillitsbaserad kultur. Dessa områden är; samverkan över gränser, från försiktig till tillit,
lärande och utveckling samt stolthet och
organisationsförståelse. Under 2020 har
ett material för fortsatt dialog i vardagen

kring identifierade utvecklingsområden i
organisationskulturarbetet tagits fram.
I arbetet med att förflytta organisationskulturen behöver vi ha modiga ledare
som har god självkännedom, inger förtroende i omvärlden och bland medarbetare,
som har ordning och reda i sin verksamhet
och som vill driva utveckling och förändring mot överenskomna mål. Regionens
chefer behöver ha rätt förutsättningar
runt sig så att ledarskapet är hållbart
över tid. Ledarstrategins olika delar har
fortsatt att implementerats, bland annat
genom att ledarkontrakt uppdaterats, reflekterande team för enhetschefer startats
samt fördjupade utbildningar kring lönebildning genomförts. I en stor satsning

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

i samarbete med projektet Norma har
samtliga chefer även genomgått en 2,5 dagars utbildning i förändringsledning. En
satsning som gör att alla chefer får samma
plattform när förändringsarbete ska drivas. Ett arbete gällande stödet runt chefer
har påbörjats under året. Riktlinjer, blanketter och beslutsnivåer behöver ses över,
information på intranätet likaså. Det behövs även en samsyn kring utformningen
av ett sammanhållet stöd kring chefer vad
gäller funktioner, system, introduktion
och utbildning. Arbetet fortsätter 2021.
Sammanfattningsvis visar resultaten
på indikatorerna att utvecklingen går i en
positiv riktning.

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
2020

2019

2018

Team effektivitetsindex
- kvinnor
- män

70
70
73

69
69
71

-

Ledarskapsindex
- kvinnor
- män

72
72
76

71
72
75

-

Engagemangsindex
- kvinnor
- män

75
76
75

74
75
74

-

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
- kvinnor
- män

79
80
80

79
80
78

79
-

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och strategiskt arbete
Region Gotlands kompetensförsörjningsplan utgår från SKR:s 9 strategier för att
möta kompetensutmaningen.
Pandemin har gjort att flera aktiviteter har pausats och ersatts av andra aktiviteter för att hantera situationen. Många
lyckade samarbeten över organisatoriska
gränser har genomförts.
Projektet NORMA finansieras av Europeiska socialfonden och pågår till januari 2022. Under året har utbildningar och
workshops genomförts som bidragit till
att chefer och HR har fått ökad kompetens och förståelse för fördelar med ett inkluderande synsätt som leder till en ökad
mångfald. Ett metodutvecklingsarbete
som ser över och sorterar arbetsuppgifter
för att använda kompetensen rätt och möjliggöra en bredare rekrytering har startats.

Regionens revisorer genomförde under året
en granskning av utvalda nämnders arbete
med personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visade att nämndernas åtgärder är ändamålsenliga. Förutom att det
bedrivs ett aktivt arbete på kort och lång
sikt lyftes de strategiska forum som finns
för erfarenhetsutbyte, samarbetet med
Uppsala universitet Campus Gotland samt
arbetet med arbetsgivarvarumärket.
Verktyg som digital introduktion till
nyanställda medarbetare och digital referenstagning har effektiviserat och utvecklat arbetet för flera verksamheter. Årets
medarbetarundersökning visade stark
positiv utveckling av eNPS som mäter arbetsgivarattraktivitet, där regionen har fler
ambassadörer och färre kritiker 2020 (-14)
jämfört med 2019 (-24). Antalet arbetade

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT
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INDIKATOR

timmar mertid och övertid har minskat sedan förra året, vilket kan ha sin förklaring i
ett strategiskt arbete med heltid som norm,
men även på grund av pandemin.
Sammanfattningsvis är målet till del
uppfyllt och de aktiviteter som genomförts stödjer målet. För ökad måluppfyllelse behöver det aktiva och strategiska
arbetet fortsätta, liksom samarbetet över
gränserna för att skapa lärande och utveckling. För att möta samtid och framtid
behöver även arbetet med arbetsgivarvarumärket och verksamhetsutveckling genom
digitalisering fortsätta.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
INDIKATOR

2020

2019

2018

Net Promoter Score (NPS)
- kvinnor
- män

-14
-12
-9

-24
-22
-21

-25
-22
-22

Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)
- kvinnor
- män

81
78
89

78
75
87

-

Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)
- kvinnor
- män

45 441
37 344
8 098

53 038
43 991
9 067

-

Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)
- kvinnor
- män

75 826
51 235
24 591

81 307
54 675
26 632

-

Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Under ett år som har präglats av en pågående pandemi har det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet varit i fokus, men har även
ställts inför stora utmaningar och varit en
avgörande faktor för Region Gotlands förmåga att bedriva sina verksamheter. Utmaningarna har ställt krav, men också drivit
fram utveckling inom området.
Det centrala samverkansforumet har
stärkts genom tätare avstämningar och
har utökats med representation från förvaltningsledningarna. Arbetet med riskbedömningar har varit prioriterat och
genomförts på regionens alla nivåer där
chefer, skyddsombud och medarbetare
har samverkat för att identifiera, bedöma
och åtgärda risker för att skapa en säker
och hållbar arbetsmiljö. Frågor som varit
i fokus har exempelvis handlat om skydds-

utrustning och rutiner, men även frågor
som oro och återhämtning har hanterats.
Pandemin har även satt fokus på hemarbete, då vissa verksamheter till stor del
har haft sin arbetsplats i hemmet. Hemarbete ställer andra krav på den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön samt chefers
förutsättningar att leda på distans. Det är
ett perspektiv att beakta vid utformning
av framtidens arbetsplatser. På grund av
pandemin har arbetet behövt fokusera på
grunder i det systematiska arbetsmiljöarbete som rutiner och riskbedömning. Detta har även gett övergripande effekter där
regionens skyddsorganisation har stärkts
genom utökade samarbeten, praktisk träning och utbildning. Ett viktigt område
framåt är att hitta aktiviteter inom den
organisatoriska arbetsmiljön.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

En ny arbetsmiljö- och hälsopolicy har tagits fram och fastslagits i fullmäktige.
Sammanfattningsvis bedöms målet
vara delvis uppfyllt och de aktiviteter
som planerats eller genomförts stödja målet. 3 av målets 4 indikatorer visar på att
måluppfyllelsen går i en positiv riktning.
Målets fjärde indikator avser korttidsfrånvaro och har en negativ trend. Den kopplas
till effekter av pandemin som exempelvis
slopad karensdag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
INDIKATOR

68

2020

2019

2018

Psykosocial arbetsmiljö index (PAI)
- kvinnor
- män

71
71
75

70
69
74

71
71
75

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

97

-

-

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de
nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet, andel (%)
- kvinnor
- män

83
82
84

79
79
80

-

Korttidssjukfrånvaro, andel (%)
- kvinnor
- män

60
58
69

50
48
57

-
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Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger
kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser
än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga
intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar
ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget.

Sammanfattning av målområdet
snittliga ökningen av verksamhetens nettokostnader på 3,7 % och skatteintäkter
och generella statsbidrag har ökat i genomsnitt 4,6 % per år.
Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 29 mnkr. I de första
prognoserna som gjordes prognostiserades stora underskott och beslut togs om
att nämndernas intäkter och kostnader
till följd av pandemin skulle hanteras separat, medan underliggande underskott
till följd av andra orsaker skulle åtgärdas.
Under året har nämnderna fått 102 mnkr
i tilläggsbudget och har också tagit del av
de statsbidrag som tillfallit regionen. Det
är positivt att nämndernas verksamhet
sammantaget ryms inom beslutad budget, även om verksamheten och ekonomin varit extremt påverkad av pandemin.
Fyra av sju nämnder redovisar överskott;
hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt regionstyrelsen. Tre nämnder

Mål 16. Budgeterat resultat uppgår till minst
2 procent av nettokostnaden
Det budgeterade resultatet vid årets slut
uppgick till 180 mnkr vilket motsvarar 3,3
% av verksamhetens nettokostnader. Målnivån på 2 % motsvarar 106 mnkr. När budgeten beslutades uppgick det budgeterade
resultatet till 120 mnkr vilket motsvarade
2,2 % av verksamhetens nettokostnader.
Till följd av pandemin förändrades förutsättningarna kraftigt under året. Staten
aviserade tidigt att kompensera kommuner
och regioner för ökade kostnader och uteblivna intäkter. Region Gotland beslutade

då att revidera budgeten för generella statsbidrag med 164 mnkr för att ha möjlighet
att även förstärka nämndernas budgetar.
Sammanlagt har 27 tilläggsanslag på 102
mnkr beslutats. De flesta tilläggsanslag kan
kopplas till pandemin, men det finns också
tilläggsanslag som kopplas till förändrade
behov i nämndernas verksamheter.
För 2021 är målet ändrat så att det
budgeterade resultatet ska uppgå till 1 %
av verksamhetens nettokostnader. Detta
beslut togs eftersom de samhällsekono-

har underskott; tekniska nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt miljö- och byggnämnden.
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att nya medel årligen ska avsättas
till pensionsmedelsförvaltningen. Under
en 20-årsperiod ska 50 mnkr avsättas varje
år med början år 2020. Anledningen är att
det ska finnas finansiella medel för framtida
pensionsutbetalningar och slippa undanträngningseffekter på framtida investeringar. Totalt uppgår nu avsatta medel till 154
mnkr. Marknadsvärdet på pensionsmedlen
var vid årsskiftet 242 mnkr.
Sammantaget görs bedömningen att
ekonomin är i balans ur ett generationsperspektiv. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov stora utmaningar.
Pandemins effekter förväntas bli långsiktiga både vad gäller ekonomi, effekter i
samhället och för vår hälsa.

Bedömning: HELT UPPFYLLT

miska förutsättningarna framåt är osäkra
och det är ett hårt tryck på nämnderna att
ställa om och hantera effekter av pandemin.
Det sågs då inte som möjligt att ha en marginal på 2 % i budgeten. Samtidigt har även
investeringsnivån anpassats till en lägre resultatnivå. För att ha tillräcklig marginal i
budgeten för oförutsedda händelser och
förändrade behov i verksamheten ska det
budgeterade resultatet uppgå till minst 2 %
från 2022 och framåt.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid ingången av 2020 fanns beredskap
och farhågor för en ansträngd ekonomi,
en dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt
tryck. Omfattningen av pandemin och de
restriktioner som infördes förändrade de
ekonomiska förutsättningarna kraftigt.
Skatteintäkterna beräknades bli avsevärt
lägre än budgeterat, men samtidigt mötte regeringen upp med besked om ökade
statsbidrag. Under året har kommuner och
regioner i stor utsträckning kompenserats
för kostnadsökningar och minskade eller
uteblivna intäkter till följd av pandemin.
Årets resultat blev 155 mnkr, vilket motsvarar 2,8 % av nettokostnaderna och
uppnår därmed en nivå som innebär att
det egna kapitalet stärks och ger ett gott
utgångsläge inför nästa år.
För att behålla en bra balans i ekonomin ska inte nettokostnaderna öka mer
än skatteintäkter och bidrag. Under den
senaste femårsperioden ligger den genom-

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad (%)

2020

2019

2018

3,3

1,1

1,3
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Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår
till minst 1 procent av nettokostnaden
Resultatet uppgår till 155 mnkr vilket
motsvarar 2,8 % av verksamhetens nettokostnader. Balanskravsresultatet uppgår
till 108 mnkr efter att årets resultat justerats för reavinster och orealiserade vinster/
förluster i värdepapper. Det motsvarar 2
% och ligger därmed på en bra nivå i förhållande till målet.
Regionfullmäktige beslutade i juni
2020 om en ändring av målet från en resultatnivå på 2 % till 1 % för både 2020
och för 2021. Med anledning av covid-19
pandemin såg de ekonomiska förutsättningarna under våren väldigt osäkra ut
och prognosen pekade på kraftigt minskade skatteintäkter och rekordstort under-

skott i nämnderna. Regeringen aviserade
sedan stora bidrag till kommuner och regioner. Statsbidragen har kompenserat för
en mycket svag utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader
till följd av pandemin. Det gör att resultatet ändå blev högt.
Skatteintäkter är den enskilt största inkomstkällan och utgör 55 % av regionens
intäkter. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökade med 6,3 % jämfört med
föregående år, vilket är betydligt högre än
den genomsnittliga ökningen för de senaste 5 åren. Nettokostnadsutvecklingen
exklusive jämförelsestörande poster var
3,8 % (5,6 % inklusive jämförelsestörande

Bedömning: HELT UPPFYLLT

poster). För att klara regionens långsiktiga
resultatmål och samtidigt klara kravet på
en god ekonomisk hushållning krävs att
nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Detta uppnåddes 2020.
Nettokostnadsökningen för nämnderna är hög till följd av pandemin och de
åtgärder som vidtagits för att hantera effekterna. Störst påverkan på nettokostnaderna
har de åtgärder som inte kompenserats via
staten. Bland annat har stöden till föreningar, kulturinstitutioner samt frivillig
organisationer varit högre än tidigare. Samtidigt har intäkterna från kollektivtrafiken,
hamn- och VA- verksamheten blivit lägre.

17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Årets resultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2019

2018

2,8

2,2

3,8

Balanskravsresultat i relation till verksamhetens nettokostnad (%)

2,0

1,4

0,9

Utveckling av skatteintäkter och bidrag (%)

6,3

4,5

2,7

Region Gotlands nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande poster (%)

3,8

3,8

3,8

Utveckling av nämndernas nettobudget (%)

3,9

4,0

2,6

Nämndernas nettokostnadsutveckling (%)

4,2

3,8

3,8

Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks
genom att soliditeten varje år förbättras och
närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
Målet kan inte anses helt uppfyllt då soliditeten uppgår till 41,9 %. Soliditeten har
försvagats med 0,9 procentenheter jämfört
med föregående år.
Även om resultatnivån låg på en bra
nivå har den inte varit tillräcklig för att
bibehålla soliditeten. Det beror på att balansomslutningen ökat med 480 mnkr.
Det är omsättningstillgångarna, likvida
medel och pensionsmedelsplaceringar, som
står för den stora ökningen på tillgångssidan. Omsättningstillgångar genererar inte
kostnader såsom anläggningstillgångarna
gör genom avskrivningar och belastar inte
driftbudgeten framåt. På skuldsidan har avsättningar för deponier och marksanering
ökat. Avsättningar är åtagande för framtida
åtgärder, vilket innebär att kostnaden redovisats i förväg och därmed inte kommer att
belasta driftbudgeten framöver. Sammantaget är detta positivt.

MÅLUPPFYLLELSE

2020

Av betydelse för bedömningen av den
ekonomiska ställningen är också i vilken
utsträckning finansiering av investeringar
med egna medel kunnat göras samt hur
likvida medel och avsatta pensionsmedel i
förhållande till total pensionsförpliktelse
utvecklats. Av betydelse är också hur låneskulden utvecklas.
Samtliga investeringar har med god
marginal kunnat finansieras med egna
medel. Likviditeten har stärkts med 255
mnkr och likvida medel uppgår till 371
mnkr. Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse har ökat
med 1,3 procentenheter. Låneskulden har
amorterats med 5 mnkr.
Av betydelse för den ekonomiska ställningen är också hur soliditeten inklusive
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen
utvecklar sig. Under den senaste femårsperioden har den förbättrats med 17 procentenheter och uppgår nu till 3,5 %.

Bedömning: DELVIS UPPFYLLT

Sedan mandatperiodens början har soliditeten inte uppnått målnivån trots bra
resultatnivåer. Anledningen är en omfattande investeringsverksamhet. En god
utveckling av den ekonomiska ställningen kräver en balans mellan kassaflödet
från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.
Under den senaste femårsperioden
har soliditeten legat förhållandevis stabilt
på mellan 41-43 % trots en mycket hög
investeringsnivå. Det har varit möjligt
genom bra resultatnivåer och fastighetsförsäljningar som har genererat reavinster
och lättat balansräkningen, samtidigt som
skatteintäkter och generella statsbidrag
har legat på en förhållandevis hög nivå.

18. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden
INDIKATOR
Soliditet

70

2020

2019

2018

41,9

42,8

43,1

Avsatta pensionsmedel i förhållande till total pensionsförpliktelse (%)

7,3

6,0

5,4

Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet (%)

222

163

166
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NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Nämnder och
förvaltningar

Under året har Region Gotland tagit fram informationsmaterial i syfte att förhindra smittspridning, både i fysiskt och digitalt format.
Denna skylt sitter vid badplatsen vid Tingstädeträsk och uppmanar besökarna att hålla avstånd.
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Här ges en övergripande bild av Region Gotlands nämnder och förvaltningars
verksamhet. Information ges kring viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomi
samt utveckling på sikt. Slutligen presenteras utvalda verksamhetsmått samt
en övergripande bild av nämndens resultaträkning och medarbetarstatistik.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: INGER HARLEVI (M)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: MATS ÅGREN (S)
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: GUNNEL LINDBY (C)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: BERIT CEDERGREN ONSJÖ (M)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: ARNE JOSEFSSON (C)
Under begreppet politikerorganisationen
redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd
och patientnämnd.
RESULTAT 2020, mnkr
Regionfullmäktige

+0,8

Regionstyrelse

+2,1

Revision

+0,1

Valnämnd

+0,1

Överförmyndarnämnd

+0,7

Patientnämnd

+0,2

Totalt resultat

+4,0

Resultatet för regionfullmäktige och regionstyrelsen har en tydlig koppling till
pågående pandemi. Antalet ledamöter har
reducerats på bland annat fullmäktigemöten. De digitaliserade mötena har även
inneburit minskade reseersättningar. I övrig har även anslaget för utbildning av förtroendevalda inte utnyttjats i budgeterad
omfattning. Till detta kommer att övriga
kostnader i huvudsak rese- och representationskostnaderna blivit lägre än tidigare
år. Vad gäller överförmyndarnämndens resultat så förklaras det i huvudsak av lägre
kostnader för arvoden till ställföreträdare
då antalet ärenden som betalas av Region
Gotland har minskat. Övriga uppvisar i
princip balans mot budget.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

REGIONENS
FÖRTROENDEVALDA REVISORER
De förtroendevalda revisorernas uppdrag
är definierat i kommunallagen och innebär
att årligen granska verksamheten och pröva
ansvarstagandet i styrelse och nämnder. Revisorerna ska dessutom uttala sig om detta i
revisionsberättelsen till regionfullmäktige.
Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Därför väljer revisorerna självständigt vilken verksamhet som
ska granskas och hur det ska ske. De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd
eller styrelse, utan var och en har rätt att
ha en egen uppfattning i ansvarsfrågan.
Revisorerna är 9 till antalet och har under
året biträtts av revisorer från PwC.
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Under 2020 uppgick kostnaderna för regionens revision till 3 764 tkr och redovisar
ett överskott om ca 70 tkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror i sin helhet på senarelagd revisionsplanering och att deltagande i konferenser, erfarenhetsutbyten
och studiebesök inte varit möjliga att genomföra som följd av rådande pandemi.
Följande granskningar har bildat underlag för bedömningen 2020. Granskning av årsredovisningen, delårsrapport
och grundläggande granskning för samtliga nämnder. När det gäller granskning
av den interna kontrollen, system, rutiner
och att redovisning överensstämmer med
lagstiftning och god redovisningssed har
följande granskningar genomförts; regionens lönehantering, patientavgifter inom
hälso- och sjukvård, köp och planering
av verksamhet såsom utomlänsvård, hemtjänst och särskilt boende samt förskola
och skola. Vidare har regionens finansverksamhet varit föremål för granskning.
I syfte att bedöma så väl verksamheternas ändamålsenlighet som den interna
kontrollen har ytterligare fördjupade
granskningsinsatser genomförts.
Dessa granskningar har omfattat; regionstyrelsens mål- och budgetprocess på
regionövergripande nivå och hälso- och
sjukvårdens ekonomistyrning, regionens
arbete med personal- och kompetensförsörjning samt implementeringsprocessen
för nya läkemedel i vården.
Vidare har en uppföljande granskning genomförts tillsammans med andra regioner avseende hur de nationella
invånartjänsterna 1177 implementerats.
Bygglovsprocessen har granskats ur såväl
myndighetsperspektiv som serviceperspektiv och hantering av allmänna handlingar avseende registrering och utlämnande har varit föremål för granskning
liksom regionens förebyggande arbete mot
mutor vid inköp och upphandling.
Revisionsrapporterna återfinns i sin
helhet på regionens webbplats och en
sammanfattning av granskningsresultatet
finns i revisionens redogörelse som bifogas
revisionsberättelsen.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Enligt lag ska det i varje kommun finnas
en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Region Gotland har sedan 1
januari 2007 en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden ska efter ansökan eller anmälan utreda behov av god
man, förvaltare eller förmyndare för personer som av olika anledningar inte kan
förvalta sin egendom, föra sin talan och
tillvarata sina rättigheter. Överförmyndarnämnden ansvarar därefter för tillsyn
över förmyndares, förvaltares och gode
mäns förvaltning.
Överförmyndarnämnden utövar också
viss kontroll över föräldrar som har barn
under 18 år. Kontrollen gäller i första hand
de barn som äger tillgångar över 8 prisbasbelopp. Nämnden utser även god man för
ensamkommande barn som anländer till
Gotland efter anvisning av Migrationsverket eller som kommer till Gotland efter
placering av annan kommuns socialtjänst.
Viktigare händelser
En motion har inkommit och väckt frågan om att utreda huruvida överförmyndanämnden ska fortsätta att existera i sin
nuvarande form eller om man ska övergå
till att ha en överförmyndare igen. Motionen är under behandling. Digitaliseringsprocessen och initierandet av e-arkiv av
överförmyndarnämndens verksamhet är
påbörjade i enlighet med det remissvar till
regionstyrelsen som skickades in till Region Gotlands digitaliseringsgrupp.
Måluppfyllelse
Målet att samtliga årsräkningar ska vara
granskade innan 31 augusti 2020 uppnåddes. E-post besvarades inom angiven tidsram men på grund av pandemin stängdes
besökstiden från och med den 24 november och samtidigt bestämdes att kansliet
inte skulle ta emot bokade besök eller ha
utbildningar på plats. Handläggningstiderna slutade på cirka 107 dagar vilket
överskred målet på 70 dagar. Orsaken är
en ökad arbetsbelastning samt hög personalomsättning på kansliet. Resultaten
från den kundenkät som genomförts visar
särskilt goda resultat gällande bemötande
och tillgänglighet.

Foto: Region Gotland/Mattias Ahlgren
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Under året har även fullmäktige ställt om till digitala sammanträden. Inger Harlevi (M) är
regionfullmäktiges ordförande och Lisa Tunegård arbetar som stadssekreterare i Region Gotland.

Utveckling på sikt
På grund av den personalvolym kansliet
har idag och med hänsyn till den rådande arbetssituationen kan överförmyndarnämnden inte se att personalen ska kunna
genomföra den påbörjade digitaliseringsprocessen i den takt som förslaget anger.
Behovet av ställföreträdare är vidare fortsatt stort vilket innebär att ytterligare resurser behöver läggas på rekrytering och
kompetensutveckling av ställföreträdare.

PATIENTNÄMNDEN
Patientnämnden har fyra huvuduppgifter:
• Stödja och hjälpa patienter och
närstående med klagomål på vården.
• Bidra till kvalitetsutveckling
och hög patientsäkerhet i vården
• Bidra till att verksamheterna anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar, det vill säga bidra till ökad
personcentrering i vården.
• Ge tvångsvårdade patienter
möjlighet att få en stödperson.

Viktigare händelser
Pandemin har påverkat verksamheten på
olika sätt. Informationsmöten har fått ställas in. Fysiska besök på kansliet har undvikits. Stödpersonernas kontakt med patienterna har huvudsakligen skett per telefon.
Antalet ledamöter på sammanträdena begränsades initialt för att senare övergå till digitalt deltagande. Kanslipersonal har hospiterat i vården med syfte att hjälpa till om
behov uppstår. Tjänsteresor har ställts in.
Måluppfyllelse
Patientnämnden bidrar, genom sin rapportering och återkoppling till vårdens kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet.
Vården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar. Under 2020 inkom 255
klagomål på vården. Det är något färre än
föregående år. Av dessa var 22 relaterade till
pandemin. Under året har patientnämnden
bidragit till ökad måluppfyllelse inom målet
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster
kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta. Nämnden uppvisar ett plusresultat på 0,2 mnkr. Detta beror huvudsakligen
på pandemins påverkan samt att verksamheten, under året, inte varit fullt bemannad.

Utveckling på sikt
Processerna för klagomåls- och stödpersonsärenden ska digitaliseras samt förberedas för e-arkivering. Arbetet med detta
har påbörjats genom förstudier inför byte
av handläggningssystem. Digitaliseringen
kommer att underlätta och effektivisera
arbetet med klagomåls- och stödpersonsärenden framåt.

VALNÄMNDEN
Kommunen är skyldig att genomföra de
allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar. Valnämnden och dess kansli har till uppgift
att bland annat förordna röstmottagare,
skaffa vallokaler och förtidsröstningslokaler, samt tillhandahålla valmaterial till
förtidsröstning och vallokaler. 2020 var
inget valår och valnämnden har därför
inte genomfört några sammanträden eller
haft någon annan verksamhet.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal klagomål
varav
- klagomål relaterat
till pandemin
varav
- somatisk specialistvård

2020

2019

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2020*

2019

255

266

Antal aktiva ärenden

22

970

742

Verksamhetens
intäkter

0

137

1 563

4

7

Verksamhetens
kostnader

-30 300

-26 426

-31 010

- särskild förordnad
vårdnadshavare

20

18

Verksamhetens
nettokostnader

-30 300

-26 289 -29 447

Kommunbidrag

30 300

30 300

31 353

0

4 011

-242

149

- psykiatri

23

26

- förvaltare

97

94

- primärvård

77

70

- god man

613

621

- tandvård

13

9

- kommunal vård

11

8

2

4

- övrig vård

1

0

Antal tillsatta stödpersoner

2

5

budget bokslut bokslut
2020
2020
2019

varav
- god man ensamkommande barn

128

- övrig verksamhet

RESULTATRÄKNING, tkr

Handläggningstid från
inkommen ansökan till
yttrande, dagar

107

100

Årets resultat
Budgetavvikelse

223

* Uppdaterat sätt att räkna antal aktiva ärenden sedan
förutvarande år ( inkluderar numera övriga förmynderskapsärenden).
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PATIENTNÄMNDEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Regionstyrelsen
ORDFÖRANDE: EVA NYPELIUS (C)

REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
REGIONDIREKTÖR OCH FÖRVALTNINGSCHEF: PETER LINDVALL

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG
RÄDDNINGSCHEF: DICK SVENNEFELDT
Regionstyrelsen ansvarar för all verksamhet inom regionstyrelseförvaltningen och
för räddningstjänsten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
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VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin är den händelse som
påverkat förvaltningen allra mest under
det gångna året. Under året beslutades och
lanserades en rad större åtgärdspaket för
att dämpa pandemins negativa konsekvenser för folkhälsa, kultur-, förenings- samt
näringsliv. Bland annat etablerades en företagsjour, gymnasieluncher hanterades i
form av ett luncherbjudande hos restauranger och krisstöd gavs till näringsliv, kultur- och idrottsorganisationer.
Flera publika evenemang har ställts in
varav det mest märkbara var Almedalsveckan som inte ställts in sedan starten 1968.
Stora insatser har gjorts för att säkerställa en god kommunikation kring pandemin
och dess effekter. Bland annat har websändningar producerats och omfattande
information byggts upp på regionens hemsidor såväl externt som internt.
Omställningen till hemarbete ställde höga krav på att snabbt få fram bärbar
IT-utrustning. Behovet av digital kommunikation ökade i samma takt, antalet digitala möten gick från 100 i februari till 11
000 i november. De nya arbetssätten har
ställt höga krav på såväl medarbetare som
chefer i att upprätthålla en god arbetsmiljö
och ett gott utvecklingsklimat. Positivt är
att samarbetet över gränser har förstärkts
och därmed organisationsförståelsen och
stoltheten för att arbeta i regionen. Även
beredskapsförmågan har stärkts genom att
analys har gjorts kring vilka verksamheter
som är mest samhällskritiska.
Trots pandemin har den ordinarie verksamheten kunnat fortsätta och ett flertal
utvecklingsinsatser enligt verksamhetsplanen har genomförts. Bland annat har en ny
regional utvecklingsstrategi arbetats fram
och beslut fattats att permanenta Energicentrum Gotland. Även en ny kulturplan
har beslutats. Biblioteksverksamheten har
bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete
och så har även skett kring måltidsverksamhetens framtida organisation och struktur.

74

Region Gotland | Årsredovisning 2020

Annat aktuellt har varit att bad- samt upphandlingsverksamheterna har utmanats
och stort fokus har även legat på regionens
effektiviseringsprogram.
En ny avdelning har bildats för att förstärka regionens fokus på kvalitetsområdet.
Partnerskapet med Uppsala universitet
Campus Gotland har förnyats och fått en
tydlig inriktning mot innovation. Förutsättningar till god informationsförvaltning
har stärkts ytterligare under året genom utvecklingsinsatser för informationssäkerhet,
ärendeberedning, arkiv och registratur.

MÅLUPPFYLLELSE
Ambitionerna och förväntningarna inom
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är höga. Detta avspeglas i verksamhetsplanen där många av aktiviteterna syftar
till en positiv målförflyttning inom samhällsperspektivet. Slutförda och påbörjade aktiviteter tillsammans med ordinarie
arbete bedöms ha stärkt och utvecklat det
gotländska samhället. Vidare ger det genomförda arbetet goda förutsättningar att
kunna hantera framtida utmaningar.
En sammanfattande bedömning är att
arbetet bedrivs på ett effektivt sätt med
ett bra utnyttjande av tillgängliga resurser
utifrån givna förutsättningar. Pågående
utveckling och arbete med stärkt digitalisering, informationshantering, organisationskultur, ledarstrategi, kompetensutveckling och effektiviseringsprogram
med mera ger goda förutsättningar för
måluppfyllelse. Det är dock tydligt att ytterligare verksamhetsutvecklingsinsatser
behövs för att nå målen.
Resultatet i medarbetaruppföljningen
visar att en stor andel av medarbetarna
är engagerade och motiverade i sitt arbete. Samtliga medarbetarindex visar bra
resultat. Sjukfrånvaron är fortsatt hög
inom delar av förvaltningen. Insatser för
en förbättrad arbetsmiljö och lägre sjuktal
görs. Kompetensförsörjningen är fortsatt
en utmaning och riktade insatser till vissa
yrkesgrupper utifrån jämställdhet alternativt bristyrken har genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera,
behålla och rekrytera medarbetare.

EKONOMI
Årets resultat uppgår till 25,8 mnkr (11,8
mnkr 2019). Årets överskott förklaras
främst av överskott i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader
samt förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnads- och
hyresbudgeten. Stora budgetöverskott redovisas även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt och för försäljning av leasingbilar. Vidare återfinns
budgetöverskott i verksamheten i form av
löner och övriga kostnader.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemins effekter kommer att påverka
verksamheten under lång tid. Prioriteringar kommer att behöva göras kring insatser
och resurser och lärdomar ska omsättas i
en ökad beredskap för framtiden.
Arbetet med varumärket Gotland
kommer att ges förnyad kraft efter beslut
i regionfullmäktige. Den nya regionala
utvecklingsstrategin ska omsättas och implementeras genom tre genomförandeprogram och den nya verksamheten inom Energicentrum ska etableras. Det arbete som
gjorts för att färdigställa de Gotländska
ståndpunkterna, som beskriver nödvändigheten i långsiktigt hållbara kommunikationer till och från ön, ska implementeras.
Den nya kulturplanen ska omsättas i
konkreta åtgärder och implementeras vilket
är viktigt för att stärka och säkerställa ett
rikt kulturliv över hela Gotland. Arbetet
med Gotlands nya översiktsplan (ÖP) fortsätter och närmast under 2021 väntar en
samrådsprocess. Även exploateringsarbetet
som ska möjliggöra fortsatt bostadsbyggande över hela ön fortsätter med stor kraft.
Utvecklingen av biblioteksverksamheten fortsätter. Framåt kommer arbetet
med den mobila verksamheten att formas,
öppettider anpassas, servicepunkter tas
fram och programverksamheten stärkas.
	 Ett nytt badhus och byggnation av
en ny gymnastikhall planeras. Området
Rävhagen utvecklas och renoveringen av
konstgräsplanen påbörjas inom kort. En
bidragsöversyn ska genomföras och ett fritidspolitiskt program tas fram.
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VERKSAMHETSMÅTT

2020

Chefers förutsättningar är ett område
som kommer att stärkas. Förvaltningens roll är viktig och det arbete som görs
för att utveckla områden som ekonomi,
digitalisering, verksamhetsutveckling,
kvalitet, HR och kommunikation blir
avgörande för hela regionen.
Fortsatt processutveckling och digitalisering förväntas ge stora effekter i
förvaltningens verksamheter och därmed
också för regionen. En gemensam digitaliseringsplan finns framtagen som stöd
för prioriteringar och effekthemtagning.
Kvaliteten i informationshanteringen
kommer att stärkas genom att e-arkivet
kommer på plats. Effekten kommer att
bli en ökad resurseffektivitet och också
informationssäkerhet.

2019

2020

2019

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten arbetar förebyggande
och stödjer den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra
och begränsa olyckor. De arbetar även
för att hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Räddningstjänsten
har bland annat som mål att nå 90 % av
Gotlands befolkning inom 30 minuter
vid akuta räddningsinsatser. Under året
uppnås målet med god marginal. Antalet
inkomna larm har minskat i jämförelse
med föregående år.
Årets resultat uppgår till – 4,7 mnkr.
Orsakerna till det negativa resultatet är
bland annat en ökning av semesterskulden, kostnader hänförliga till omorganisation samt ökade kostnader för utrusning.

2020

2019

426 600
989 324
278 926
83 979
297 192
20 323

427 186
990 976
258 141
88 433
286 397
23 258

Andel inköpta ekologiska
livsmedel, %

27

29

Andel inköpt svenskt kött, %

91

93

Andel inköpta närproducerade/gotländska livsmedel, %

17

15

Andel vegetariska måltider, %
(räknat på grundmeny)

28

20

Andel inköpt svensk kyckling,
%

99

96

2,27

2,29

Administrativa tjänster

Medborgarinriktade tjänster

Lönehantering - antal
lönespecifikationer

Antal besök på regionarkivet

1 743

3 669

Antal beställda
portioner inom:

0,48

Antal framtagna volymer,
regionarkivet

4 144

2 682

0,15

0,24

Antal samtal,
regionupplysningen

215 879 297 589

Bistått vid rekryteringar
av chefer

50

49

Antal besvarande samtal,
regionupplysningen

189 412 267 466

Bistått vid rekrytering övriga

20

29

Genomsnittlig kötid,
regionupplysningen (sek)

- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning
- hälso- och sjukvård
- inom äldreomsorg
- äldreomsorg,
ordinärt boende

27 (27)

-

95 (109)

-

Kvalitet i löneutbetalningar, %*
Andel extra utbetalningar
pga fel, %**

Antal deltagare utbildning
Adato (antal anmälda)
Antal deltagare Arbetsmiljöutbildning (antal anmälda)
Antal deltagare utbildning
första hjälpen (antal anmälda)

100 857 102 037
0,61

26 (26)

-

9

-

Antal samtal HR-supporten

1 104

1 132

Andel elektroniska fakturor
av hanterade fakturor, %

90

82

Antal protokollförda paragrafer, kansli (RF, RS, RSau)

1 078

1 172

Antal registrerade ärenden
av registraturen

9 910

10 379

Antal registrerade
handlingar av registraturen

54 527

56 353

Antal utbildningstillfällen,
att vara anställd

It-relaterade tjänster
Antal supportärenden
per dator
Servicenivå digital
arbetsplats (DAP), %
Antal ärenden hanterat
av it-supporten

Antal externa samtal
till 0498-26 90 00
Andel externa samtal via
0498- 26 90 00, %
Antal besök i reception,
externa och interna

Måltidstjänster

28

25

169 386

-
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50

10 257

14 738

Kultur- och fritidsverksamhet
Inomhusbad, antal bad
Nettokostnad
per bad, kronor

82 841 103 963
70,50

Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

909

6 817

Idrottshallar, antal
uthyrda timmar

20 760

26 052

Antal arbetsordrar, service
och reparation hjälpmedelscentralen (HMC)

5 277

5 671

Idrottsplatser, antal
uthyrda timmar

6 010

6 583

Ledtid arbetsordrar, service
och reparation HMC, dagar

6,82

8,69

3,23

90

91

41 103

36 182

* Kvalitet i löneutbetalning: Måttet beskriver andel
fel som rättats i löneutbetalningarna
** Extra löneutbetalning pga fel: Måttet beskriver
andel extra utbetalningar av fel

- ungdomar
- pensionärer
- funktionshindrade

Försörjningstjänster

Antal plockade rader
varuförsörjningen

Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster
3,12

Koldioxidekvivalent

85,50

30 207 29 090
3 891 4 400
2 799
3 057
2020

Ledtid varuförsörjning,
dagar

173 509 168 960
0,92

0,89

2019

Bibliotek, antal
fysiska besökare

412 885 604 316

Bibliotek, antal
media lån fysiska

362 605 379 043
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Regionens styrmodell ska utvecklas för
att samspela med den nya regionala utvecklingsstrategin och den påbörjade
utvecklingen mot mer tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet fortsätter också med att tydliggöra regionens demokratiuppdrag och här finns stora möjligheter
för fortsatt utveckling kring delaktighet
och medborgarinflytande.
Effektiviseringsprogrammet och dess
olika projekt kring bemanning, inköp, lokalförsörjning, digitalisering, måltidsverksamhet, framtidens skola och framtidens
samhällsbyggnad kommer att ge kunskaper
och insikter som ska ge god grund för kommande utvecklingsinsatser med effekter för
såväl kvalitet som kostnader.

Foto: Region Gotland/Beatize Olsson
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Lotta Israelsson, HR direktör samt Peter Lindvall, regiondirektör, förbereder ett av årets chefsforum.
Under 2020 genomfördes alla chefsforum, utom ett, helt digitalt.

2020

2019

RESULTATRÄKNING
RÄDDNINGSTJÄNST, tkr

Totalt antal larm
varav

696

737

Verksamhetens intäkter

- IVPA
(i väntan på ambulans)
- brand ej i byggnad
- brand i byggnad
- trafikolycka
- automatlarm
- hjärtstoppslarm
- annat sjukvårdslarm
- annan hjälp
till ambulans

118
74
73
77
162
46
72

RÄDDNINGSTJÄNST

6 096

3 937

-57 219

-59 512

-2 953

-3 338

-417

-297

Verksamhetens
nettokostnader

-54 493

-59 210

Kommunbidrag

54 493

54 493

0

-4 717

9 361

3 240

Verksamhetens kostnader
155
71
63
105
148
60
96

18

28

Avskrivningar
Internränta

Årets resultat
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Nettoinvesteringar
RESULTATRÄKNING RSF, tkr

budget bokslut bokslut
2020
2020
2019

Verksamhetens
intäkter

410 699

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

76

465 847

448 951

-791 794 -823 282 -777 643
-25 435

-23 501

-20 848

-1 308

-1 103

-1 059

-407 838 -382 039 -350 599
407 838

407 838

362 422

0

25 799

11 823

37 955

29 909

21 463
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budget bokslut
2020
2020

2019 ingick räddningstjänsten i tekniska nämnden

MEDARBETARE, RSF
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

2020

2019

660
209
451
64

677
212
465
42

357 364 346 152

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

45

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

5,8

5,7

MEDARBETARE, RÄDDNINGSTJÄNST
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst.
Personalkostnad, tkr

2020
49
48
1
3
44 882

Personalkostnad i %
av verksamhetens kostnader

75

Sjukfrånvaro inkl. timavlönade, %

5,0

Under 2019 redovisades räddningstjänstens medarbetare i
samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarstatistik
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Samverkansstrukturer
i Region Gotland
Exploateringsprocessen inom Region Gotland berör flera förvaltningar och hanteras
genom exploateringsgruppen med dess
verksamhetsledare. Här drivs utvecklingsinsatser för att förbättra interna flöden
som sedan skapar förbättringar och underlättar för medborgarna.
För att skapa goda förutsättningar
till gemensam organisationskultur och
stärkt sammanhållning inom regionen
finns ett antal interna strategiska nätverk
där funktioner från samtliga förvaltningar deltar aktivt. Bland annat sker samarbete och gemensam utveckling kring
digitalisering, kvalitet, ekonomi, kommunikation och HR-frågor.
Samverkan med Uppsala Universitet
utgår ifrån ett gemensamt partnerskap
som också reviderats under året för att nå
målet Gotland – den innovativa kunskapsregionen i Östersjön. Två fokusområden
lyfts fram. Forskning och innovation samt
utbildning och studentsamverkan. Viktigt
framåt blir projektet Innovationssystem
Gotland som ger möjlighet att ta tillvara
idéer med potential att utveckla hälso- och
sjukvården på Gotland.
För information och samråd angående
kommunikationer till och från samt på
Gotland finns Trafikrådet. Rådet leds av
Region Gotland och består av näringsliv,
länsstyrelsen, trafikoperatörer, organisationer, statliga myndigheter och infrastrukturansvariga. Rådets främsta uppgift är att
ta fram de gotländska ståndpunkterna för
färje- och flygtrafik.
Krissamverkan på Gotland består av
ett krissamverkansråd samt tre funktioner
kopplat till krisberedskap. Arbetet har under 2020 starkt präglats av hanteringen av
pandemin. Kring trygghetsskapande och
brottförebyggande arbetar Region Gotland tillsammans med Polisområde Gotland, Gotlandshem och Falck Ambulans i
Operativt samverkansforum. Här hanteras
sammansatta sociala frågor där ingen en-

skild aktör eller verksamhet äger hela problembilden. Under året har våld, droger,
psykisk ohälsa och utanförskap prioriterats.
I samband med förnyandet av Gotlands
Integrationsstrategi har under 2020 en
omstrukturering skett i de övergripande
samverkansformerna för integration och
etablering. Numera ingår Region Gotland i Länsstyrelsens Integrationsråd. Här
medverkar flera av regionens förvaltningar
tillsammans med statliga myndigheter och
civilsamhällesaktörer.
Dialog och samråd med organisationer inom funktionshinderrörelsen sker
genom ett centralt tillgänglighetsråd,
samrådsgrupper för nämnderna samt
brukarråd på verksamhetsnivå. Under
året har frågor som färdtjänst, nybyggnation av offentliga toaletter, vikten av
doftfria miljöer i offentlig verksamhet
och anpassad samhällsviktig information
kopplat till pandemin hanterats.
Samverkan med näringslivets organisationer för ett bättre näringslivsklimat och
ökad tillväxt sker genom flera forum, bland
annat genom Tillväxtrådet som är den
strategiska nivån med fokus på regional utveckling. Därutöver finns näringslivsberedningen som är ett initiativ från de sex större
företagarorganisationerna och syftar till att
skapa samhandling på en mer operativ nivå.
Kompetensförsörjningen lyfts fram som en
av de större utmaningarna för ökad tillväxt.
Region Gotland har en viktig roll både som
stor arbetsgivare och utbildningsansvarig.
För att klara utmaningen framåt samordnas utbildningsaktörer och arbetsgivare
genom kompetensrådet.
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Omvärlden är komplex och i allt fler frågor
drivs därför samverkan över organisationsoch verksamhetsgränser såväl internt som
externt. Att beskriva alla samverkansformer är inte möjligt men här ges ett antal
exempel på värdeskapande samverkan som
skett under året.
Under 2020 inrättades ett samverkansforum för social hållbarhet i syfte att
åstadkomma en regionintern, effektiv samverkan och styrning för att nå målen inom
området social hållbarhet. Forumet har
bidragit till förankring, beredning och diskussion av förvaltningsövergripande frågor
inom området.
De förvaltningar som i huvudsak har
verksamhet som riktas till barn och unga
samt vuxna och äldre har en etablerad
samverkansstruktur för dessa frågor. I samverkansarbetet rörande barn och unga har
stort fokus legat på kunskapshöjande insatser. Utbildningar har genomförts rörande våldsutsatta barn samt kunskap kring
barnkonventionen. Uppföljning har gjorts
av det pågående försöket med en första linje-mottagning för barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Samverkansinsatser har
också påbörjats kring de yngsta barnen. En
översyn av processen kring SIP (samordnad
individuell planering) har genomförts och
material och hemsida är uppdaterade.
När det gäller vuxna och äldre har samverkan prioriterat sammanhållen vård och
omsorg. Särskild medicinsk stödfunktion
för hemtjänsten har utvärderats och beslut
om breddinförande är taget. Arbetssätt för
SIP i hemmet har tagits fram och insatser
görs för implementering. Region Gotlands
samhällsinformation kring förberedelser
inför ålderdomen utvecklas. Vid uppföljning av patienter som precis kommit hem
från den slutna vården syns förbättring
inom flera områden sedan förra mätningen.
En satsning har gjorts inom biblioteken och
socialförvaltningens hälsofrämjande enhet
kring ofrivilligt digitalt utanförskap.
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Tekniska nämnden
TEKNIKFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: KARL-JOHAN BOBERG (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: PATRIC RAMBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER
Pandemin har naturligtvis överskuggat
och påverkat all verksamhet under året. I
ett ekonomiskt perspektiv har förvaltningen påverkats betydligt medan verksamheterna, bortsett från kollektivtrafiken som
påverkats i mycket hög utsträckning, i
stort sett fungerat som vanligt. Många av
de som kunnat har arbetat hemifrån. Förvaltningens krisledningsgrupp är och har
varit aktiv under hela pandemin bortsett
från semesterperioden.
I juni tog Bergkvarabuss AB över som
kollektivtrafikentreprenör. Efter smärre
inkörningsproblem har verksamheten löpt
på bra trots den påverkan som pandemin
medfört. Framöver kommer ökade resurser
läggas på att förbättra dagens kollektivtrafik i syfte att få en större andel gotlänningar
och besökare att nyttja trafiken.
Under året som gått har ett omfattande
processarbete lagts ner på att förbättra regionens samhällsbyggnadsprocess tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
och regionstyrelseförvaltningen. Effektiviseringen och kvalitetssäkringen av processen kommer att fortsätta under 2021 och
förväntas leda till en rad förbättringar för
kunder, medarbetare och övriga berörda.
Arbetet med att bygga ut Region Gotlands vatten- och avloppssystem har fått
ett ökat fokus som resultat av den omfattande exploateringen i framför allt Visby.
Under 2021 kommer arbetet att fokusera
på att förstärka vattenförsörjningen i Visby, men utbyggnad kommer även att ske i
andra områden.
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MÅLUPPFYLLELSE
Förvaltningen arbetar aktivt inom alla
verksamhetsområden för att bidra till god
måluppfyllelse. För de mål som riktas mot
medborgare och samhälle, kan särskilt lyftas arbetet för att bidra till ett gott näringslivsklimat. Digitalisering är en viktig del
av det och utveckling och förbättring av
e-tjänster pågår kontinuerligt, till exempel
tillstånd för grävning i gata, transporttillstånd och torghandel. Viktigt för att öka
förståelse och för att ge kunder möjlighet
att vara medskapande är kommunikation
om processer som är angelägna för företag,
till exempel tillståndsprocesser.
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Hur väl förvaltningens arbete bidragit till
målet att minska Gotlands klimatavtryck
är svårvärderat. Mycket är dock påbörjat
och under 2020 har nya mål och ambitioner tagits fram som på ett tydligare sätt
kommer att kunna påvisa både åtgärder
och resultat.
För mål som omfattar kvalitets- och
medarbetarutveckling kan konstateras att
medarbetare idag uttrycker en mer positiv
upplevelse av samarbetsklimat, respekt
och möjlighet till utveckling. Arbetet
med att skapa en tillitsbaserad kultur har
under pandemin både stannat av och tagit
ett ordentligt steg framåt. Arbetet med
att förbättra och tydliggöra processer, till
nytta för kunder och medarbetare, fortsätter, bland annat genom att finna relevanta
nyckeltal för att mäta och beskriva utveckling i förvaltningens verksamheter.

EKONOMI
Den totala budgetavvikelsen för tekniska
nämnden är negativ och uppgår till -30,1
mnkr (-1,6 mnkr 2019). De största negativa differenserna återfinns inom VA-verksamheten med -11,4 mnkr och kollektivtrafiken med -19,9 mnkr. Inom båda dessa
verksamheter har större poster av engångskaraktär belastat årets resultat. I utfallet för
kollektivtrafiken redovisas 13 månaders
kostnader för busstrafiken i syfte att få rätt
periodisering av kostnaderna. VA-verksamheten har gjort nödvändiga utrangeringar
av anläggningstillgångar med bokfört värde som belastat resultatet med ca 7,1 mnkr.
Kollektivtrafiken har därutöver haft kännbara effekter av pandemin till följd av minskat resande samt kostnader för lösningar i
syfte att förhindra smittspridning i busstrafiken och för sjuktransporterna.
För den avgiftsfinansierade verksamheten inom avfallsavdelningen redovisas
negativt utfall jämfört med budget, -4,1
mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter än budgeterat bland annat till följd av
pandemin, efterfakturering av kostnader
för sopkärl från entreprenör samt högre
uttag av kompostpåsar än tidigare år. Den
avgiftsfinansierade hamnverksamheten visar positivt utfall för linjehamnen med 0,8
mnkr men negativt utfall för kryssningskajen med -0,3 mnkr. Den skattefinansierade hamnverksamheten uppvisar negativt

utfall om -1,2 mnkr till följd av tillkommande kostnadsposter för utrangering av
en tidig förstudie för kryssningskaj samt
asfaltering av apotekskajen i Slite.
Positiva utfall inom fastighets- och
parkverksamheterna väger till del upp det
totala utfallet mot budget. Utfallet för den
skattefinansierade verksamheten inom
fastighetsförvaltningen är positiv jämfört
med budget om 2,7 mnkr till följd av att
budget för evakueringslokaler inte behövt
nyttjas under året. För den intäktsfinansierade fastighetsförvaltningen redovisas
en positiv avvikelse om 1 mnkr. Gata- och
parkverksamhetens utfall var positivt med
2,3 mnkr, till följd av bland annat lägre
nettokostnader för verkstäder och lägre
kostnad för övertid.
Investeringsutgifterna, exklusive exploatering, för teknikförvaltningen 2020
uppgick totalt till 298,4 mnkr. 117 mnkr
har investerats inom fastighetsområdet
och 105,9 mnkr inom VA-verksamheten.
Utfallet för investeringsutgifterna inom
exploateringsverksamheten uppgick till
17,9 mnkr. Det största projektet är statsutveckling Visborg som står för 13,4 mnkr.

UTVECKLING PÅ SIKT

Det ekonomiska läget kommer även fortsatt
att utgöra en utmaning som förvaltningen
löpande kommer att behöva arbeta med.
Arbetet med att förbättra servicegraden
för både medborgare och företagare kommer att fortsätta. Detta är en del i målsättningen med det förvaltningsövergripande
arbetet att förbättra samhällsbyggnadsprocessen, men finns även som en rad aktiviteter i verksamheterna.
VA-utbyggnaden fortsätter med fokus
på norra Gotland och Fårö. Avfallsavdelningen arbetar vidare med att göra avfall
till en resurs. Ett betydande projekt drivs
för att bygga ut Slite deponi och den
framtida ÅVC-verksamheten ses över. I
februari 2021 tillträder en ny operatör för
insamling av hushållsavfall. Stadsutvecklingsprojektet Visborg har kommit igång
på allvar och fortsätter att vara ett stort
projekt under lång tid framöver. År 2040
ska cirka 4 000 nya bostäder ha byggts.
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VERKSAMHETSMÅTT
KOLEKTIVTRAFIKEN

2020

2019

HAMNVERKSAMHET

2020

2019

GATA-VÄG-PARK
Enskilda vägar
med statsbidrag:

Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik

629 213 932 121

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

43 965

48 710

-varav antal resor
med bussiga kortet

269 270 359 288

Övriga hamnar (tusental
bruttoreg. ton)

317

319

1 235

1 822

Antal bussresor med cykel

294

1 648

1

7

Sålda länskort
- varav Länskort Plus

3 212
267

5 306
653

Sålda förortskort
- varav Förortskort Plus

1 138
47

1 559
112

Sålda Visbykort
- varav Visbykort Plus

1 358
262

2 634
691

Sålda Arbetsresekort

457

-

Sålda endagskort (24-timmar)

160

Sålda tredagarskort
(72-timmar)
Färdtjänst antal beslut

Sålda årskort

Riksfärdtjänst antal beslut
Beslut totalt antal parkeringskort för funktionshindrade,
med avslag
Antal färdtjänstresor
Antal sjukresor med taxi
Antal sjukresor i buss

AVFALLSVERKSAMHET

Mängd insamlat
mat- och restavfall1

Ank + avg passagerare
Visby (tusental)

Antal vägar utan statsbidrag:

2019

320
805
276

374
810
221

0

0

5 523

7 595

Ank + avg personbilar
Visby (tusental)

417

544

Vinterväghållning
totalkostnad tkr

Färjegods ank & avg
(tusental ton)

653

674

- Kronor per invånare

92

129

Godstrafik antal anlöp

207

254

Parkmark, Naturmark,
antal hektar

277

277

Godstrafik ank varor
(tusental ton)

159

179

Anlagd park, antal hektar

218

218

Godstrafik avg varor
(tusental ton)

196

195

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

227

257

481

131

246

Kryssningspassagerare
(tusental)

28

102

451

535

Kryssningsbesök antal anlöp

25

95

2020

2019

3

8

294

225

36 414

53 386

22 543

26 742

789

2 251

Gästande fritidsbåtar
(antal gästbåtsdygn):
- Visby
- Övriga hamnar

3 172
708

6 427
1 266

Gästbåtsdygn total

3 880

7 693

2020*

2019

Total mängd
i ton

kg/ person

10 276

159

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltad lokalarea BRA

499 953 506 444

- varav förhyrd area BRA

95 541 100 278

Antal byggnader

512

Periodiskt underhåll kr/kvm

104

73

Vattenförbrukning l/kvm

347

392

Värmeförbrukning kwh/kvm
graddagskorrigerad

96

99

Elförbrukning kwh/kvm

61

63

2020

2019

MARK OCH STADSMILJÖ

Total mängd
i ton

kg/ person

10 477

162

Antal transporttillstånd
Antal grävtillstånd

- varav insamlat komposterbart (matavfall)

3 695

57

3 789

59

- varav brännbart avfall

6 581

102

6 688

103

Mängd returpapper
och förpackningar
(exkl. well)2

7 500

116

7 911

127

34 591

535

34 919

540

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

- Antal vägar
- Antal km
- Kostnad kr per invånare

2020

Antal fastighetsförsäljningar

534

40

19

101

156

19

20

Antal tillstånd
markupplåtelse

266

457

- varav Almedalsveckan

48*

208

*samtliga ansökningar återkallades.

Slamverksamhet

- Antal brunnar/tankar

12 850

13 177

- Antal tömningar

12 142

12 789

- Bomkörning per
abonnent, %

2,1

2,7

1 Uppgift från mottagaranläggning
2 Uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
3 Returpapper och förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
* Uppgifter för 2020 är preliminära och tas fram kvartal 2, 2021. Vid beräkning av mängd per person justeras invånarantalet med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling. Då det justerade invånarantalet för 2020 inte har presenterats
än används invånarantalet för 2019 (64 693) i beräkningen för 2020.
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Slamtömning
enskilda avlopp

Foto: Region Gotland/Peter Daun
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Region Gotland ansvarar för sju återvinningscentraler på Gotland. Avfall ska sorteras så långt det är möjligt.
Genom att sortera sitt avfall bidrar gotlänningarna till att material kan användas igen och igen.

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

Verksamhetens 1 025 075
intäkter

1 088 021 1 068 370

INVESTERINGAR, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019*

Investeringar
egna inom TN

218 672

67 067

57 974

0

0

3 302

MEDARBETARE
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst.

2020

2019

332
249
83
18

320
251
69
19

-varav
räddningstjänst

Avskrivningar

Investeringar
affärsdrivande

284 411

128 111

261 017

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

19

19

Investeringar
andra förvaltningar

193 796

103 176

111 742

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,9

4,2

Summa investeringar netto

696 879

298 354

430 733

-193 649

-204 601

-184 355

-52 222

-55 417

-50 949

Verksamhetens -167 149
nettokostnader

-197 225

-188 592

167 149

167 149

186 943

0

-30 076

-1 649

Kommunbidrag
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bokslut
2019

Verksamhetens -946 353 -1 025 228 -1 021 658
kostnader

Internränta

Årets resultat

80

bokslut
2020
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Personalkostnad, tkr

*2019 ingick räddningstjänsten i tekniska nämnden

195 803 187 033
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Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING

VERKSAMHETSIDÉ

EKONOMI

Verksamheten ansvarar för produktion och
leverans av dricksvatten samt rening och
hantering av spillvatten och dagvatten inom
fastställda verksamhetsområden till abonnenter och till kunder anslutna enligt avtal.

Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett underskott om -11,4 mnkr (1,9
mnkr 2019). Enligt huvudregeln ska 100
% av resultatet överföras till det egna kapitalet. Särskilda omständigheter 2020 har
gjort att tekniska nämnden har ansökt om
att inte behöva överföra hela underskottet.
Av årets resultat överförs -2,8 mnkr till
eget kapital. Det finns totala förutbetalda intäkterna med 10,3 mnkr och vilket
utgör en fond för framtida investeringar
för VA-verksamheten. VA-fonden periodiseras på 25 års tid och intäkter för 2020
uppgår till 475 tkr. Fonden har skapats
med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för
kommunal redovisning.

Injusteringar av bräckvattenverket på södra Gotland pågår. Ombyggnad av vattenverket i Klintehamn och ledningssträckningen från verket är slutfört. Projektering
av överföringsledning mellan Klintehamn
och Västergarn är klar. Projektering av
överföringsledning mellan Västergarn
och Tofta är påbörjad. Målet är att pumpa
dricksvatten från bräckvattenverket i syfte
att avlasta Visbyområdet.
Ett område utanför Roma har undersökts för att utreda förutsättningarna för en
ny vattentäkt till Roma och Dalhem.
Projektet Visby VA-försörjning består av
ett helhetsgrepp för behov av dricksvatten,
spillvattenrening, dagvattenhantering och
ledningsförnyelse. En första utredning för
att sammanställa en fördjupad VA-plan för
Visby VA-försörjning är klar och redovisad.
Investeringsprojektet ”Testbädden vid
Storsudret” har slutfört etableringen av instrumentell infrastruktur. Klimatstation
och mätstationer är driftsatta och kalibreringar och kvalitetsgranskning av data sker.
Lämpliga platser har identifierats för infiltration, vattenuttag samt lagring av vatten.
På dessa platser påbörjas förarbetet med
upphandling av infrastrukturen.
Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har
lett till en pilotanläggning på Visby avloppsreningsverk. Syftet är att få ett underlag för
en eventuell dimensionering av en anläggning för dricksvattenproduktion av renat
spillvatten. EU-medel har erhållits för detta.

MÅLUPPFYLLELSE
Finansieringsgraden minskade från 101,0
% år 2019 till 94,7 % år 2020. Målsättningen är 100 % finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
81 % (88 %, 2019). Målsättningen är 85
% debiteringsgrad i förhållande till levererad mängd.
Totalt 3 954 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2020, vilket kan jämföras med år 2019 då leveransen uppgick
till 3 821 000 m3.
1

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
totala intäkter

192 059

203 584

191 550

Verksamhetens
totala kostnader

134 139

146 821

140 057

Avskrivningar

46 457

54 279

39 712

Internränta

11 463

13 895

9 886

0

-11 411

1 895

Bokslut
2020

Bokslut
2019

Verksamhetens resultat

BALANSRÄKNING, tkr
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader
och tekniska
anläggningar

VA-TAXAN

Maskiner och inventarier

Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras efter konsumentprisindex.
VA-taxan avseende anläggningsavgifter
höjdes med 10 % och förbrukningsavgifter med 7 % från och med oktober 2020.

Finansiella
anläggningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 262 775 1 216 623
17 744

12 876

287

334

1 280 806 1 229 833
16 427

11 946

1 297 233 1 241 779

UTVECKLING PÅ SIKT
En fördjupad utredning av Visby VA-försörjning om möjligheten att använda
Bäste träsk, nya grundvattentäkter eller
optimera befintliga vattentäkter görs.
Återanvändning av BDT-vatten1 och/eller
renat spillvatten ingår. Vidare är tillstånd
sökt för ny vattentäkt på Fårö och på sikt
kommer tillstånd sökas för nuvarande vattentäkt. För båda vattentäkterna ska vattenskyddsområde sökas. Spillvattenhanteringen kräver fortsatt utredning.
Statsutvecklingsprojektet Visborg byggs
med sorterande spillvattenrör för att spara
vatten och optimera rening av klosett och
BDT-vatten.
Förprojektering av överföringsledning från Slite till Valleviken via Hideviken och Hellvi genomförs de närmaste
åren. Vidare är projektering av överföringsledning Garda–Ljugarn klar, men
markavtal saknas. Nytt tillstånd för avloppsreningsverket i Ljugarn är sökt vid
Mark- och miljödomstolen.
Förprojektering av vattenverk i Othem
är påbörjad tillsammans med Cementa
AB för att ta hand om ”länshållningsvattnet” från Filehajdar.
		

Eget kapital

2 356

5 209

Avsättningar

6 222

5 673

Långfristiga skulder

859 230

855 028

Kortfristiga skulder

429 425

375 869

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 1 297 233 1 241 779
Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998
Därav särskild löneskatt

11 253

12 022

2 197

2 347

VATTENHANTERING
I TUSEN KBM

2020

Levererad mängd

3 954

3 821

Debiterad mängd

3 186

3 372

Debiteringsgrad, %

81

88

Rent vatten uppfyllda
krav, %

99

99

6 142

6 860

100

100

Renad mängd
avloppsvatten
Utsläppsvärden
uppfyllda krav, %

2019

avloppsvatten från bad, disk och tvätt
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VIKTIGA HÄNDELSER

RESULTATRÄKNING, tkr

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Miljö- och byggnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

ORDFÖRANDE: EVA AHLIN (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: JOHAN ÅBERG
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VIKTIGARE HÄNDELSER

MÅLUPPFYLLELSE

EKONOMI

Pandemin har påverkat samhällsbyggnadsförvaltningens arbete och medarbetare på flera sätt under året som gått.
De allra flesta av medarbetarna arbetar
nu på distans, något som varit möjligt
tack vare den digitalisering som tidigare genomförts på förvaltningen. Även
verksamheternas arbete har påverkats av
pandemin och stort fokus har under året
lagts på att ställa om, prioritera och anpassa verksamheterna utifrån de råd och
rekommendationer som lagts fram av Region Gotland och Folkhälsomyndigeten.
Arbetet med det EU-finansierade projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad)
pågår för fullt inom förvaltningen och
avslutas enligt plan under kommande år.
Fram till årsslutet 2020 har DiSa bland
annat digitaliserat drygt 500 av öns detaljplaner, och mätt in över 90 % av alla
gränspunkter inom dessa detaljplaner.
Projektet har även tagit fram e-tjänster
som ersatt förvaltningens blanketter, infört en digital brevlåda, en ny kartportal,
ett digitalt mellanarkiv för alla förvaltningens handlingar och sjösatt en helt digital lina för översiktsplanen.
Under året som gått har ett omfattande processarbete lagts ner på att förbättra
regionens samhällsbyggnadsprocess tillsammans med teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen. Effektiviseringen och kvalitetssäkringen av processen kommer att fortsätta under 2021 och
förväntas leda till en rad förbättringar för
kunder, medarbetare och övriga berörda.
Under året har processen för att ta fram
den nya översiktsplanen inletts. Enhet
plan har arbetat med sociotopkartering
och tidig dialog för att få in underlag till
processen från boende, besökare och företagare på Gotland. Nytt för processen
är att den, till följd av DiSa, nu sker digitalt. Översiktsplanen kommer färdigställas under 2023.

Nämndens arbete påverkar samtliga av
Region Gotlands 18 mål. Nämnden hade
prioriterat 3 fokusområden inför 2020,
service, effektivisering och medarbetare
för att uppnå en tydlig styrning och effekthämtning. Den tydliga prioriteringen och relevanta målstyrningen återspeglar sig i nämndens måluppfyllelse och den
positiva förflyttning som skett. Nämnden valde 5 mål att arbeta mot. Nämnden
har uppnått tre av de fem målen, de andra
två målen är till stor del eller delvis uppfyllda. Positiva förflyttningar har skett
inom samtliga målområden.
Under året har förvaltningen bland
annat arbetat aktivt med att öka möjligheterna för boende, besökare och företag
att vara delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen. Dels genom de många samrådsmöjligheter som getts inom översiktsplanen, likväl som det löpande arbete som
pågår med implementeringen av de tjänster EU projektet DiSa (digital samhällsbyggnad ) tagit fram. Under året har ett
antal insatser planerats om eller strukits
till följd av pandemin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
genomfört en förstudie i digital dialog
under året. Förstudien låg till grund
för en ytterligare ansökan av EU-medel.
Ansökan beviljades och under kommande år kommer de nya tjänsterna byggas
och implementeras.
Grönstrategiplan har tagits fram och
ett implementeringsarbete inom förvaltningen pågår kring denna samt dagvattenstrategin. Genom främst arbete med
det delvis EU-finansierade projektet DiSa
utvecklas och förbättras kvaliteten på
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete.
Projektet bidrar till att öka förvaltningens
förmåga att arbeta för delaktighet och tillgänglighet. Samtliga index har ökat 2020
inom medarbetarområdet jämfört med
2019, störst positiv förflyttning har skett
inom indexet attraktiv arbetsgivare.

Nämnden redovisar ett underskott mot
budget med -0,9 mnkr (-2 mnkr 2019).
Pandemin har påverkat delar av nämndens
enheter negativt under året, framför allt
inom miljö- och hälsas verksamheter och
inom enhet livsmedel, där tillsyn och kontroller inte kunnat genomföras på grund
av rådande pandemi. Enhet bygg har tappat en del intäkter till följd av ärenden som
ej klaras inom lagstadgad tid (10 veckor).
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UTVECKLING PÅ SIKT
Det nu beviljade EU-projektet Digital dialog kommer att påbörjas för att utveckla nya
digitala tjänster för att underlätta för boende, besökare och företagare på Gotland att
interagera med samhällsbyggnadsprocessen.
På grund av förändrade förutsättningar
under pandemin påverkades flera enheter
och dess verksamheter negativt, vilket kommer få långsiktiga konsekvenser på måluppfyllelse och intäkter. Enhet livsmedel- och
alkohol förväntas kunna komma betydligt
närmare kontrollmålet för livsmedelskontrollen än de senaste åren förutsatt att fokus
för 2021 får ligga på livsmedelskontroll och
inte trängseltillsyn.
Under kommande år kommer bland
annat resultatet av det omfattande processarbete som lagts ner på att förbättra regionens samhällsbyggnadsprocess, FramSam, att implementeras i organisationen.
Flera bemötandecoacher inom verksamheterna har utbildats för att inspirera och
arbeta med verktygen de fått i linjeverksamheten och flera digitaliseringsprojekt
med fokus på just processen pågår.
Flera medarbetare inom förvaltningens enheter kommer framåt vara involverade i framtagandet av ny översiktsplan
för Gotland. Detta kommer naturligtvis
påverka verksamheternas övriga måluppfyllelse och ekonomi. Det innebär också
bland annat att arbetet med detaljplaner
kommer att vara begränsat fram till sommaren 2021 då de flesta av enheten plans
resurser är involverade i framställandet av
den nya digitala översiktsplanen som förväntas gå till samråd i juni.

Foto: Sebastian Havdelin
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Inom Region Gotland pågår projektet Digital samhällsbyggnad (DiSa). Projektet innefattar flera olika områden,
som exempelvis digitala detaljplaner, 3D-modeller, förbättrad kvalitet av fastighetsgränser och e-tjänster.
Här förbereds en flygning med drönare över Visby ringmur.

2020

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

374

Verksamhetens
intäkter

74 016

73 487

72 964

453

449

Verksamhetens
kostnader

-100 531

-101 042

-104 302

461

651

Avskrivningar

-1 071

-937

-873

164

172

Internränta

2020

2019

Antal ärenden
under handläggning

172

395

Antal inkomna ärenden

153

100

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

1 206

1 199

147

128

Antal ärenden under handläggning, utgående balans

1 164

1 294

- varav förhandsbesked

132

147

Antal ärenden
utgående balans

342

300

INSPEKTION/BESÖK
OCH TILLSYN

- varav under komplettering

178

153

Bygglov och
förhandsbesked*
Antal ärenden,
ingående balans
- varav under komplettering
Antal inkomna ärenden
- varav förhandsbesked
Antal beslut

300

* Ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors
handläggningstid enligt plan- och bygglagen.

DETALJPLAN OCH
ÖVERSIKTLIG PLANERING

2020

2019

Antal beslut om planbesked

21

33

Antal ärenden under handläggning, ingående balans

121

125

Antal inkomna ärenden
Antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under handläggning, utgående balans

25

30

3

8

125

121

GEOGRAFISK INFORMATION

2020

2019

Livsmedelsrörelser,
nspektioner/besök

705

911

Miljöfarlig verksamhet
inspektioner/besök

348

542

Antal beslut om
enskilt avlopp

650

525

Tillsyn enligt LSO
(lag om skydd mot olyckor)

95

112

Tillsyn enligt LBE
(lagen om brandfarliga
och explosiva varor)

14

15

9

16

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

-44

-40

-30

Verksamhetens
nettokostnader

-27 630

-28 532

-32 241

Kommunbidrag

26 543

26 543

26 062

Årets resultat

-1 087

-1 989

-6 179

0

-902

-3 079

2 030

940

1 189

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

Miljö- och byggnämnden har utnyttjat 1 087 tkr
av eget kapital.

MEDARBETARE

2020

2019*

116
55
61
8

175
109
66
8

67 224

108 347

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

67

69

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,9

5,8

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

* Under 2019 redovisades räddningstjänstens medarbetare
i samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarstatistik.
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VERKSAMHETSMÅTT

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: STEFAN NYPELIUS (C)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin har haft stor effekt på
verksamheterna under året som gått med
ökad arbetsbelastning, snabba omställningar i rutiner och arbetssätt till följd av
Folkhälsomyndighetens och regeringens
olika beslut samt hantering av oro bland
vårdnadshavare, elever och personal.
Pandemin har lett till en ökad digital
kompetens hos medarbetare. Medarbetare och ledare har satts på prov men klarat
utmaningarna genom stort lösningsfokus
och flexibilitet.
Utredningsarbetet kring ”Framtidens förskola och grundskola” har varit
omfattande och präglat årets arbete i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Nämndens beslut i ärendet i december
avvek från förvaltningens förslag och påverkar förväntad utveckling. Förslaget
omfattade en bantad skolorganisation på
38 förskolor och 28 grundskolor och en
organisationsidé om i huvudsak F-6 och
7-9 skolor med två parallella årskurser.
Nämnden drar andra slutsatser än förvaltningen och har vägt in andra faktorer i sitt
beslut att bibehålla den nuvarande skolstrukturen utanför Visby – bland annat
landsbygdsutveckling. Ärendet har gått
vidare till regionstyrelsen och därefter regionfullmäktige för beslut.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning når målen i styrkortet. Nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste fyra åren och
i Skolinspektionens senaste skolenkät
visar resultatet att elever och föräldrar är
nöjda med nämndens verksamheter. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala
grundskolor är goda. Andelen elever som
är behöriga till gymnasiets yrkesprogram
har ökat sedan 2017 och ligger något över
resultatet för riket och liknande kommuner. Totalt 86,2 % av eleverna i Gotlands
kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2020. Det är
dock stora skillnader i kunskapsresultaten
mellan kommunala skolor på Gotland
samt mellan pojkar och flickor. Skolorna
fortsätter arbeta för att öka likvärdigheten
och minska skillnaderna.

84
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Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt,
målen är kända och känslan av att göra
nytta för de vi finns till för är mycket god.
Engagemangsindex i enkätundersökningen uppvisar en spridning från indexvärdet
73 till 79 i nämndens verksamheter och
förvaltningen som helhet fick indexvärdet
77 – samma värde som år 2019.
Det finns områden som sticker ut på
ett negativt sätt. Upplevelsen av stress och
otillräcklighet är en sådan. Konflikter på
arbetsplatsen är en annan. Det är viktigt
att ledare och medarbetare inom ramen
för samverkansavtalet tar tag i och följer
upp de här frågorna. Organisatoriskt och
socialt arbetsmiljöindex uppvisar en spridning från indexvärdet 67 till 76 i verksamheterna, där förvaltningen som helhet har
värdet 70. Föregående år låg index på 69.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med
1,86 procentenheter per november 2020 i
förhållande till november 2019. Sjukfrånvaron har ökat från 6,24 % till 8,10 %.

EKONOMI
Nämnden redovisar ett positivt resultat
för budgetåret 2020 på 12 mnkr (-18,8
mnkr 2019). Besparingskravet på 20
mnkr uppnås därmed och även målet om
en budget i balans. Nämnden har under
året kompenserats för sjukfrånvarokostnader under den rådande pandemin samt
psykisk hälsa motsvarande 21,1 mnkr.
Tillskott har även getts på 3,1 mnkr som
ett resultat av regeringens beslut om de
nya välfärdsmiljarderna.

UTVECKLING PÅ SIKT
Utifrån det politiska vägval nämnden gjort
kring framtidens skolorganisation finns en
stor oro i förvaltningen, framförallt kring
att framåt klara kompetensförsörjningen,
ekonomin, kvaliteten och likvärdigheten
i utbildningen. Det utredningen pekat på
är att förskolan och grundskolan behöver
förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, krav på lärarbehörighet,
skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera. Den enskilt
största utmaningen är att få fram lärare
som är behöriga att undervisa alla elever.

Det är helt nödvändigt att fortsätta att arbeta aktivt med de aktiviteter som beskrivs
i nämndens antagna kompetensförsörjningsplan. Här är samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland fortsatt
viktig. Målet är att få fler studenter till
lärarutbildningar för att ge möjlighet till
behöriga lärare i framtiden. För att kunna
rekrytera och behålla medarbetare så är arbetsmiljöfrågorna viktiga. Eftersom beslutet om framtidens förskola och grundskola
landade i en i stort sett bibehållen skolstruktur, finns nu både ett stort behov och
en förväntan på att investeringar ska göras
på de skolor där underhållet varit eftersatt,
där tillfälliga bygglov för paviljonger löper ut och där specialsalar och ”lagenliga”
lokaler för barn- och elevhälsan saknas.
Den beräknade investeringen för de mest
grundläggande behoven är cirka 75 mnkr.
Om samtliga skolor på Gotland ska vara
helt likvärdiga med specialsalar i form av
till exempel idrottshall så landar investeringen på cirka 200 mnkr.
Fristående skolverksamheters expandering i Visbyområdet påverkar också framtida investeringar. Både 2019 och 2020 har
Skolinspektionen 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”. Nämnden behöver
även säkerställa att lokaler för elevhälsa
uppfyller lagkraven.
Barn- och elevhälsan är viktig och
verksamheten behöver ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, inte minst
mot bakgrund av att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar. Det visar sig i ett
ökat antal ansökningar om tilläggsbelopp,
ökat antal skolremisser till BUP, ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten,
ökat antal ansökningar till Region Gotlands resursskolor, fler rapporter om hot
och våld i avvikelsesystemet Flexite och
ett ökat antal elever som riskerar att skolplikten inte fullgörs.

Foto: XXXXX
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På Gotland finns flera förskolor att välja mellan, både förskolor som drivs av Region Gotland
och fristående förskolor. Cirka 90 % av barnen i åldrarna 1-5 år inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg.

2020

2019

Skolformer kommunal regi,
antal barn/elever
Förskola
Förskoleklass

2 178

2 191

540

560

Grundskola

4 937

4 872

Fritidshem

2 306

2 347

Grundsärskola

74

64

Gymnasiesärskola

26

27

0

2

1 228

1 228

Särskild utbildning för vuxna
Kulturskolan
Skolformer fristående
verksamhet, antal
barn/elever
Pedagogisk omsorg

10

14

600

570

85

78

Grundskola

767

727

Fritidshem

407

382

Förskola
Förskoleklass

VERKSAMHETSMÅTT
Språklig medvetenhet elever som når en förväntad
språkutveckling utifrån ålder
i språkscreening, andel, %3

20201

20192

77,4

-

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
intäkter

824 566

827 696

796 377

Verksamhetens -2 037 304
kostnader

Föräldrars nöjdhet med
förskolan (skala 1-10)

8,7

8,4

Föräldrars nöjdhet med
grundsärskolan och gymnasiesärskola - nöjdhetsindex

8,8

-

Årskurs 5, jag är nöjd med
min skola som helhet,
- nöjdhetsindex

7,6

-

Årskurs 9, jag är nöjd med
min skola som helhet,
- nöjdhetsindex

6,4

-

Andel elever i årskurs 3 som
når godkänt på nationella
prov i svenska/svenska som
andraspråk, %

-

73

Andel elever i årskurs 3 som
når godkänt på nationella
prov i matematik, %

-

69

Avskrivningar
Internränta

-

96

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i engelska, %

-

94

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i matematik %

-

91

Andel elever i årskurs 9 som
är behöriga till gymnasiet
(yrkesprogram), andel, %

86

84

-15 397

-14 178

-14 224

-1 403

-1 096

-1 031

Verksamhetens -1 229 538
nettokostnader

-1 217 551 -1 204 227

Kommunbidrag 1 229 538

1 229 538 1 185 403

Årets resultat

Andel elever i årskurs 6 som
når godkänt på nationella
prov i svenska/svenska som
andraspråk, %

-2 020 973 -1 985 349

0

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

11 185

11 987

-18 824

11 987

-11 550

14 152

14 376

MEDARBETARE

2020

2019

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 730
338
1 392
329

1 774
344
1430
279

Personalkostnad, tkr

846 757

831 237

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

42

42

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

8,1

6,2

1 Nationella prov ställdes in under 2020
på grund av pandemin
2 Flertalet enkäter görs vartannat år
3 Följdes ej upp under 2019
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VERKSAMHETSMÅTT

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ANDREAS UNGER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: TORSTEN FLEMMING

VIKTIGARE HÄNDELSER
Coronapandemin har haft stor effekt på
verksamheterna under året som gått. Verksamheterna har med kort varsel till följd
av rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens och regeringens olika beslut om restriktioner lyckats anpassa arbetssätt, rutiner och organisation. Det finns en
oro för ökad psykisk ohälsa hos eleverna
som en konsekvens av periodens distansundervisning. En konsekvens av ökande
arbetslöshet under pandemin är att efterfrågan på utbildningsinsatser ökar.
Nämndens verksamheter förväntas
spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som unga och nyanländas etablering, individers möjlighet att
byta yrke, vägledning till utbildning och
arbete samt kompetensförsörjningen till
arbetslivet. Särvux verksamhet har under
året blivit en del av vuxenutbildningen.
Vuxkomp som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete
eller studier är nu fullt finansierad. Feriejobben har fått en fortsättning i Unga
Jobb, som ska stärka ungas etablering på
arbetsmarknaden. Nämnden har tagit
över ansvaret för JobbSam, som stärker
individers möjlighet till jobb och sysselsättning. Utifrån Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag
finns behov av ett tydliggörande av arbetsmarknads- och integrationsenhetens
uppdrag. Därför pågår just nu ett uppdrag
inom Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Nämnden bedöms i hög utsträckning nå
målen i styrkortet. Studieresultaten på
Wisbygymnasiet har successivt ökat sedan
mätningen påbörjades år 2016. Andelen
elever som erhåller gymnasieexamen har
successivt ökat från 2016 och utgör idag
93,2 % på de nationella programmen. Resultaten har under lång tid legat cirka två
procentenheter högre än riket. På sex av
programmen har samtliga elever erhållit examensbevis efter avslutad utbildning.
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Hälften av Gotlands Folkhögskolas deltagare i årskurs tre på allmän linje uppnådde
behörighet för högskolestudier (motsvarande treårigt gymnasieprogram) år 2020.
Det är 25 % färre än året innan. Inom flera
uppmätta nyckeltal tillhör skolan de 25 %
bästa i landet. Den genomsnittliga betygspoängen för Wisbygymnasiets elever var
14,6 och i riket 14,4. Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år var 74,6 %, medan andelen för elever i rikets kommunala
gymnasieskolor var 69,9 %. Skillnaderna
mellan könen fortsätter att öka. Ännu går
det inte att se den fulla effekten av att framförallt gymnasieleverna haft distansstudier
under långa perioder. Det finns en oro för
att vi har en utbildningsskuld att arbeta
igen. Gymnasiet har en beredskap, men
detta måste följas upp noga.
Nöjdhetsgraden bedöms vara hög i
nämndens samtliga verksamheter. Under
våren 2020 genomfördes Skolinspektionens enkät på gymnasiet. Överlag är eleverna på Wisbygymnasiet nöjda med sin skola.
Den övergripande nöjdheten har ett indexvärde på 7,5 av 10, vilket är detsamma som
för år 2018. Folkhögskolans årliga enkät
visar att eleverna är fortsatt mycket nöjd.
Upplevelsen av Folkhögskolan, utifrån
statens syfte, har ökat från 54 indexpoäng
år 2019 till 56 indexpoäng år 2020. Den
övergripande nöjdheten har ökat med 6,7
indexpoäng, från 73 till 79,7.
Resultatet från årets medarbetarundersökning visar att engagemanget är högt,
målen är kända och känslan av att göra nytta för de vi finns till för är mycket god. Engagemangsindex uppvisar en spridning från
indexvärdet 72 till 81 i verksamheterna och
förvaltningen som helhet fick indexvärdet
77, samma värde som år 2019. Det finns
områden som sticker ut på ett negativt sätt.
Upplevelsen av stress och otillräcklighet är
en sådan. Konflikter på arbetsplatsen är en
annan. Det är viktigt att ledare och medarbetare inom ramen för samverkansavtalet
tar tag i och följer upp de här frågorna. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex
uppvisar en spridning från indexvärdet 70
till 82 i nämndens verksamheter, där förvaltningen som helhet har värdet 70.
Föregående år låg index på 69.

I den regiongemensamma jämställdhetsplanen är ett av målen att sjuktalen inte ska
överstiga 4,5 %, målet är inte uppfyllt. Den
totala sjukfrånvaron har minskat något per
november 2020 i förhållande till november
2019, från 4,70 % till 4,67 %.

EKONOMI
När det gäller ekonomin har osäkerhet
präglat det gångna året. I delårsrapport 1
var prognosen för nämnden -13,2 mnkr.
Efter ett gemensamt arbete ute i verksamheterna så har underskottet minskats till
minus -2,6 mnkr (-5,7 mnkr 2019). Det
beslutade effektiviseringsbetinget på 5
mnkr uppnås därmed inte. Nämnden har
fått kompensation för sjukfrånvarokostnader samt psykisk hälsa under den rådande pandemin motsvarande 5,1 mnkr.
Tillskott har även getts på 3 mnkr som ett
resultat av regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna. Nämndens samlade
negativa resultat förklaras bland annat av
att obalans finns i de rörliga flödena för
elevvolymer, som varit underfinansierade
och det beror på att ersättningarna från
Migrationsverket för nyanlända elever
och elever i asyl inte har kommit in i den
utsträckning det planerats för.

UTVECKLING PÅ SIKT
Regeringen har beslutat om justeringar
av innehållet i flera av gymnasieskolans
yrkesprogram. Syftet är att anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens
behov, elevernas val och huvudmännens
förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av utbildningar. Förändringen innebär såväl sammanslagning, avveckling
som införande av nya inriktningar samt
vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll. Efterfrågan och behov av
utbildningsinsatser ökar. Arbetsförmedlingen har ett tydligare uppdrag än tidigare att anvisa till reguljära studier vilket
innebär att även de målgrupper som inte
på egen hand sökt sig till studier kan bli
anvisade till att studera.
Samverkan inom ramen för delegationen för unga och nyanlända till arbete
(DUA) kommer ha stor betydelse under

Foto: Region Gotland/ Mikael Marmont
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Inför Wisbygymnasiets studentfirande 2020 gjordes flera anpassningar - allt för att kunna ge studenterna en studentdag att minnas.
På bilden ses Wisbygymnasiets rektor Peter Lerman samt biträdande rektor Karin Lekander.

2021 och framåt. Svenska för invandrare
(SFI) förväntas få fler elever trots att Gotlands anvisningstal 2020 var lägre än tidigare år. Detta på grund av en ökande arbetslöshet och att andelen elever med kort

utbildningsbakgrund ökat. Detta innebär
att elevgenomströmningen tar längre tid.
Sammantaget så kommer behovet av utbildningsplatser att öka inom vuxenutbildningens samtliga delar, särskilt inom

regional yrkesvuxenutbildning och regional yrkesvuxenutbildning i samband med
SFI och svenska som andraspråk. Ytterligare platser för yrkesförberedande utbildningar är aviserade inför 2021.

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

VERKSAMHETSMÅTT

Elever kommunal
gymnasieskola, antal

1 626

1 516

236

241

Gymnasieelever
i annan kommun, antal

101

110

Vuxenstuderande
i egen regi, antal

984

502

Vuxenstuderande SFI, antal

541

402

Antal studerande långa
kurser, folkhögskolan

290

354

Deltagarveckor
Folkhögskolan, antal

8 657

9 435

Sommarkurser
Folkhögskolan, antal1

0

20

Gästnätter sommarkurser,
Folkhögskolan, antal1

0

Elever som får sitt förstahandsval till gymnasiet tillgodosett, andel av samtliga
sökande, %

75,5

Genomsnittligt betygspoäng
för elever med examensbevis
från gymnasieskolan

14,6

1 På grund av. pandemin erbjöds inga sommarkurser

2 379

64,7

14,7

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år, kommunala
skolor, andel, %

74,6

68,2

Verksamhetens
intäkter

240 353

235 345

245 168

Elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesprogram, kommunala skolor,
andel %

Verksamhetens
kostnader

-552 294

-549 510

-553 245

14,5

33,9

-4 129

-4 523

-4 270

7,5

-

-

88,4

Gymnasiet år 2 - Jag är nöjd
med min skola som helhet,
nöjdhetsindex2
Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning
som slutfört kurs, %
Andel deltagare inom gymnasial vuxenutbildning som
slutför kurs, %
Deltagares upplevelse
av folkhögskolan
- nöjdhetsindex

Internränta

-

64,6

79,7

73

Andel invånare som deltar
i vuxenutbildning, %

-

5,4

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi
eller i samarbete med andra
utbildningsaktörer

4

3

2 Enkäten görs vartannat år.

Avskrivningar

-330

-345

-343

Verksamhetens
nettokostnader

-316 400

-319 033

-312 690

Kommunbidrag

314 688

314 688

303 270

-1 712

-4 345

-9 420

-2 633

-5 696

5 169

4 284

Årets resultat
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

7 600

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utnyttjat
1 713 tkr av eget kapital

MEDARBETARE
Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst
Personalkostnad, tkr

2020

2019

445
178
267
129

448
182
266
88

237 231

229 679

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

41

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

4,6

4,6
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Elever fristående
gymnasium, antal

2020

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: ROLF ÖSTRÖM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARICA GARDELL

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

VIKTIGARE HÄNDELSER
Det här året har inte liknat något annat.
Det har på grund av pandemin varit ett
starkt fokus på flera av socialförvaltningens verksamheter. Pandemin har påverkat
medarbetare och brukare, klienter, kunder
och patienter. Det har varit ett tungt år på
detta sätt. Men pandemin har också förändrat sättet att arbeta och tvingat oss att
tänka nytt och utvecklas.
Den psykiska ohälsan ökar och är ett
av de vanligaste hälsoproblemen. I arbetet
för att öka folkhälsan så har satsning skett
på att öka medarbetares kompetens men
pandemin har hindrat förvaltningen i att
utbilda medarbetarna enligt plan.
Digitalisering är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete för att effektivisera processerna. Pandemin har påverkat
res- och mötesvanor i en positiv riktning
som resulterat i digitala möten och en ökad
förståelse för digitaliseringens möjligheter.
Flera pågående arbeten leder förvaltningen
in i framtiden. Förvaltningen har börjat
kunna mäta resultat av digitalisering, ett
exempel är att det är fler klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänst.
Gotland har goda resultat i brukarundersökningar jämfört med riket. Avdelningarna arbetar med sina förbättringsområden och för att involvera brukare i
arbetet. Oönskad ensamhet är fortfarande
en av de största utmaningarna, och pandemin har förstärkt denna bild, trots att flera
digitala alternativ tagits fram och erbjudits.
Under större delen av perioden har
förvaltningens fokus varit att skydda medarbetare och brukare från smitta. Av den
anledningen har verksamheterna tvingats
att planera om eller senarelägga ett flertal
planerade aktiviteter.
Bemanningssituationen har under
större delen av året varit i fokus. Nya digitala arbetssätt och arbete på distans har
införts inom bland annat individ- och familjeomsorgen och myndighetsavdelningen. Inom omvårdnadsområdet har avdelningarna arbetat med att öka flexibiliteten
genom att bemanna över enhets- och avdelningsgränserna. Ledarskapet står inför
utmaningar, förvaltningen behöver kunna
ställa om verksamheterna och anpassa till
nya arbetssätt. En viktig del i förändrings-
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arbetet är även att lämna invanda arbetssätt
i takt med införande av nya.
I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under januari och februari. Därefter
inträffade pandemin och sjukfrånvaron
steg kraftigt för att sedan sjunka tillbaka.
Under hösten återkom styrkan i pandemin
och sjuktalet steg till över 12 % i november.

MÅLUPPFYLLELSE
Socialförvaltningens arbete med aktiviteter utifrån verksamhetsplanen bidrar till
att uppfylla regionens mål. Måluppfyllelsen 2020 präglas av pandemin och har
endast gett delvis måluppfyllnad utifrån
samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet.
Ur samhällsperspektivet har förvaltningen haft fokus på utbildning av medarbetare i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.
Flertalet av årets planerade utbildningar
pausades till följd av pandemin, men flera
nya instruktörer har utbildats och satsningen fortsätter 2021.
Ur verksamhetsperspektivet visar våra
brukarundersökningar goda resultat. Flera
processer har kartlagts och kvalitetssäkrande pågår som grund för verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen har arbetat
aktivt och medvetet för att involvera medarbetare i utvecklings- och förändringsarbeten. Chefer har genomgått förändringsledningsutbildning. Kulturen har stärkts
genom att på tidigt stadium involvera alla
berörda i dialoger och diskussioner. Ett arbete som kommer fortsätta.
Ur medarbetarperspektivet har samverkan mellan avdelningarna och förvaltningarna har stärkts och årets medarbetarenkät visar att förvaltningen tagit kliv
framåt på samtliga mätområden. Engagemanget har ökat, ledarskapet har stärkts
precis som upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fler medarbetare kan rekommendera förvaltningen
som arbetsgivare.
Antalet heltidsanställda har ökat med
151 medarbetare under året, främst inom
äldreomsorgen. Detta till följd av förvaltningens arbete med heltid som norm samt
erbjudande om ökad sysselsättningsgrad.
Dessvärre har pandemin medfört att för-

valtningen tvingats använda timanställda
i högre omfattning än föregående år. Å
andra sidan har antalet övertidstimmar
och mertidstimmar för tillsvidareanställda
medarbetare minskat, något som på sikt
förväntas bidra positivt till frisknärvaron.

EKONOMI

För 2020 redovisas ett överskott mot
budget med 16,1 mnkr (5,2 mnkr 2019).
Främsta orsakerna till överskottet är arbetet med effektiv bemanning och pandemin som lett till minskad efterfrågan
inom främst äldreomsorgen samt statlig
ersättning för sjuklöner.
Det stora arbetet med effektiv bemanning inom äldreomsorgen och omsorgen
med personer med funktionsnedsättning
ger en förbättrad ekonomi. Det gav effekt i
slutet av 2019 och i början av 2020, sedan
gjorde pandemin att arbetet avstannade.
Pandemin har påverkat ekonomin och förvaltningen har fått ersättning för de extra
kostnader pandemin orsakat, främst kostnader för tillfällig personal och sjuklöner.
Det blir ännu tydligare att förvaltningen
måste fortsätta arbetet med att sänka de
höga sjuktalen.
Nettokostnaderna har ökat med 2,7 %
vilket är mindre än ökningen av budgeten.
Ökningen har främst skett inom särskilt
boende för äldre då det tillkommit fler platser vilket gör att det inte längre är kö till
äldreboendena. Kostnaderna har också ökat
för externa placeringar i bostad med särskild
service enligt LSS samt försörjningsstöd.
Arbetslösheten ökade vilket gjorde att fler
hushåll blev beroende av försörjningsstöd.
Kostnadsläget för barn- och ungdomsvården har också sänkts ytterligare
vilket är en effekt av de aktiviteter som
pågår i syfte att minska placeringarna.
Dock är det fortfarande en stor inströmning av orosanmälningar.

UTVECKLING PÅ SIKT
Socialförvaltningen kommer att få arbeta
med effekterna av pandemin en lång tid
framöver och detta kommer att påverka
brukare, medarbetare och ekonomi.
Hemsjukvårdens uppdrag kommer att
ses över under 2021. Inom hemsjukvården ses också arbetssättet över för att kun-

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Enheten ersätter nuvarande korttidsenhet
som har dubbelrum och delade toaletter.
Ett nytt LOV-avtal för utförare av hemtjänst införs från 1 mars 2021. Det nya avtalet ska ge en ökad valfrihet för brukaren
och möta socialtjänstens utmaningar framåt med kompetensförsörjning, digitalise-

ring, miljö, ekonomi och demografi.
Socialnämnden beslutade efter upphandling att vårdföretaget Attendo Sverige
AB tar över driften av Hemse äldreboende
och Iliansgården i Hemse. Verksamhetsövergången sker under hösten 2021.

Foto: Alica Larsson, Attendo

na erbjuda mer aktiv rehabilitering under
en akutfas vid utskrivning från lasarett.
Under hösten 2020 startade bygget av
den nya korttidsenheten i Visby. Enheten
kommer att rymma 40 enkelrumsplatser
som uppfyller dagens krav på hygienutrymmen och integritet för de boende.

Måndagen den 28 december 2020 inleddes vaccineringen mot covid-19 på Gotland.
Elsa Söderdahl, boende på Terra Nova äldreboende, blev först ut att få vaccin.

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

Äldreomsorg och personer
med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
Totalt antal brukare
- varav under 65 år
Hemtjänst, antal brukare
Hemtjänst, antal timmar
Särskilt boende, antal platser

VERKSAMHETSMÅTT

2020

2019

Individ- och familjeomsorg
Antal placerade barn-ungdomar familjehem, stadigvarande

93

97

1 716

Antal placerade barn-ungdomar HVB (hem för vård eller
boende)

100

112

618 630 617 723

Anmälningar barn-ungdomar

2 388

2 313

25

27

3 208

3 235

440

441

1 673

654

597

Hemsjukvård, antal inskrivna
patienter

551

544

Hemsjukvård, antal patienter
enstaka hembesök

2 260

2 232

Antal brukare bostad
med särskild service

190

197

Antal brukare daglig
verksamhet

315

Antal brukare
personlig assistans

135

Antal placerade vuxna
missbrukare
Antal hushåll med försörjningsstöd
- varav i åldern 18-24 år

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Verksamhetens
intäkter

843 330

896 651

878 380

Verksamhetens -2 251 627 -2 288 620 -2 233 905
kostnader
Avskrivningar
Internränta

1 262

328

346

-3 157

-2 948

-251

-253

-252

Verksamhetens
nettokostnader

-1 411 502 -1 395 379 -1 358 725

Kommunbidrag

1 411 502

1 411 502

1 363 935

0

16 123

5 210

4 595

2 213

4 161

Årets resultat
1 324

-2 954

Nettoinvesteringar

MEDARBETARE

2020

2019

313

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 700
319
1 381
207

1 761
302
1 459
181

134

Personalkostnad, tkr

879 837

842 533

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

38

38

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

9,2

7,5
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Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: MATS-OLA RÖDÉN (L)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARIE LOOB

VIKTIGARE HÄNDELSER
Covid-19-pandemin har dominerat hälso- och sjukvården större delen av 2020.
Den 11 mars fick Gotland sitt första konstaterade fall och en regional sjukvårdsledning/pandemiledningsstab etablerades omgående. Våren var relativt lugn ur
smittspridningssynpunkt, för att sedan
öka drastiskt efter höstlovet. När smittspridningen verkligen tog fart på Gotland
under senhösten gjordes avdelningen C2
norr om till en intermediärvårdsavdelning
(IMA), vilket är en vårdnivå som helt saknats på lasarettet tidigare.
I pandemins spår ökade digitaliseringen i förvaltningen kraftigt och i april togs
en ny digital vårdplattform i drift. Fram
till årets slut hade 26 mottagningar anslutit sig till tjänsten ”Alltid öppet” och digitala vårdkontakter blev möjliga för många
patienter. En annan positiv konsekvens av
pandemin är att antibiotikaförskrivningarna har minskat i snabbare takt än väntat.
Under året har Gotland förstärkts
med ytterligare en ambulans och förvaltningen har bytt larm-central, till SOS
alarm i Östersund.
Det projekt som handlade om att bygga
en ny akutmottagning på Gotland avbröts
under året. Nämnden gav istället förvaltningen i uppdrag att titta på temporära
lösningar, som innefattar paviljong, utökade lokaler för akuten, möjlighet att ta
hem PCI-verksamheten, samt en större
utredning av behandlingsbyggnaden, hus
23, där framtida funktion, flöden och lokalbehov ska utredas.

NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

MÅLUPPFYLLELSE
Hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse är
relativt god. Inom samhällsperspektivet
hade förvaltningen inför 2020 identifierat
tre styrkortsmål som var direkt tillämpbara. Inom verksamhetsperspektivet hade sex
styrkortsmål identifierats som var direkt
tillämpbara, och till det tillkom tre nämndmål, och åtta prioriterade aktiviteter.
Pandemiåret 2020 gjorde att flera aktiviteter fick pausas, medan andra fick en
skjuts framåt, som digitalisering och distansoberoende vård. Positiva förflyttningar har gjorts mot jämlik hälsa, minskad
belastning på ekosystemen och mot en
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
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Beredskapen mot den påfrestning en pandemi skulle föra med sig var inte hundraprocentig när pandemin slog till, men med
en vår fylld av förberedelser och vässande
på planer är hälso- och sjukvården nu mer
beredd än tidigare.
Samverkan med andra förvaltningar
och externa parter har stärkts under året
vilket gjort att förvaltningen tagit stora
kliv mot målet att patienten ska få en god,
nära och samordnad vård, och en ökad kvalitet. Ur ett medarbetarperspektiv har fokus legat på kompetensförsörjning här och
nu, säkra arbetsmiljön när sjukfrånvaron
är hög, att arbetssätt hela tiden förändras
och att en oro för smitta finns närvarande.
Förvaltningen har inte bidragit till målet
om en hälsofrämjande organisation i så
stor utsträckning under året. Däremot har
den pressade och osäkra arbetssituationen
gjort att medarbetarna och cheferna satt
verksamhetens syfte och patientens behov
främst, och tilliten i organisationen stärkts.

EKONOMI

Konstateras kan att 2020 var ett mycket
annorlunda år för hälso- och sjukvården,
så också ekonomiskt. Stora merkostnader
uppstod till följd av pandemin, och samtidigt minskade patientflödet inom vissa områden. Stora ekonomiska tillskott har skett i
form av statsbidrag.
Det ekonomiska resultatet för 2020 är
9,4 mnkr (-38,7 mnkr 2019). Nettokostnadsutvecklingen är 4,0 %. Den ekonomiska påverkan av pandemin för hälso- och
sjukvården kan summeras i ökade kostnader på grund av vård till såväl smittade
som misstänkt smittade patienter. Detta
har krävt en uppbyggnad av dubbla flöden
i stort sett inom samtliga verksamheter.
Utomlänsintäkterna har varit betydligt lägre än normalt till följd av minskat
antal turister samt minskade patientavgifter. Totalt har dessa minskat med drygt 20
mnkr jämfört med 2019. I slutet av 2020
kan konstateras att semesterlöneskulden
till medarbetarna ökat rekordmycket, med
totalt 7,1 mnkr.
Kostnader för analys av prover på Karolinska universitetslaboratorium (KUL)
har ökat till följd av att en stor andel av
PCR-testerna (prov för pågående corona-infektion) har analyserats på KUL, även

om en analysutrustning köptes in under
sommaren och togs i bruk under början av
hösten. Till detta har kostnaden för transporter av prover till fastlandet ökat kraftigt.
Dessa negativa ekonomiska konsekvenser
har till stor del vägts upp av olika typer av
riktade statsbidrag kopplat till merkostnader för förberedelse och vård av smittade/
misstänkt smittade patienter, kompensation av sjuklönekostnader och flera olika
typer av statsbidrag kopplat till testning
och smittspårning.
Det kommer att ta lång tid innan det
går att dra några tydliga slutsatser om det
ekonomiska året 2020 inom hälso- och
sjukvården, och vad detta för med sig in i
kommande år.

UTVECKLING PÅ SIKT
Pandemin kommer att vara närvarande
en lång tid framöver. I den närmsta framtiden ligger massvaccinering och fortsatta
restriktioner. På Gotland har pandemin
inte totalt sett medfört ökade vårdköer.
Den uppskjutna vården rör sig snarare
om vård som inte efterfrågats i samma utsträckning som tidigare. Vilken effekt de
uteblivna besöken, undersökningarna och
operationsanmälningarna kommer att få
återstår att se.
Vad gäller kompetensförsörjning så är
en av utmaningarna för hälso- och sjukvården att attrahera nya medarbetare och
samtidigt behålla befintliga medarbetare.
En god arbetsmiljö är en central del i att
behålla medarbetare, men även en förutsättning för en god patientsäkerhet. Det
är också viktigt att minska beroendet av
hyrpersonal, eftersom det påverkar såväl
arbetsmiljö som kontinuitet för patienter,
förutsättningar för verksamhetsutveckling
samt ekonomin. Det gäller också att fortsätta dra nytta av den digitaliseringsvåg
som dragit in. En av de viktigaste utvecklingarna på sikt är den mot en god och nära
vård, där en färdplan beslutas under 2021
och där vi under lång tid framöver kommer
att leva med omställningen.
Den dolda vårdskulden är idag okänd
och många medarbetare har inte tagit ut
den semester de borde gjort under 2020 och
är i behov av återhämtning. Samtidigt har
effektiviseringar genomförts, inte minst
kopplat till den digitala tekniken.

Foto: Region Gotland/Marie Strandänger
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För flera medarbetare inom regionen har bärandet av skyddsutrustning
i form av andningsmask, munskydd och visir blivit en del av arbetsdagen.

2020

2019

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2020

bokslut
2020

bokslut
2019

Antal läkarbesök
primärvård

62 239

78 0621

Verksamhetens
intäkter

Antal läkarbesök
specialistvård

75 598

87 357

Verksamhetens -2 342 480 -2 466 256 -2 293 254
kostnader

6 434

7 567

20 737

23 2922

9 711

10 505

Verksamhetens -1 768 135 -1 758 727 -1 690 279
nettokostnader

38 242

43 152

Kommunbidrag

Antal läkarbesök psykiatri
Läkarbesök på
akutmottagning
Vårdtillfällen somatisk vård
Vårddagar somatisk vård

Avskrivningar
Internränta

Medelvårdtid
somatisk vård, dagar

3,94

4,111

Årets resultat

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

925

7982

Nettoinvesteringar

3 713

4 427

4,01

5,552

Antal operationer

6 937

7 2831

Genomsnitts-DRG

0,78

0,79

42 057

41 599

Vårddagar psykiatrisk vård
Medelvårdtid
psykiatrisk vård dagar

Antal besök
Folktandvården

598 714

731 207

626 802

-23 125

-22 427

-22 579

-1 244

-1 251

-1 248

1 768 135

1 768 135

1 651 580

0

9 408

-38 699

72 593

34 523

20 999

MEDARBETARE

2020

2019

Antal anställda
- varav män
- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anst

1 577
265
1 312
217

1 549
261
1 288
146

Personalkostnad, tkr

1 064 077 1 003 814

Personalkostnad i % av
verksamhetens kostnader

43

44

Sjukfrånvaro inkl.
timavlönade, %

6,3

5,4

1 Resultatet har uppdaterats på grund av efterregistrering
2 Resultatet har uppdaterats på grund av korrigering
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VERKSAMHETSMÅTT

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 49

Årsredovisning

RS 2020/1633

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Informationen mottages.

Regionstyrelsens arbetsutskott tar del av utkast till Årsredovisning. Föredragning av
Årsredovisningen med fokus på måluppfyllelse sker på regionstyrelsens sammanträde
24 mars 2021.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/234
24 februari 2021

Mats Renborn

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2020
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Upprättat förslag till överföring av resultat från 2020 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 26 451 tkr överförs från 2020 års resultat.
Ärendebeskrivning

Nämndernas förslag till överföring av resultatet för 2020 uppgår till 45 123 tkr.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter förs hela över- eller underskottet med till
kommande år.
Det egna kapitalet för VA-verksamheten var positivt med 5 209 tkr för år 2020.
Under en tioårsperiod 2011-2020 så har det egna kapitalet för VA-verksamheten
varierat. År 2012 så var det egna kapitalet negativt med -6 458 tkr och under senare
år så har det varit positivt. Pandemins effekter på verksamheten var för år 2020
negativt med -1 000 tkr, vilket har beaktats i förslaget till överföring av resultatet
vilket enligt regionstyrelseförvaltningens förslag medför att det egna kapitalet
kommer att uppgå till -5 202 tkr.
Det egna kapitalet för avfallsverksamheten var negativt med -6 054 tkr för år 2020.
Under en tioårsperiod 2011-2020 så har det egna kapitalet för avfallsverksamheten
successivt förbättrats. År 2012 så var det egna kapitalet negativt med -21 823 tkr och
genom att verksamhetens resultat varit positivt så har förbättringar skett. Pandemins
effekter på verksamheten var för år 2020 negativt med -1 300 tkr, vilket har beaktats i
förslaget till överföring av resultatet vilket enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
medför att det egna kapitalet kommer att uppgå till -8 885 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens resultat 2020 uppgår till 25 799 tkr varav 5 900 tkr avser
försörjningsavdelningen. Avdelningen överflyttas till teknikförvaltningen från och
med 2021 varför 4 400 tkr föreslås överföras till tekniska nämndens egna kapital.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/234

Under året har miljö- och byggnadsnämnden använt 1 087 tkr och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 1 713 tkr av eget kapital för driftkostnader.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 26 451 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2020.
Effekterna av pandemin har beaktats i regionstyrelseförvaltningens förslag till
överföringar av nämndernas resultat inklusive de taxefinansierade verksamheterna.
När det gäller de taxefinansierade verksamheterna gäller i övrigt regeln om att
taxekollektiven över tid ska finansiera verksamheten med avgifter. Denna regel är
överordnat den treårsregel som tillämpats för återställande av negativa kapital. De
taxefinansierade verksamheterna bör därför ha längre tid än 3 år på sig att återställa
ett negativt kapital. Regionstyrelseförvaltningens förslag avviker därför mot tekniska
nämndens förslag till överföringar.
Räddningstjänsten har en negativ avvikelse mot budgeten med totalt -4 718 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2021-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Konto
201103
201102
201107

201113
201114
201115
201117
201116
201116
201104
201112
201108
201109
201111

Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2020-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
0
Regionstyrelseförvaltningen
26 637
Räddningstjänsten
0
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
-4 602
(linjehamnar)
11 507
(vatten och avlopp)
5 209
(avfallshantering)
-6 054
(kryssningskaj)
-5 943
(resultatenheter/övrigt)
-9 321
(resultatenheter/övrigt) Försörjningsavd
Miljö- och byggnämnden
11 980
Utbildning
Barn- och utbildningsnämnden
5 780
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
21 017
Vård och omsorg
Socialnämnden
3 908
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
Summa
64 720

Bilaga
Disp eget
kapital

Budgetavvikelse
2020

Enl regler
överföring

Förv förslag RSF förslag Eget kapital
överföring
överföring 2021-01-01

4 011
25 799
-4 718

3 008
19 349
-4 718

0
14 900
0

0
14 900
-4 718

0
41 537
-4 718

-30 076
819
-11 411
-4 131
-311
-15 042

-30 076
819
-11 411
-4 131
-311
-15 042

-1 087

-902

-902

-10
819
-2 853
-2 065
-311
0
4 400
-902

-8 334
819
-10 411
-2 831
-311
0
4 400
-902

-12 936
12 326
-5 202
-8 885
-6 254
-9 321
4 400
9 991

-1 713

11 987
-2 633

8 990
-2 633

11 987
0

8 990
-2 633

14 770
16 671

-2 800

16 123
9 408
28 999

12 092
7 056
12 167

12 092
7 056
45 123

12 092
7 056
26 451

16 000
7 056
88 371

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/21
4 februari 2021

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2021 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslag till överföring till redovisningsåret 2021 godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2020 uppgår till +25,8 mnkr. Varav 5,9 mnkr
avser försörjningsavdelningen som fr o m 2021 överflyttas till tekniska nämnden.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 19,3 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2020 eget kapital på 26,6 mnkr.
Beslut, RS §338 2019-11-21, medger att nyttja eget kapital 2021 och 2022 med 1,5
mnkr/år. Detta för arbetet med ökad befolkning.
Förslag till överföring av resultat:
75% av 5,9 mnkr dvs 4,4 mnkr överförs till tekniska nämndens egna kapital.
75% av 19,9 mnkr dvs 14,9 mnkr överförs till regionstyrelseförvaltningens egna
kapital.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TN § 9

TN § 9

Överföring av ekonomiskt resultat tekniska
nämnden 2020

TN 2021/191

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av 2020
års resultat till 2021 enligt följande:
-319 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.
-2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten
-2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten
819 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnverksamheten
Ingen överföring för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.

Överföring av resultat mellan räkenskapsår ska ske i enlighet med ”Regler för
styrning och uppföljning i Gotlands kommun”. Resultatöverföringen ska ligga som
del av regionens egna kapital uppdelat per nämnd. Beslut om överföringen fattas av
regionstyrelsen. Nämnden har ansvar för hur balanserat resultat ska fördelas inom
sitt ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom en treårsperiod. Regelverket
anger att hela underskottet överförs till kommande år och att 75 procent av
förhandlat överskott ska överföras förutom för affärsdrivande verksamhet där hela
överskottet ska överföras.
Inriktningen är alltid att föreslå överföring av resultaten i enlighet med ovanstående
om särskilda skäl inte finns för undantag. 2020 har på många sätt varit ett
extraordinärt år då pandemin påverkat verksamheten på en rad olika sätt. Vissa andra
ekonomiska händelser av engångskaraktär har fått stor påverkan på resultatet främst
hos VA-verksamheten och hos den skattefinansierade verksamheten avseende
kollektivtrafiken.
Av det totala underskottet för VA-verksamheten 2020 om -11 411 000 kronor avser
-7 083 000 kronor utrangering av anläggningstillgångar. Kostnader orsakade av
nedskrivningar och utrangeringar av anläggningstillgångar ska normalt kunna
finansieras av intäkterna. Ekonomin för VA är ansträngd och kommer även vara så
framöver framför allt på grund av ökade kapitalkostnader. Verksamhetens
investeringstakt har kraftigt ökats i enlighet med beslutad VA-plan med ökade
kapitalkostnader till följd.
Verksamheten aviserade om behov av höjd VA-taxa från 1 juli men höjningen slog
igenom till den 1 oktober 2020. Konsekvensen blev lägre intäkter än budgeterat
jämte lägre försäljningsvolym till följd av pandemin . Ett stort negativt eget kapital
kommer att bli svårt att balansera inom en treårsperiod då VA-taxan redan i dagsläget
är jämförelsevis hög.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TN § 9

För att ge VA-verksamheten rätt förutsättningar att kunna ha en ekonomi i balans
föreslås att 25 procent av 2020 års negativa utfall förs till det egna kapitalet.
Den affärsdrivande delen av avfallsverksamhetens negativa resultat för 2020 om
-4 131 000 kronor har till del orsakats av lägre intäkter till följd av pandemin. Det
egna kapitalet är negativt och överföring av hela resultatet kommer innebära att det
ackumulerade negativa resultatet inte kan balanseras inom en treårsperiod.
Avfallstaxan behöver höjas men bedömningen är att en höjning som kan täcka ett
eftersläpande negativt kapital av den storleken inte kommer att kunna accepteras.
Förslaget är att 50 procent av resultatet 2020 för avfallsverksamheten förs till det
egna kapitalet.
Det totala resultatet 2020 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till
-15 195 000 kronor. I beloppet ryms kollektivtrafikens underskott om -19 898 000
kronor. Underskottet i kollektivtrafiken förklaras av en ändrad periodiseringsprincip
för kostnader från kollektivtrafikoperatör avseende december (7 miljoner kronor),
lägre intäkter som konsekvens av minskat resande på grund av pandemin (7 miljoner
kronor), tillkommande kostnad för smittsäkra transporter till vårdinrättning (3
miljoner kronor) samt merkostnad för omlagda bussturer för gymnasiet i
smittskyddssyfte under hösten (1,5 miljoner kronor). Förslaget är att 0 kronor av
2020 års resultat för den skattefinansierade verksamheten förs till det egna kapitalet.
För de affärsdrivande verksamheterna kryssningskajen och linjehamnen föreslås att
det totala utfallet för 2020 överförs till det egna kapitalet.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2020 års resultat ska göras
enligt följande:
För kryssningskajverksamheten ska 100 procent av -311 000 kronor överföras till
eget kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 25 procent av –11 411 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201114.
För avfallsverksamheten ska 50 procent av –4 131 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201115.
För hamnverksamheten ska 100 procent av 819 000 kronor överföras till eget kapital
konto 201113.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska 0 procent av –15 042 000
kronor överföras till eget kapital konto 201116.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för tekniska
nämndens egna kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-01-28

Protokollsutdrag
TN § 9

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-25
Presentation på sammanträdet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

TN 2021/191
25 januari 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Överföring av ekonomiskt resultat tekniska nämnden 2020
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av 2020
års resultat till 2021 enligt följande:


-319 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.



-2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten



-2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten



819 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnverksamheten



0 000 kronor för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.

Sammanfattning

2020 har varit ett extraordinärt år då pandemin påverkat hela samhället. Någon
ekonomisk beredskap för en sådan situation fanns inte i en verksamhet som verkar
under stark ekonomiska press redan före pandemin. Budskapet under årets sista
tertial var att Region Gotlands resultat beräknades bli långt mer positivt än
budgeterat. Signalen var att förvaltningarna skulle beakta detta i sin ekonomistyrning.
Teknikförvaltningens utfall för 2020 är -30 076 000 kronor. Det negativa resultatet
återfinns främst inom de taxefinansierade VA- och avfallsverksamheterna samt inom
den skattefinansierade kollektivtrafiken.
Då poster av engångskaraktär har belastat 2020 års resultat samt pandemins påverkan
på det ekonomiska utfallet föreslås avsteg från huvudprinciperna för överföring av
resultatet till 2021.
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Tjänsteskrivelse
TN 2021/191

Region Gotland

Tabellen nedan redovisar nämndens förslag till överföring av utfallet för 2020 till
tekniska nämndens egna kapital respektive Region Gotlands egna kapital.
(tkr)

Kryssningskajverksamheten
VA-verksamheten
Avfallsverksamheten
Linjehamnverksamheten
TN Skattefinansierad
verksamhet
Totalt

Ingående
balans
2020
eget
kapital
-5 943
5 209
-6 054
11 507
-9 321
-4 602

Utfall
2020

-311
-11 411
-4 131
819
-15 042

Förslag till
överföring
till TN
eget
kapital
-311
-2 853
-2 065
819
0

Förslag
överföring
till RG
eget
kapital
0
-8 558
-2 066
0
-15 042

-30 076

-4 410

-25 666

Ärendebeskrivning

Överföring av resultat mellan räkenskapsår ska ske i enlighet med ”Regler för
styrning och uppföljning i Gotlands kommun”. Resultatöverföringen ska ligga som
del av regionens egna kapital uppdelat per nämnd. Beslut om överföringen fattas av
regionstyrelsen. Nämnden har ansvar för hur balanserat resultat ska fördelas inom
sitt ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom en treårsperiod. Regelverket
anger att hela underskottet överförs till kommande år och att 75 procent av
förhandlat överskott ska överföras förutom för affärsdrivande verksamhet där hela
överskottet ska överföras.
Inriktningen är alltid att föreslå överföring av resultaten i enlighet med ovanstående
om särskilda skäl inte finns för undantag. 2020 har på många sätt varit ett
extraordinärt år då pandemin påverkat verksamheten på en rad olika sätt. Vissa andra
ekonomiska händelser av engångskaraktär har fått stor påverkan på resultatet främst
hos VA-verksamheten och hos den skattefinansierade verksamheten avseende
kollektivtrafiken.
Av det totala underskottet för VA-verksamheten 2020 om -11 411 000 kronor avser
-7 083 000 kronor utrangering av anläggningstillgångar. Kostnader orsakade av
nedskrivningar och utrangeringar av anläggningstillgångar ska normalt kunna
finansieras av intäkterna. Ekonomin för VA är ansträngd och kommer även vara så
framöver framför allt på grund av ökade kapitalkostnader. Verksamhetens
investeringstakt har kraftigt ökats i enlighet med beslutad VA-plan med ökade
kapitalkostnader till följd.
Verksamheten aviserade om behov av höjd VA-taxa från 1 april men höjningen slog
igenom till den 1 oktober 2020. Konsekvensen blev lägre intäkter än budgeterat
jämte lägre försäljningsvolym till följd av pandemin . Ett stort negativt eget kapital
kommer att bli svårt att balansera inom en treårsperiod då VA-taxan redan i dagsläget
är jämförelsevis hög.
För att ge VA-verksamheten rätt förutsättningar att kunna ha en ekonomi i balans
föreslås att 25 procent av 2020 års negativa utfall förs till det egna kapitalet.
Den affärsdrivande delen av avfallsverksamhetens negativa resultat för 2020 om
-4 131 000 kronor har till del orsakats av lägre intäkter till följd av pandemin. Det
egna kapitalet är negativt och överföring av hela resultatet kommer innebära att det
ackumulerade negativa resultatet inte kan balanseras inom en treårsperiod.
Avfallstaxan behöver höjas men bedömningen är att en höjning som kan täcka ett
eftersläpande negativt kapital av den storleken inte kommer att kunna accepteras.
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Tjänsteskrivelse
TN 2021/191

Region Gotland

Förslaget är att 50 procent av resultatet 2020 för avfallsverksamheten förs till det
egna kapitalet.
Det totala resultatet 2020 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till
-15 195 000 kronor. I beloppet ryms kollektivtrafikens underskott om -19 898 000
kronor. Underskottet i kollektivtrafiken förklaras av en ändrad periodiseringsprincip
för kostnader från kollektivtrafikoperatör avseende december (7 miljoner kronor),
lägre intäkter som konsekvens av minskat resande på grund av pandemin (7 miljoner
kronor), tillkommande kostnad för smittsäkra transporter till vårdinrättning (3
miljoner kronor) samt merkostnad för omlagda bussturer för gymnasiet i
smittskyddssyfte under hösten (1,5 miljoner kronor). Förslaget är att 0 kronor av
2020 års resultat för den skattefinansierade verksamheten förs till det egna kapitalet.
För de affärsdrivande verksamheterna kryssningskajen och linjehamnen föreslås att
det totala utfallet för 2020 överförs till det egna kapitalet.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2020 års resultat ska göras
enligt följande:
För kryssningskajverksamheten ska 100 procent av -311 000 kronor överföras till
eget kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 25 procent av –11 411 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201114.
För avfallsverksamheten ska 50 procent av –4 131 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201115.
För hamnverksamheten ska 100 procent av 819 000 kronor överföras till eget kapital
konto 201113.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska 0 procent av –15 042 000
kronor överföras till eget kapital konto 201116.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämndens egna kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-25

Teknikförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2021/52
31 januari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Miljö- och byggnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat miljö- och byggnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2020 med ett totalt
underskott på 902 tkr till år 2021, i enlighet med gällande regler.
I Region Gotland gäller regler vid överföringen, att hela det förhandlade underskottet
medförs till kommande år. Beslut om överföring fattas av Regionstyrelsen.
Resultatöverföringen ska ligga som en del av Region Gotlands Egna Kapital men
uppdelat per nämnd. Saldot efter justering överförs till kommande år. Nämnden har
själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt
ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom 2 år.

Eva Ahlin
Ordförande
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag
GVN § 6

Sammanträdesdatum 2021-02-08

GVN § 6

Överföring av resultat från år 2020

GVN 2021/45
GVN au § 4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att hos
regionstyrelsen hemställa om att inte bli påförda 2020 års resultat till det egna
kapitalet, ett underskott på 2 632 535 kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år
2020, på 2,6 miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande
medel att överföra till det egna kapitalet.
Det negativa resultatet förklaras bland annat av att obalans har funnits i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under
året på grund av att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende
nyanlända elever och elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som
budgetmässigt har planerats.
Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att informationen togs emot och ärendet återkommer till
nämnden i februari
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/45
26 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2020
Förslag till beslut

•

Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att hos
regionstyrelsen hemställa om att inte bli påförda 2020 års resultat till det egna
kapitalet, ett underskott på 2 632 535 kronor.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år
2020, på 2,6 miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande
medel att överföra till det egna kapitalet.
Det negativa resultatet förklaras bland annat av att obalans har funnits i
resursfördelningen (rörliga flöden - elevvolymer) som varit underfinansierad under
året på grund av att förväntade ersättningar från Migrationsverket avseende
nyanlända elever och elever i asyl inte har inkommit i den utsträckning som
budgetmässigt har planerats.
Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens egna kapital var vid ingången av år 2020
på 21 miljoner kronor. Under året har nämnden fattat beslut om att omdisponera
eget kapital motsvarande 1,7 miljoner kronor. Avsikten med att omdisponera medel
från det egna kapitalet var att till fristående huvudman i den egna kommunen
kompensera för de underskott den kommunala gymnasieskolan har gjort under åren
2015 till 2019 (1 470 tkr) samt att överföra resultat för de enheter som redovisat ett
positivt resultat för 209 (242 tkr)
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Tjänsteskrivelse
GVN 2021/45

Besparingskravet för budgetåret 2020 på fem miljoner kronor har nämnden inte
uppnått. Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 904 453
kronor.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden besluta enligt förslag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 3

Överföring av resultat

SON 2020/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär att få överföra 12 092 tkr.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 3 906 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 16 122 tkr, 75 procent av detta
blir 12 092 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 12 092 tkr till nästa budgetår.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2020 daterad 2021-02-04.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2020/5
4 februari 2021

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Överföring av socialnämndens resultat 2020
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden begär att få överföra 12 092 tkr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 3 906 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 16 122 tkr, 75 procent av detta
blir 12 092 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 12 092 tkr till nästa budgetår.

Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2020 daterad 2021-02-04.
Socialförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 14

HSN § 14

Överföring av ekonomiskt resultat för
redovisningsåret 2020

HSN 2020/746
HSN-AU § 10

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso-sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 7 056 Tkr av
nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2020 till regionens eget
kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2020 års bokslut ett överskott
på 9 408 miljoner kronor.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring av
överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall analyseras.
Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Verksamhetsåret 2020 påverkas stort av den pågående pandemin. Hälso- och
sjukvården har fått anpassa sig längs resan utifrån nya insikter och erfarenheter. Med
anledning av att alla patienter med luftvägssymtom har behövs hanterats separat så
har dubbla spår byggts både på akutmottagningen och i primärvården, vilket har
bidragit till en ökad vårdtyngd.
Under våren minskade produktionen kraftigt medan den under hösten varit mer på
en normal nivå trots att det framförallt under hösten var stor smittspridning på
Gotland. Förflyttning har också genomförts från fysiska till digitala möten med
patienter.
Den ekonomiska påverkan under 2020 kan summeras i ökade kostnader med
anledning av pandemin, minskade intäkter från utomlänspatienter och patientavgifter
samt ökad kostnad beroende på hög semesterlöneskuldsförändring då många
medarbetare inte tagit ut sin semester i samma utsträckning som tidigare. Dessa
negativa ekonomiska konsekvenser har till stor del vägts upp av olika typer av riktade
statsbidrag kopplat till merkostnader för förberedelse och vård av smittade/misstänkt
smittade patienter, kompensation av sjuklönekostnader och flera olika typer av
statsbidrag kopplat till testning och smittspårning.
Den minskade produktionen samt omställning från fysiska möten till digitala, både
för personal och patienter, har också bidraget till att hålla ner kostnaderna inom vissa
områden, samtidigt som det faktum att flertalet patienter avhöll sig från att söka vård
i början av pandemin återkom vid ett senare skede och var då i ett sämre skick än det
skulle behövt vara om de sökt vård i rätt tid.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 14

Verksamhetsåret 2020 är ett exceptionellt år ur många perspektiv, inte minst
ekonomiskt, de mer långsiktiga konsekvenserna av pandemin, som inte är slut 2020,
kommer att analyseras under flera år framöver.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat är
bedömningen att 7 056 Tkr ska överföras till eget kapital att disponeras av hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 10
Underlag kommer att skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/746
1 februari 2021

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat för redovisningsåret 2020
Förslag till beslut

•

Hälso-sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 7 056 Tkr av
nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2020 till regionens eget
kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2020 års bokslut ett överskott
på 9 408 miljoner kronor.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring av
överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall analyseras.
Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Verksamhetsåret 2020 påverkas stort av den pågående pandemin. Hälso- och
sjukvården har fått anpassa sig längs resan utifrån nya insikter och erfarenheter. Med
anledning av att alla patienter med luftvägssymtom har behövs hanterats separat så
har dubbla spår byggts både på akutmottagningen och i primärvården, vilket har
bidragit till en ökad vårdtyngd.
Under våren minskade produktionen kraftigt medan den under hösten varit mer på
en normal nivå trots att det framförallt under hösten var stor smittspridning på
Gotland. Förflyttning har också genomförts från fysiska till digitala möten med
patienter.
Den ekonomiska påverkan under 2020 kan summeras i ökade kostnader med
anledning av pandemin, minskade intäkter från utomlänspatienter och patientavgifter
samt ökad kostnad beroende på hög semesterlöneskuldsförändring då många
medarbetare inte tagit ut sin semester i samma utsträckning som tidigare. Dessa
negativa ekonomiska konsekvenser har till stor del vägts upp av olika typer av riktade
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/746

statsbidrag kopplat till merkostnader för förberedelse och vård av smittade/misstänkt
smittade patienter, kompensation av sjuklönekostnader och flera olika typer av
statsbidrag kopplat till testning och smittspårning.
Den minskade produktionen samt omställning från fysiska möten till digitala, både
för personal och patienter, har också bidraget till att hålla ner kostnaderna inom vissa
områden, samtidigt som det faktum att flertalet patienter avhöll sig från att söka vård
i början av pandemin återkom vid ett senare skede och var då i ett sämre skick än det
skulle behövt vara om de sökt vård i rätt tid.
Verksamhetsåret 2020 är ett exceptionellt år ur många perspektiv, inte minst
ekonomiskt, de mer långsiktiga konsekvenserna av pandemin, som inte är slut 2020,
kommer att analyseras under flera år framöver.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat bedömer
förvaltningen att 7 056 Tkr ska överföras till eget kapital att disponeras av hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 2

BUN § 2

Överföring av resultat från år 2020

BUN 2021/55
BUN AU § 2

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till överföring
av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande regler, ett
överskott på 11 986 552 kronor.

Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2020 positivt och är 5,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2020 på 20 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 7,3 miljoner kronor.
Nämnden har inte gjort några uttag av eget kapital under budgetåret 2020.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot den muntliga informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag till överföring av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i
enlighet med gällande regler, ett överskott på 11 986 552 kronor.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/55
26 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
överföring av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 11 986 552 kronor

Sammanfattning

Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2020 positivt och är 5,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2020 på 20 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 7,3 miljoner kronor.
Nämnden har inte gjort några uttag av eget kapital under budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden att besluta enligt förslag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/55
26 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2020
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
överföring av 2020 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 11 986 552 kronor

Sammanfattning

Överföring av 2020 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2020 positivt och är 5,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2020 på 20 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör semesterlöneskuldens negativa förändring 7,3 miljoner kronor.
Nämnden har inte gjort några uttag av eget kapital under budgetåret 2020.
Bedömning

Förvaltningens föreslår nämnden att besluta enligt förslag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 50

Överföring av resultat från 2020

RS 2021/234

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen förbeslut i fullmäktige
•

Överföring av resultat från 2020 fastställs med följande ändring där tekniska
nämnden får överföra -2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten
och -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
KF 2003-03-17, § 61 kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats KS 2006-04-20, § 132 så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering. Totalt föreslås att 26 451 tkr överförs från 2020
års resultat.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 26 451 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2020.
Effekterna av pandemin har beaktats i regionstyrelseförvaltningens förslag till
överföringar av nämndernas resultat inklusive de taxefinansierade verksamheterna.
När det gäller de taxefinansierade verksamheterna gäller i övrigt regeln om att
taxekollektiven över tid ska finansiera verksamheten med avgifter. Denna regel är
överordnat den treårsregel som tillämpats för återställande av negativa kapital. De
taxefinansierade verksamheterna bör därför ha längre tid än 3 år på sig att återställa
ett negativt kapital. Regionstyrelseförvaltningens förslag avviker därför mot tekniska
nämndens förslag till överföringar.
Räddningstjänsten har en negativ avvikelse mot budgeten med totalt -4 718 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2021-01-01 per nämnd/förvaltning.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att tekniska nämnden får överföra resultatet gällande VAverksamheten och avfallsverksamheten enligt tekniska nämndens beslut:
-

-2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten
-2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
7 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/6
15 mars 2021

Mats Renborn / Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2021 med
358 312 tkr och för exploateringsinvesteringar med 120 231 tkr enligt upprättat
förslag.
Anslaget för ombyggnad av Väskinde förskola med 11 742 tkr budgeteras 2021
på barn- och utbildningsnämnden. Investeringsanslaget återförs från tekniska
nämnden i avvaktan på beslut om fortsatt investering.

Sammanfattning

Tjänsteskrivelsen har reviderats 210315 med anledning av nytt ställningstagande om
investering i Väskinde förskola.
Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2020 uppgår till 453 697 tkr inklusive
exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 358 312 tkr
för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 43 865 tkr avslutas och utgå. Investeringsprojekt som avslutas är
bl.a. vid Folkhögskolan i Hemse och lasarettets ombyggnad av akuten.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 507 835 tkr varav 147 075 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Budgeten för exploateringar 2021 uppgår till brutto 72 300
tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt förslag
med 358 312 tkr för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning. Den ökade kompletteringsbudgeten förklaras av den avgiftsfinansierade verksamheten, avfall och vatten- och avlopp.
Anslaget för Väskinde förskola återförs till barn- och utbildningsnämnden då projektet inte kommer att genomföras enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsnämnden
1 (2)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/6

återkommer i samband med strategisk plan och budget med äskande om ny investering.
Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir 866 147 tkr inklusive 358 312 tkr i
kompletteringsbudget. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2022 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 192 531 tkr inklusive 120 231 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar betydligt till 2021 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.

Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

2 (2)

2021-03-15

Bilaga

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2021
Kvar 2020

Önskar

Budget 2021

Finns 20+21

Förslag

Varav kompl

Pott
Övriga investeringar
IT-investeringar
Investeringar lokal måltid
Summa RSF

437
6 000
8 584
500
15 521

0
6 000
8 335
0
14 335

3 000
2 000
26 000
12 500
43 500

3 000
8 000
34 584
12 500
58 084

3 000
8 000
34 335
12 500
57 835

0
6 000
8 335
0
14 335

Exploateringar

90 974

21 940

72 300

163 274

94 240

21 940

6 121
6 121

6 121
6 121

6 000
6 000

12 121
12 121

12 121
12 121

6 121
6 121

21 642

20 456

49 500

70 205

69 956

20 456

0

0

6 655
18 556
38
42 221
26 723
107 208
-540
106 636
-25 256
47 031
329 272

6 655
18 556
38
42 221
26 723
95 466
-540
106 636
-25 256
47 031
317 530

5 450
1 400
1 110
11 500
13 000
7 000
65 000
0
0
124 875
0
14 200
243 535

5 450
1 400
7 765
30 056
13 038
49 221
91 723
95 466
-540
231 511
-25 256
61 231
561 065

5 450
1 400
7 765
30 056
13 038
49 221
91 723
95 466
-540
231 511
-25 256
61 231
561 065

0
0
6 655
18 556
38
42 221
26 723
95 466
-540
106 636
-25 256
47 031
317 530

98 291

98 291

0

98 291

98 291

98 291

0
953
953

0
953
953

500
0
500

500
953
1 453

500
953
1 453

0
953
953

0
0
0
0
0

0
0
11 742
0
11 742

6 000
31 300
0
6 500
43 800

6 000
31 300
11 742
6 500
55 542

6 000
31 300
11 742
6 500
55 542

0
0
11 742
0
11 742

0
2 431
0
2 431

0
2 431
0
2 431

3 200
500
1 000
4 700

3 200
2 931
1 000
7 131

3 200
2 931
1 000
7 131

0
2 431
0
2 431

0
200
0
0
200

0
200
0
0
200

5 000
0
85 800
3 000
93 800

5 000
200
85 800
3 000
94 000

5 000
200
85 800
3 000
94 000

0
200
0
0
200

0
5 000
0
0
5 000

0
5 000
0
0
5 000

32 000
0
14 000
26 000
72 000

32 000
5 000
14 000
26 000
77 000

32 000
5 000
14 000
26 000
77 000

0
5 000
0
0
5 000

Total investeringsbudget

359 498

358 312

507 835

866 396

866 147

358 312

Exploateringsbudget

189 265

120 231

72 300

261 565

192 531

120 231

Regionstyrelsen/RSF

Regionstyrelsen/Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Summa RT
Summa RS

Tekniska nämnden
Pott
Försörjningen
Kollektivtrafik
Hamnavdelning
Gata och park
Mark och trafik
Fastighetsförvaltningsavd
Projektavdelning
Projektavdelning avslutade projekt, ej slutredovisade
Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet, avslutade projekt, ej s
Avfallsverksamhet
Summa TN
Exploateringar

Miljö- och byggnämnden
Pott
GIS
Summa MBN

Barn- och utbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
Lunden förskola Väskinde
IT-investeringar
Summa BUN
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Pott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa GVN
Socialnämnden
Pott
Reception IFO
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Summa SON
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Pott
Röntgenutrustning
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Summa

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2021/22
4 februari 2021

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2021

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 36 275 tkr i
kompletteringsbudget 2021. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2020.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2021 (43 500 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (72 300 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2021, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 152 075 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar
Lokalinvesteringar kök
Summa investeringar

Beslutad
budget
2020 (tkr)
2 900
6 000
28 555
500
37 955

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
6 000
8 335
0
14 335

Förslag till
total budget
2021 (tkr)
3 000
8 000
34 335
12 500
57 835

90 974
128 929

21 940
36 275

94 240
152 075

Exploatering
Totalt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
28556 Investeringspott RSF
28045 Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2020
budget 2021
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

28556
28045

2 900
6 000

437
6 000

0
6 000

3 000
2 000

3 000
8 000

Stefan Persson

Beräknas genomföras 2021

RS 2018/784 Beslut Cementplatta ishall Hemse

Högbyskolans kök förstudie
Högbyskolans kök ombyggnad

28553
28553

500

500

0
0

0
12 500

0
12 500

Joefine Jessen
Joefine Jessen

Klar
Ska överflytts till TN

Hanterats på drift - förstudie
Enligt gällande köksplan

28550

8 000

-1 763

-1 763

10 000

8 237

Anders Granvald

Delar är tekniskplattform
Delar är tekniskplattform

28015
28551
28514

2 540
3 000
3 605

-455
-2 435
3 445

0
0
555

0
3 000
2 000

0
3 000
2 555

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald

Delfinnansieras av teknisk plattform
Delfinnansieras av teknisk plattform
Pågående

28670 Kontorsprogr. Officepaket
28678 Digitala sammanträden

28670
28678

250

250
258

0
258

0
0

0
258

Anders Granvald
Karolina Samuelsson

Pågående

28662 Trådlösa nät
28674 Trådlösa nät Äldreboenden

28662
28674

1 989
1 571

1 989
956

1 989
956

1 000
1 500

2 989
2 456

Anders Granvald
Anders Granvald

Pågående
Pågående

28020 Digital långtidslagring
28560 E-arkiv
28673 Dokumenthanteringssystem

28020
28560
28673

1 200

1 200

1 200

4 000

4 000

4 000

0
5 000
0

1 200
5 000
4 000

Anders Granvald
Karolina Samuelsson
Karolina Samuelsson

Beräknas starta 2021

28676
28561
28704
28677

28676
28561
28704
28677

500

740
3 000
400
500

Ulrika Holm
Ulrika Jansson
Angelica Andersson Fihn
Angelica Andersson Fihn

43 500

57 835

Lokalinvesteringar
28553 Investering måltid ombygg
28554 Investering måltid ombygg
IT-investeringar
28550 PC som tjänst
28015 E-tjänster inkl eHälsa
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28514 Teknisk plattform

Programsystem Almedalsv.
Systemstöd Upphandling
Bokningssystem
Extern Web bibl.

1 000

1 000

740

740

400

400

400

3 000

TOTALT

15 521

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att projektet ej
förs med

14 335

Underskott tillföljd av pandemin. Sökt statsbidrag

Pågående

Pågående
Beräknas starta 2021

vårt att dela upp investeringen i de olika projekten

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan
Delar av projekt om uppdelat
(beslutsår, text i strategisk plan)
81001
81003
81004
81005
81006
81007
81008
81009
81010
81012
81014
81017
81020
81021
81022
81023

Brodösen Terra Nova
Sotaren Terra Nova
Sotaren terra Nova VA
Järnvägen Södercentrum
Östercentrum
Visby hamn stadsutveckl
Torslunden Visby N
Förtätningsprojekt Visby
Industrimark
Roma Ekgatan
Talgoxen Hemse
Visborg strukturplan
Bostadsproj utanför Visby
Medel för tidiga skeden
Pott kommande proj expl
Visby Annelund

TOTALT

Projekt nr

81001
81003
81004
81005
81006
81007
81008
81009
81010
81012
81014
81017
81020
81021
81022
81023

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2020

Kompletteringsbudget 2021

15 940
3 000

15 940
3 000

Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
1 000

15 940
3 000

30 000
2 000

1 000
15 940
3 000
1 000
0
0
0
0
10 000
3 000
500
27 800
0
0
30 000
2 000

72 300

94 240

1 000
6
6
5
3
7
3

355
679
000
000
000
000

6
6
5
3
7
3

355
679
000
000
000
000

0
0
0
0
0
3 000

10 000
500
27 800

6 000
5 000
30 000

6 000
5 000
30 000

0
0
0

90 974

90 974

21 940

Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde
Anna Wejde

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Påbörjat
Påbörjat

Påbörjat

EJ INESTERING ENLIGT NYA REDOVISNINGSLAGEN

Motiv till överföring

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TN § 10

Tekniska nämndens kompletteringsbudget
2021

TN 2021/6
TN AU § 5

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021 om 416 023 tusen
kronor.

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter
bedömning, föras över från 2020 till 2021. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2020 uppgick till 773,9 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 298,4 miljoner kronor
och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 17,9 miljoner kronor.
Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 457,6 miljoner
kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2021 om totalt 416
miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringsprojekt som inte slutförts
under 2020. De flesta är i genomförandefasen men några har inte kunnat startats
enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden,
överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per avdelning.
(tkr)

Begärd
Grundbudget Reviderad
kompletterings- 2021
Budget
budget 2021
2021
0
300
300

TKF ledning
Projektavdelning

94 926

0

94 926

258

17 700

17 958

Fastighetsförvaltningsavdelningen

26 723

65 000

91 723

Hamnavdelningen

18 556

11 500

30 056

Mark o Stadsmiljö

42 221

7 000

49 221

VA

81 380

124 875

206 255

Avfall

47 031

14 200

60 985

6 655

1 110

7 765

0

1 850

1 850

317 750

243 535

561 039

98 273

Hos RSF

98 273

Gata o Park avdelningen

Kollektivtrafik
Försörjningsavdelningen
SUMMA TKF investeringar

SUMMA TKF exploatering

24 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

416 023

243 535

659 312

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt
anvisningarna.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt
positiv utveckling för Gotland.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då
planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom
investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar
genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda
förutsättningar för näringslivet m.fl.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Ylva Svangren via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-26
Kompletteringsbudget TKF 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

TN 2021/6
26 januari 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021 om 416 023 tusen
kronor.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter
bedömning, föras över från 2020 till 2021. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2020 uppgick till 773,9 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsutgifterna uppgick 2020 till 298,4 miljoner kronor
och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 17,9 miljoner kronor.
Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 457,6 miljoner
kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2021 om totalt 416
miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investeringsprojekt som inte slutförts
under 2020. De flesta är i genomförandefasen men några har inte kunnat startats
enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden,
överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per avdelning.
(tkr)

Begärd
Grundbudget Reviderad
kompletterings- 2021
Budget
budget 2021
2021
0
300
300

TKF ledning
Projektavdelning
Gata o Park avdelningen

94 926

0

94 926

258

17 700

17 958

Fastighetsförvaltningsavdelningen

26 723

65 000

91 723

Hamnavdelningen

18 556

11 500

30 056

Mark o Stadsmiljö

42 221

7 000

49 221

VA

81 380

124 875

206 255
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse
TN 2021/6

Region Gotland

Avfall
Kollektivtrafik
Försörjningsavdelningen
SUMMA TKF investeringar

SUMMA TKF exploatering

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

47 031

14 200

60 985

6 655

1 110

7 765

0

1 850

1 850

317 750

243 535

561 039

98 273

Hos RSF

98 273

416 023

243 535

659 312

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per avdelning.
TKF Ledning
För ledning och gemensamma inventarier tas 300 tkr upp i nytt anslag 2021 avseende
anskaffning av inventarier. Ingen kompletteringsbudget begärs.
Projektavdelning
För projektavdelningen begärs kompletteringsbudget med 94 926 tusen kronor.
Kompletteringsbudgeten utgörs av anslag som är överförda till projektavdelningen.
Projektavdelningen har inte några egna anslag utan tar över anslag från beställande
nämnd/avdelning. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt.
Gata o Parkavdelningen
För gata parkavdelningen begärs 258 tusen kronor i kompletteringsbudget då
behovet är stort avseende vägunderhåll.
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Kompletteringsbudget begärs med 26 723 tusen kronor vilket förklaras av pågående
projekt främst inom verksamhetsanpassning- och ventilationsåtgärder. Nytt
investeringsanslag år 2021 uppgår till totalt 65 000 tusen kronor inklusive
investeringar avseende periodiskt underhåll.
Hamnavdelningen
För hamnavdelningen begärs kompletteringsbudget med totalt 18 556 tusen kronor
vilket förklaras till största delen av att projektet för elanslutning av fartyg och
muddringsarbeten har försenats. Nytt investeringsanslag för 2021 uppgår till
11 500 tusen kronor.
Mark- och statsmiljö
Kompletteringsbudget begärs med 42 221 tusen kronor. Det relativt höga beloppet
förklaras av att investeringar stoppades under våren 2020 samt att avdelning fått
tilläggsanslag för nya investeringar. Nya anslag 2021 är beviljat med totalt 7 000 tusen
kronor.
Kollektivtrafik
Kompletteringsbudget begärs med 6 655 tusen kronor. Nya investeringsanslag 2021
uppgår till totalt 1 110 tusen kronor. Anslagen avser biljettsystem, hållplatser med
mera.
VA-avdelningen
Kompletteringsbudget begärs med 81 380 tusen kronor. Det är flera
investeringsprojekt som inte förbrukat sina anslag under 2020, däribland
2 (3)

Tjänsteskrivelse
TN 2021/6

Region Gotland

Katthammarsviks avloppsreningsverk, reinvesteringsanslaget, projekt testbädd
Storsudret, samt Garda-Ljugarn vattenledning. Projektanslagen för 2021 uppgår till
124 875 tusen kronor, där reinvesterings- och saneringsarbeten plus pågående projekt
utgör större delen.
Avfallsavdelningen
Kompletteringsbudget begärs med 47 031 tusen kronor vilket förklaras av pågående
projekt inom framförallt deponi- och återvinningsverksamheten. Nya
investeringsanslag 2021 uppgår till totalt 14 200 tusen kronor för främst
återvinningscentraler samt maskin- och fordonsanskaffning.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att kompletteringsbudgeten är upprättad enligt
anvisningarna.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet innebär konsekvenser för barn- och
genusperspektivet då planerade investeringar kan fullföljas vilket betyder en fortsatt
positiv utveckling för Gotland.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet har en positiv påverkan på landsbygden då
planerade investeringar över hela ön kan fullföljas.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser eftersom
investeringar innebär kapitalkostnader under en rad år framöver. Men investeringar
genomförs alltid i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling och för att ge goda
förutsättningar för näringslivet m.fl.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-26

Teknikförvaltningen

Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Sammanställning
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT AVD/ENHET
TOTALT
Delsumma

för de projekt vi begärt KB för ..
Delar av
projekt om
uppdelat

Ledning
Projektavd.
FFA
Mark & statsmiljö
Gata & parkl
VA
Hamn
Avfall
Kollektivtrafik
Försörjningsavd

Delsumma inkl Försörjn
TOTALT

TOTALT inkl. exploatering
TKF Budget inkl Expl
men exkl proj avd

Exploatering

Beslutad
budget
2020

ev
Tilläggsansl
ag

Kvarvarande
budget 2020

Kompletteringsbudget 2021

300
092
501
689
3
261
602
509
655

300
0
65 000
7 000
17 700
124 875
11 500
14 200
1 110
1 850
241 685

300
94 926
91 723
49 221
17 958
206 255
30 056
61 231
7 765
1 850
559 435

Ev budget
Rev budget
20212021 (kol G+H)

300
380
477
935
065
205
605
918
636

0
13 150
0
14 500
0
0
0
750
0

626 521

28 400

371 611

0
94 926
26 723
42 221
258
81 380
18 556
47 031
6 655
0
317 750

626 521

28 400

371 611

317 750

241 685

559 435

146 293

0

98 193

98 273

0

98 272

772 813

28 400

469 805

416 023

241 685

657 707

591 434

15 250

331 713

321 097

241 685

562 781

181
90
48
17
192
34
52
8

138
27
43
87
18
49
6

Kompletteringsbudget 2021
Förvaltning: Teknikförvaltningen

Projekt avdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Delar av
projekt om
uppdelat Projekt nr
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Gråboskolan anpassn kök
Södervärnssk anp kök
Terra Novask anp kök
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 o 5 renovering
Grönsiskan ny reception
Korpen 5 PU centralkassa
Hemsebadet renovering
Lasarettet omb gas redudans
Korpen nytt korttidsboende
Alléskolan
Lasarettet ställverk
Korpen lokalanpassning
Elkraft Södervärnskolan
Abborren ny reservkraft

10407
10408
10411
10422
10423
10424
10426
10427
10428
10429
10431
10432
10433
10436
10577

TOTALT

Beslutad
budget

6 520
14 865
9 430
678
857
10 950
568
28 778
2 130
11 703
12 000
15 000
11 000
2 000
3 953

130 432

Ev Tilläggsanslag

7 450
5 700

13 150

Folkhögskolan Hemse
Lasarettet AMV C2 norr
Lasarettet omb akuten mm
Abborren förstudie IVA OP
Solrosen ny elkrafsförsör
Korpen 5 omb centralkassa
Förstudie Väskinde förskola
Sävehuset under garantiti
Lasarettet driftoptimerin
Abborren Låssystem
Törnekvior ny förskola Visby
Summa

10413
10416
10417
10419
10421
10425
10434
10503
10567
10575
10588

Komplettering
sbudget 2021

487
13 949
9 376
18
-540
9 397
146
28 244
17
1 996
4 970
14 972
9 304
1 895
695

487
13 949
9 376
18
-540
9 397
146
28 244
17
1 996
4 970
14 972
9 304
1 895
695

94 926

94 926

Ev budget
Rev budget
20212021 (kol G+H)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

487
13 949
9 376
18
-540
9 397
146
28 244
17
1 996
4 970
14 972
9 304
1 895
695

0

94 926

finns vid resp
"beställare"

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande
budget 2020

Beslutad
budget

14 428
188
24 198
-477
-166
162
12 000
298
317
0,0
0,0
50 948

Kvarvarande Motiv till att projektet
budget 2020
ej förs med

14 428
Klart
188
Klart
17 502 Förstudie -utrangeras
-477 Förstudie -utrangeras
-175
Klart
-137
Klart
11 742 Förstudie -utrangeras
258
Klart
0
Klart
-52
Klart
-111
Klart
43 166
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Projektansvarig alt
ansvarig för budget

RF §12
RF §103

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Pågående
Pågående RF §12
Pågående RF §103
Slutförande
Slutförande
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Kompletteringsbudget

2021

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av
projekt om
uppdelat

Solrosen 07 verksanp kök
Sanda skola tillbyggnad
Strandgärdet kök anpassning
Fårö RT Tak o portar
Mottagningskök
Mariahemmet byte av dörrar
Väduren 02 verks anpassn
Kopren 08 anpassn balkong
Solklint 4 verksanpassn hemtj
Norrbackaskolan kök
Ventilationsåtgärder
Re invester biobränsleanl
Offentliga toaletter Xkaj
Hamnkontoret ombyggnad
Fastighetsansv/PU Invest

Projekt nr

11025
11031
11033
11035
11038
11046
11047
11048
11049
11050
11200
11364
11406
11580
11800

Beslutad
budget

1
1
2
2
2
8
1
12
2
3
2
39

TOTALT

Ev tilläggsanslag

816
491
200
605
400
450
000
816
100
500
844
994
896
314
860

83 286

0

Kvarvarande
budget 2020

Komplettering
sbudget 2021

Ev budget
Rev budget
20212021 (kol G+H)

1 627
275
1 090
365
1 558
26
7 911
690
1 100
500
6 480
1 561
3 614
2 314
-2 388

1 627
275
1 090
365
1 558
26
7 911
690
1 100
500
6 480
1 561
3 614
2 314
-2 388

50 000

1 627
275
1 090
365
1 558
26
7 911
690
1 100
500
21 480
1 561
3 614
2 314
47 612

26 723

26 723

65 000

91 723

27 501

26571

930

15 000

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Beslutad
Projekt nr budget

Västerhejde kök matsal
Hackspetten 14 01 Polhem
Högbyskolan fritids nya kök
Hackspetten 08 barnkortis
Hytten renov kontor SOF
Lyckåkersk verksanp kök
Hemsegården verks anp
Solrosen 02, Atelje
Fårösundskolan 04 nyt kök
Sicklings 1:113 anp hemtjänst
Roma skolan verksamhetsanpassning
Korpen hus 10 verks anp
Väpraren gårdsprojekt
Visby anslutning fiber
IT,inv fastighetsserv

11017
11018
11020
11023
11024
11026
11028
11030
11032
11034
11036
11037
11039
11579
22103

nollade projekt

11040-45

Summa

0
1472
0
300
442
4
0
118
400
805
2000
250
200
-10
53
1157
7191

Motiv till att
Kvarvarande projektet ej
budget 2020 förs med

-4
0
0
25
95
4
0
41
-29
191
440
0
0
-10
24
0
778

Klart
Klart
Klart
klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klara

x

Kompletteringsbudget TKF 2021

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
väntar på omdisp fr beställare

Med anledn av X-kajen
se hela 118xx

Kompletteringsbudget2021
Förvaltning: TeknikförvaltningenMark- och Trafik avdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Delar av
projekt
Beslutad
om
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr budget
(beslutsår, text i strategisk plan)

Ospec gator o vägar
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP
Lätt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutv gata torg park
Utveckling serviceorter
Anslutning flygplatsen
Omb Visborgsgat/Gutevägen
Belysning reinvestering
Ospec objekt park
Lekutrustning
Bad&besökpl uppr&förändr

12000
12011
12036
12040
12047
12049
12055
12065
12070
12100
12200
12209
12253

Andra projekt
TOTALT

183
4 653
1 987
3 146
4 388
491
5 674
17 200
3 000
0
874
774
1 916

Ev
Komplettering
TilläggsanslagKvarvarande
sbudget
2020 budget 2021

11 500
3 000

183
4 595
1 939
3 146
4 388
491
5 674
17 076
3 000
-1 568
767
724
1 806

Ev
budget

0
0
0
0
0
0
0
3 000
2 000
0
1 000
1 000

183
595
939
146
388
491
5 674
20 076
3 000
432
767
1 724
2 806
4
1
3
4

0
44 286

14 500

42 221

42 221

7 000

Inv.projekt enligt strategisk plan Projekt nr Beslutad Kvarvarande
budget Motiv till att projektet
som inte förs med i kompletteringsbudget
budget 2020
EJ förs med

12060
12064
12254
12255
12051

3 000
493
142
0
1 014
4 649

-5
493
-32
-2
1 014
1 468

Status

Motiv till överföring

20212021 (kol G+H)ansvarig för budget
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

183
4 595
1 939
3 146
4 388
491
5 674
17 076
3 000
-1 568
767
724
1 806

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år

Trafik, x-kaj
Kvarnåkershamn väg belägg
Utveckling stadsmiljö X-k
Besöksplatser, X-kaj
Visborg infrastr park
Summa

Rev budgetProjektansvarig alt

Färdigt
Färdigt
Färdigt
"Färdigt"

Kompletteringsbudget TKF 2021

0
49 221

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Ej påbörjat
Pågående

Pågående
Pågående
Pågående

Statl medfinansiering
Statl medfinansiering
Statl medfinansiering
Statl medfinansiering
Statl medfinansiering
Statl medfinansiering
RF §189
RF §53
kolla

Kompletteringsbudget

2021

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Gata/Park avdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av
projekt om
uppdelat

Beläggningsprogram
Ensk vägar förb Enl LTP
Maskiner o Fordon

Projekt nr

12001
12007
22600

Andra projekt
TOTALT

Beslutad budget

Ev

Tilläggsanslag

Kompletteringsbudget 2021

Ev budget
2021

Rev budget
2021 (kol G+H)

-30
68
-35

225
68
-35

12 000
1 000
4 700

12 225
1 068
4 665

0
17 065

0

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande
budget 2020

11 297
1 068
4 700

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att projektet
EJ förs med

3

258

17 700

17 958

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Pågående
Pågående
Pågående

Kompletteringsbudget

2021

Förvaltning: Teknikförvaltningen

VA avdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av
projekt om
uppdelat

Ledningsutb ospec
V-garn-k-hamn anl valedn
VA-ledn "Södra Linan"
Vatten regionala nätet
Gotlands vattenförsörjn
Testbädd Storsudret
Drift o underhåll förnyelse
Lickershamn VattenReserv
Kvarnåkershamn Avsaltn VV
Vattenskydd enl VA-plan
Herrvik VV utökad kapacitet
UV-barriärer
Stenhuse-Sanda-Västergarn
Garda-Ljugarn
Fårösunds AVR
Fårösund ARV AM förbättr
Klintehamn avl ren verk
Katthammarsvik ARV
Reinvestering i VA-anlägg
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
Sanering VA-ledn nät
Maskiner o Fordon VA
Andra projekt*
TOTALT

Projekt nr

Beslutad budget

12400
12427
12435
12452
12454
12461
12468
12516
12524
12525
12581
12583
12585
12586
12623
12624
12655
12657
13000
15000
16000
17000
22601

Ev
tilläggsanslag

4 743
813
8 837
2 802
2 160
14 138
9 520
13 390
-6 956
950
3 290
1 000
1 000
22 000
7 016
0
-3 911
17 332
55 607
6 107
7 635
11 000
5 000

Kvarvarande
budget 2020

Kompletterings- Ev budget
Rev budget
budget 2021
2021 2021 (kol G+H)

2 505
800
228
1 212
2 160
13 335
9 518
572
-15 322
-929
1 632
-271
226
21 550
6 928
-145
-9 663
12 920
33 146
-3 023
6 379
-1 053
-1 325

183 473

0

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att
projektet ej
förs med

81 381

2 505
800
228
1 212
2 160
13 335
9 518
572
-15 322
-929
1 632
-271
226
21 550
6 928
-145
-9 663
12 920
33 146
-3 023
6 379
-1 053
-1 325
81 380

5 000

1 000

58 575
2 000
2 000
11 000
2 500
42 800
124 875

7 505
800
228
1 212
2 160
13 335
9 518
572
-15 322
71
1 632
-271
226
21 550
6 928
-145
-9 663
12 920
91 721
-1 023
8 379
9 947
1 175
42 800
206 255

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

VA-avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
Forskningsprojekt
VA-avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd

Pågående
Pågående
Pågåene
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Roma kyrkby va-ledn
VH Botm 1:90 Hallbr 1:10
Gnisvärd VA-utbyggnad
VA-ledn Katthammarsvik re
Vattenförsörjning Lojsta
Vattenförsörjning Fårö
Summa

Projekt nr

12420
12431
12436
12457
12459
12460

Beslutad
budget

0
1 939
988
0
2 927
2 878
8 732

-366
-436
913
-36
2 927
2 878
5 880

Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad

* Andra projekt=
Nya
12659
12584
12464
12582
12463
12465
12660

Text
Fårö ARV
Visby alt Tingstäde VV
visby råvattenledning (F-bo)
Larbro VV ny byggnation
Norra Linan ledningsutbyggnad
Dricksvattenledn Hemse -Ljugarn
Nytt ARV Hemse
summa

Kompletteringsbudget TKF 2021

Kompletteringsbudget

2021

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Hamn avdelningen

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Delar
av
projekt
om
uppdel
Beslutad
at
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr budget
(beslutsår, text i strategisk plan)

VBY Hamn Förbättr.åtg.
VBY Omb Hamnterminal
Rep spont kajanläggningar
VBY Elanslutning fartyg
VBY Renov spont Holmen
Förbättring övriga hamnar
Rensmuddring Ronehamn
Klintehamn logistikytor
Fårösund renov vågbrytare
VBY Renov spont Holmen

12803
12808
12812
12836
12840
12850
12871
12872
12873
12874

Andra hamnprojekt
TOTALT

1
2
7
11
1
4
2
2

Ev tilläggsanslag

902
500
425
508
250
531
549
644
000
250

34 559

0

Kvarvarande
budget 2020

Kompletteringsbudget 2021

-241
1 706
2 493
8 222
250
-45
4 450
251
1 220
250

-241
1 706
2 493
8 222
250
-45
4 450
251
1 220
250

18 556

18 556

Ev
budget
Rev budget
Projektansvarig alt
Status
Motiv till överföring
20212021 (kol G+H)
ansvarig för
Påbörjat,
budget ej påbörjat, beräknad startid

2 000
3 000

2 000
1 500

3 000
11 500

1
1
5
8
1
4
1
1

759
706
493
222
250
955
450
751
220
250

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Ej påbörjad
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Pågående
Start 2024

3 000
30 056

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Besluta
Projekt d
nr
budget Kvarvarande
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
budget 2020

Visby Hamn omb. fender

12835

46

46

* Andra
projekt=
Nya
Text
12839 Rensmuddring VBY hamn

Motiv till att
projektet ej
förs med

Klart

Kompletteringsbudget TKF 2021

tkr
3 000

Kompletteringsbudget

2021

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Avfalls verksamhet

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av
projekt om
uppdelat Projekt nr

Slite deponi
Återvinningscentraler
Insamling
Slite Deponi, sorteringsyta
Slite Deponi celler
Maskiner o Fordon Avfall
Dagvatten slurry Roma

12702
12703
12733
12734
12735
22602
12731

Beslutad
budget

Ev tilläggsanslag

16 040
13 328
500
14 000
0
5 050
1 500

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
budget 2020
budget 2021
2021 2021 (kol G+H)

14 829
12 848
500
13 815
-45
4 838
246

14 829
12 848
500
13 815
-45
4 838
246

47 031

47 031

Andra projekt
50 418

TOTALT

0

6 100

14 829
19 148
500
13 815
-45
10 938

1 800
14 200

1 800
60 985

6 300

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Avfall
Avfall

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Slamtömningsplatser
Hygieniseringsanläggning Fårö

Projekt nr Beslutad budget

12730
12717

KvarvarandeMotiv till att projektet ej
budget 2020
förs med
2 500
2478
Avbrutet
1 791
1 791
Avbrutet

Kompletteringsbudget TKF 2021

* Andra
projekt= Nya Text
12732 Avfallsplan
12709 Utbyte containers
Summa

tkr
1300
500
1800

Kompletteringsbudget2020
Förvaltning: Teknikförvaltningen Kollektivtrafik
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Delar av
projekt
om
Beslutad
Inv.projekt enligt strategisk plan uppdelat Projekt nr budget

Ev
TilläggsanslagKvarvarande Kompletterings-Ev budget
budget
2020

(beslutsår, text i strategisk plan)

Nytt biljettsystem
Utveckling Visby
Hållpl stolpar landsbygd
Utv serviceorter inkl hållpl
Busstrafik x-kaj

22708
22709
22710
22711
22712

5 000
751
1 541
1 293
51

budget 2021

2021

3 019
751
1 541
1 293
51

3 019
751
1 541
1 293
51

0
555

6 655

6 655

1 110

555

Rev budget

2021 (kol G+H) ansvarig för budget

3
1
1
1

019
306
541
848
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Andra objekt
TOTALT

8 636

0

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan Projekt nr Beslutad
Kvarvarande
budget Motiv till att projektet ej
som inte förs med i kompletteringsbudget
budget 2020
förs med

Projektansvarig alt

7 765

Status
Påbörjat, ej
påbörjat,
beräknad startid

Motiv till överföring

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Arbetet fortsätter
Tillfälligt stoppad 2020
Tillfälligt stoppad 2020
Statl medfinansiering
Statl medfinansiering

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Exploatering

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

finns
U-lag till 2021

Delar av
projekt om
uppdelat

Projekt nr

Beslutad
budget

Ev tilläggsanslag

3011 Expl Såpsjudaren 1, et
Expl Såpsjudaren Gta et 1

12167

693

3012 Expl Kv Järnvägen 2,3,5,8 Hällarna 1:7
Expl Gta/park kv Järnvägen 2
Expl VA kv Järnvägen
Expl kv Järnvägen
Expl Övrigt generellt
Expl Visby Hällarna kv Järnvägen

12186
12371
80100
80104
80120

3022 Expl Kv Brodösen Terra No
Expl Kv Brodösen Gata/GC
Expl VA Brodösen Terra Nova
Expl VA Brodösen
Expl Brodösen Terra Nova
Expl Övrigt generellt

Ev budget
Rev budget
2021 2021 (kol G+H)

693

693

693

0
1 000
4 148
0
1 376

-33
1 000
4 135
-205
1 376

-33
1 000
4 135
-205
1 376

-33
1 000
4 135
-205
1 376

12183
12370
12376
80101
80104

8 934
870
9 497
8 362
-84

2 594
834
3 285
5 920
-93

2 594
834
3 285
5 920
-93

2 594
834
3 285
5 920
-93

3023 Expl Kv Sotaren Terra Nov
Expl Övrigt generellt

80104

0

-89

-89

-89

3024 Expl Kv Järnvägen 4
Expl Järnvägen 4
Expl Övrigt generellt
Expl Järnvägen 3
Visby Hällarna 1:7 (kv Järnvägen)

80100
80104
80107
80120

2 000
120
0
19

1 903
120
-35
-25

1 903
120
-35
-25

1 903
120
-35
-25

3026 Expl Inre hamn utredn
Expl Visby hamn

80113

0

-26

-26

-26

3027 Expl Kv Bläckfisken 1 Vy
Expl Kv Bläckfisken gata
Expl Kv Bläckfisk GC-väg
ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
Expl VA Bläckfisken

12181
12182
12369
12372

724
788
1 105
-2 278

704
778
1 105
-2 278

704
778
1 105
-2 278

704
778
1 105
-2 278

0

-18

-18

-18

3028 Torslunden
inget projekt

-

0

Kvarvarande Kompletteringsbudget 2020
budget 2021

3032 Gråbo 1:3
Gråbo 1:3

80116

9 912

9 660

9 660

9 660

3036 Dubbel markanvisn Klinte-Hemse-Visby
Expl kv Kopparslagaren Visby
Expl VA Dubbel mark anv Visby
Expl VA Dubb mark Klintehamn
Expl VA Dubb mark Hemse
Förvärv Domherren 6, Hemse
Expl Kopparslagarren TN
Expl Oddvalds Klinte
Expl Talgoxen Hemse

12176
12363
12380
12381
14000
80112
80118
80119

273
1 800
0
0
0
5 284
2 984
1 961

273
1 787
-6
-35
-500
5 242
2 962
1 724

273
1 787
-6
-35
-500
5 242
2 962
1 724

273
1 787
-6
-35
-500
5 242
2 962
1 724

3061 Övergrip kostnad Visborg

Kompletteringsbudget TKF 2021

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Ska göras , vet ej när

Ska täckas av RSF

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Exploatering

finns

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Expl
Expl
Expl
Expl
Expl

U-lag till 2021

Strukturplan Visborg
VA Stadsutveckling
Stadsutveckl Visborg
Brodösen Terra Nova
Övrigt generellt

12168
12378
80020
80101
80104

4 000
1 000
41 822
-18
-15

4 000
1 000
29 224
-18
-15

4 000
1 000
29 224
-18
-15

0
0
0
0

4 000
1 000
29 224
-18
-15

3063 Expl N;a Visborg
Expl Stadsutveckl Visborg
Expl Detaljplan mm genere

80020
80103

0
-253

-20
-253

-20
-253

0
0

-20
-253

3064 Expl Visborg Dagvattenutr
Expl Stadsutveckl Visborg
Expl Övrigt generellt

80020
80104

-463
-165

-463
-165

-463
-165

0
0
0

-463
-165

3065 Expl Kungsladugården
Expl Stadsutveckl Visborg

80020

-580

-580

-580

-580

3066 Statens konstråd Visborg
Expl Stadsutveckl Visborg

80020

0

-562

-562

-562

3067 Delområde A Visborg
Expl Stadsutveckl Visborg

80020

0

-96

-96

-96

3068 Idrott utredning
Expl Stadsutveckl Visborg

80020

0

-84

-84

-84

3072 Expl Yttre A7, etapp2, Vy
Expl Yttre A7, et 2
Expl Yttre A7, et 2,proj
Expl VA Yttre A7 et2 proj
Expl Y;e A7 et 1 Rivning
Expl Y;e A7 Sanering et 2
Expl Y;e A7 Rivning et 2
Expl Y;e A7 Arkeologi et2
Expl Y;e A7 Övr et 2+3
Expl Y;e A7 Detaljpl et 2
Expl Övrigt generellt

12171
12172
12366
80009
80013
80014
80015
80016
80017
80104

223
1 818
2 005
-2
40
6
883
55
-52
75

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-61
-52
75

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-61
-52
75

0
0
0

12178
12179
12368
80001
80016
80102
80104

27 424
9 486
5
400
-575
-141
-94
146 372

17 897
3 031
-920
400
-583
-141
-980
98 273

17 897
3 031
-920
400
-583
-141
-980
98 273

0
0
0
0
0
0
0

3073 Expl Y;e A7 e 3 Kapten mf
Expl Park Yttre A7 et 3
Expl Gata Yttre A7 et 3
Expl VA Yttre A7 et 3
Expl Kv Kaptenen Art 1:33 mfl
Expl Y;e A7 Övr et 2+3
Expl Bläckfisken
Expl Övrigt generellt
TOTALT

0

0
0
0
0
0
0

0
ev budg finns
vid RSF

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Expl VA Såpsjudarere et 1
3062 Expl Kv Skenet

Projekt nr Beslutad budget

12362

5

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att
projektet ej
förs med

5

Färdigt

Kompletteringsbudget TKF 2021

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-61
-52
75

17 897
3 031
-920
400
-583
-141
-980
98 273

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Exploatering

Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Expl VA kv Skenet
Expl kv Skenet/Ljuset Vis
Summa

finns
U-lag till 2021

12375
80007

-80
-4
-79

-80
-4
-79

Färdigt
Färdigt

Kompletteringsbudget TKF 2021

Har bara pott:er => INGEN KB

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

MBN § 4

MBN § 4

Kompletteringsbudget 2021

MBN 2021/6

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021.

Paragrafen justeras omedelbart

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltid en
bristande överensstämmelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det
verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i
den så kallade kompletteringsbudgeten till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2020 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 kompletteringsbudget
Skickas till
RS-Registrator, ärendenr RS 2021/6
ekonomiostyrning@gotland.se

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2021/6
31 januari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Miljö- och byggnämnden

Kompletteringsbudget 2021
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2021

Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltid en
bristande överensstämmelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det
verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i
den så kallade kompletteringsbudgeten till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2020 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 kompletteringsbudget

Förvaltningschef
Johan Åberg
Skickas till
- RS-Registrator , ärendenr RS 2021/6
- ekonomiostyrning@gotland.se

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kompletteringsbudget
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Mätutrustning GI

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
21511

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

1 200

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande

Motiv till att projektet ej

budget 2019

förs med

Kvarvarande
budget 2020
953

Kompletteringsbudget 2021
953

Ev budget
2021

Rev budget
2021 (kol G+H)
953

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
953

953

0

0
953

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Erik Lind

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat

Motiv till överföring
mer mätutrustning skall bytas ut under 2021

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2019
Kompletteringsbudget
Ev budget 2020
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2020
Det som eventuellt finns som ny budget 2020
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Tabell 2

Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut
om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.

Kompletteringsbudget
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Mätutrustning GI

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
21511

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

1 200

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande

Motiv till att projektet ej

budget 2019

förs med

Kvarvarande
budget 2020
953

Kompletteringsbudget 2021
953

Ev budget
2021

Rev budget
2021 (kol G+H)
953

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
953

953

0

0
953

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Erik Lind

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat

Motiv till överföring
mer mätutrustning skall bytas ut under 2021

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2019
Kompletteringsbudget
Ev budget 2020
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2020
Det som eventuellt finns som ny budget 2020
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Tabell 2

Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut
om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/182
2 februari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2021 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2021- räddningstjänsten

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2020.
Det handlar om totalt 6 121 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2021 och
därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta
under 2021.
En upphandling av ny släckbil har avbrutits under perioden på grund av för högt
inkomna anbud. Ny upphandling kommer ske, vilket innebär att räddningstjänsten
kommer flytta med beloppet som kvarstår i kompletteringsbudget inför 2021.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 miljoner kronor för investeringar inför 2021 ,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2021 på 6 121 tkr, detta
medför en total investeringsbudget på cirka 12 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

kompletteringsbudget

Regionstyrelseförvaltningen

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Kompletteringsbudget - Räddningstjänst
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Brandutrustning
Räddningsutrustning
Digital utalarmering
Inköp fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation
Övriga inventarier

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
23501
23502
23506
23520
23530
23550
23590

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

1500
0
1500
5277
1889
0
1000

TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad budget

Kvarvarande

Motiv till att projektet ej

budget 2019

förs med

Kvarvarande
budget 2020
1 159
-532
298
5 059
1 106
-1 805
836

Kompletteringsbudget 2021
627
0
298
4 059
1 106
0
31

Ev budget
2021
1 500

6 121

6 121

4 500

3 000

Rev budget
2021 (kol G+H)
2 127

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Dick Svennerfelt

298
7 059
1 106
0
31

Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt
Dick Svennerfelt

10 621

Dick Svennerfelt

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
påbörjat
Ingår i proj 23501
påbörjat
påbörjat och kommande 2021
påbörjat och kommande 2021
Budget överförd till TKF
påbörjat och kommande 2021

Motiv till överföring
Anslaget behövs för inköp av brandutrustning
Aanslaget behövs för införande av digital utalarmering
Anslaget behövs för inköp av fordon
Anslaget behövs för att bygga ny övningsplats
Anslaget behövs för att köpa in inventarerier

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2019
Kompletteringsbudget
Ev budget 2020
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2020
Det som eventuellt finns som ny budget 2020
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Tabell 2

Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut
om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/7
18 januari 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat samtliga investeringsmedel under år
2020, vilket medför att det inte finns några medel att överföra till år 2021.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen RS 2021/6
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 1

BUN § 1

Kompletteringsbudget investeringar 2021

BUN 2021/7
BUN AU § 1

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Informationen tas emot

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat samtliga investeringsmedel under år
2020, vilket medför att det inte finns några medel att överföra till år 2021.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att informationen tas emot.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 16

HSN § 16

Kompletteringsbudget investeringar

HSN 2021/84
HSN-AU § 14

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra
5,0 miljoner i investeringsmedel för en röntgenutrustning till 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns ofta en
avvikelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det verkliga utfallet på
årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i den så kallade
kompletteringsbudgeten till nästkommande år, detta gäller dock inte det anslag som
inbegrips i investeringspotten utan endast för de projekt som har en egen
investeringsbudget.
Hälso- och sjukvården begär att investeringsmedlen för projektet röntgenutrustning
förs över till 2021 års investeringsbudget. Upphandlingen är i sitt slutskede och
förvaltningen avser att skriva avtal under början av 2021. Inga kostnader är bokförda
på projektet under 2020.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att investeringsmedlen för röntgenutrustningen bör
överflyttas till år 2021 då ingen utbetalning ännu gjorts till leverantör. Utbetalning
kommer att ske i samband med att avtal skrivits och leverans av utrustningen sker,
förhoppningsvis under början av 2021.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 14
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra
5,0 miljoner i investeringsmedel för en röntgenutrustning till 2021.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Protokollsutdrag
HSN § 16

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2021
Blankett kompletteringsbudget 2021
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/84
17 januari 2021

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 5,0 miljoner i investeringsmedel för en röntgenutrustning till 2021.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns ofta en
avvikelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det verkliga utfallet på
årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i den så kallade
kompletteringsbudgeten till nästkommande år, detta gäller dock inte det anslag som
inbegrips i investeringspotten utan endast för de projekt som har en egen
investeringsbudget.
Hälso- och sjukvården begär att investeringsmedlen för projektet röntgenutrustning
förs över till 2021 års investeringsbudget. Upphandlingen är i sitt slutskede och
förvaltningen avser att skriva avtal under början av 2021. Inga kostnader är bokförda
på projektet under 2020.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att investeringsmedlen för röntgenutrustningen bör
överflyttas till år 2021 då ingen utbetalning ännu gjorts till leverantör. Utbetalning
kommer att ske i samband med att avtal skrivits och leverans av utrustningen sker,
förhoppningsvis under början av 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-17
Blankett kompletteringsbudget 2021
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/84

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Kompletteringsbudget
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av projekt om uppdelat

Skelettundersökningsutrustning röntgen beslutad
i strategisk plan 2020-2022

Projekt nr

27414

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

5 000

5 000

TOTALT

5 000

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2020
budget 2021
2021
2020 (kol G+H) ansvarig för budget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2020

Motiv till att projektet ej
förs med

5 000

5 000

0

5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000

Börje Martell

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Påbörjat

Motiv till överföring
Upphandlingen är i sin slutfas, men hinner
inte genomföras under 2020. En utrustning
beräknades köpas under 2020 och en under
2021, men nu blir båda under 2021. För den
som var planerat iköp under 2021 finns
motsvarande budget på 5 miljoner beslutad
2021.

Kompletteringsbudget
Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Skelettundersökningsutrustning röntgen beslutad i
strategisk plan 2020-2022

TOTALT

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

27414

Beslutad budget

5 000

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2020

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2020
budget 2021
2021

5 000

5 000

5 000

5 000

0

Rev budget
2020 (kol G+H)

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Börje Martell

0
5 000

-

Motiv till att projektet ej
förs med

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Påbörjat

Motiv till överföring
Upphandlingen är i sin slutfas, men hinner inte
genomföras under 2020. En utrustning
beräknades köpas under 2020 och en under
2021, men nu blir båda under 2021. För den
som var planerat iköp under 2021 finns
motsvarande budget på 5 miljoner beslutad
2021.

Anvisningar till mall
Tabell 1
Inv.projekt
Delar av projekt om uppdelat
Projektnr
Beslutad budget
Ev tilläggsanslag
Kvarvarande budget 2020
Kompletteringsbudget
Ev budget 2021
Status
Motiv till överföring

Beslutstext och år i Strategisk plan och budget
Om det beslutade inv.projektet är uppdelat i flera underprojekt läggs de här på det antal radet som behövs
Antingen för hela projektet eller för varje delprojekt
Enligt beslut i Strategisk plan och budget
Tilläggsanslag och beslutsdatum för det/dessa
Det som återstår från tidigare år
Det som begärs att föras med till 2021
Det som eventuellt finns som ny budget 2021
Beskrivning av status, påbörjat eller beräknad starttid
Ska fyllas i med en kort beskrivning av motiv

Tabell 2

Fylls i med de projekt som eventuellt ska avslutas och inte föras med till kommande år. Anledningen är att RF tagit beslut
om att projekten ska genomföras och behöver alltså information om de inte ska det och i så fall varför.

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

SON § 4

Kompletteringsbudget investeringar 2021

SON 2020/6
SON/AU § 3

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär kompletteringsbudget hos regionstyrelsen så att 200 000 kr
för ombyggnad av reception vid individ- och familjeomsorgen flyttas från 2020
till 2021 års investeringsbudget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan ska
byggas om. Medel har tidigare beviljats med totalt 13 000 tkr varav 12 500 tkr är
överflyttat till teknikförvaltningen. I socialförvaltningens investeringsbudget för 2020
finns 200 tkr kvar, och för detta belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs
över till investeringsbudgeten 2021. Byggnation beräknas sätta igång under 2021.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investeringar 2021, daterad 2021-01-13.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2019/6
13 januari 2020

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2021
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden begär kompletteringsbudget hos regionstyrelsen så att 200 tkr för
ombyggnad av reception vid individ- och familjeomsorgen flyttas från 2020 till
2021 års investeringsbudget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan ska
byggas om. Medel har tidigare beviljats med totalt 13 000 tkr varav 12 500 tkr är
överflyttat till teknikförvaltningen. I socialförvaltningens investeringsbudget för 2020
finns 200 tkr kvar, och för detta belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs
över till investeringsbudgeten 2021. Byggnation beräknas sätta igång under 2021.
Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investeringar 2021 daterad 2021-01-13.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Hanna Ogestad, avdelningschef IFO
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 51

Kompletteringsbudget 2021

RS 2021/6

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2021 med 346 570 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 120 231 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2020 uppgår till 453 697 tkr inklusive
exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 346 570 tkr
för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 55 607 tkr avslutas och utgå. Investeringsprojekt som avslutas
är bl.a. vid Folkhögskolan i Hemse, lasarettets ombyggnad av akuten samt Väskinde
förskola.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 507 835 tkr varav 147 075 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Budgeten för exploateringar 2021 uppgår till brutto
72 300 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag med 346 570 tkr för investeringar samt 120 231 tkr för
exploateringar. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som
ligger nära i tiden för planering och igångsättning. Den ökade kompletteringsbudgeten förklaras av den avgiftsfinansierade verksamheten, avfall och vatten- och
avlopp.
Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir 854 405 tkr inklusive 346 570 tkr i
kompletteringsbudget. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att
behöva flyttas med till 2022 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då
investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 192 531 tkr inklusive 120 231 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar betydligt till 2021 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 51 forts
RS 2021/6
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde komplettera
underlaget med information om Väskinde förskola.
Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärendenr RS 2021/23

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 4 mars 2021

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024 regionstyrelseförvaltningen inklusive regionfullmäktige
och regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget 2022-2024 för
fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2021.
I bifogad handling överlämnas underlag till strategisk plan och budget 20222024.
Underlaget beskriver förvaltningens nuläge och balans mellan uppdrag, mål
och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna om den
ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. De äskanden
om finns med i underlaget görs utifrån förändrad lagstiftning och strukturella
förändringar samt att förvaltningen har en avgörande roll i att skapa
förutsättningar för effektivisering och kostnadssänkningar i regionen som
helhet. Dessutom beskrivs ökade resursbehov kopplade till uppfattade politiska
ambitionshöjningar framåt.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till
budgetberedningen överlämnas i separata ärenden.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ärende RS 2021/7

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk plan och budget 2022-2024

Strategisk plan och budget 2022-2024
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens nuläge och strategiska planering för perioden samt ger
underlag till regionens samlade budgetberedning. Resultatet av budgetberedningen blir sedan grunden för
detaljerad verksamhetsplanering och ambitionsnivåer kommande år.
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Region Gotland
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1.1

Strategisk plan och budget 2022-2024

Verksamhet och resurser för 2022-2024

Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen
 är en drivande och sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela
Region Gotland och för platsen Gotland.
 ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Förvaltningen har totalt cirka 450 medarbetare (varav 33 chefer) organiserade i 8
avdelningar; regional utveckling, kultur och fritid, HR, ekonomi, kommunikation, kvalitet
och kansli, digitalisering samt måltid.
Förvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och
helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och
stödprocesser.
Huvudprocesser
Huvudprocesserna är en del av Region Gotlands samlade verksamhet riktad till
medborgarna och en viktig del av välfärdsuppdraget. Det övergripande syftet är att främja
social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att säkra det regionala utvecklingsansvaret och
kan sammanfattas enligt följande:
 leda de uppgifter som kommer av det lagstiftade regionala utvecklingsansvaret
 främja hållbarhet (social, ekonomisk, ekologisk)
 främja och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv på Gotland
 främja läsning och tillgång till litteratur
 verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet
 leda arbetet kring samhällsskydd och beredskap
 leda exploateringsprocessen och översiktlig planering
 ge budget- och skuldrådgivning
Ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär att:
 leda strategisk planering med syfte att hela regionens verksamhet styrs med tydliga mål
och förutsättningar
 leda uppföljning och analys av hela regionens verksamhet för att följa att utveckling
sker i enlighet med lagd planering och fattade beslut
 främja en gemensam organisationskultur för lärande, delaktighet och utveckling
 skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör
vem som gör vad och hur beslut fattas
Stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att:
 medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar att
hantera sina uppdrag och nå Region Gotlands mål
 driva gemensam serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed
underlätta för samtliga förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet
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Omvärldsanalys och förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen ger en allt äldre befolkning men också fler barn. Behovet
av välfärdstjänster växer men samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Trycket
att driva verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt och då framför allt med
nyttjande av ny teknik och digitalisering ökar. Allt för att klara av att leverera verksamhet
med färre resurser såväl personellt som ekonomiskt.
Styrningen från nationell nivå stärks vilket minskar det lokala handlingsutrymmet.
Kortsiktiga riktade bidrag blir allt vanligare och ställer krav på nya arbetssätt och fortsatt
hantering efter det att bidrag upphört. Utvecklingen av politikområdet regional utveckling
skärper krav och förväntningar på tillväxtarbetet.
De ekonomiska klyftorna vidgas och det är stora skillnader mellan människors tillgång till
nätverk och sociala strukturer. Möjligheterna till god hälsa förbättras men skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper blir allt större.
En avgörande grund för ett stabilt samhälle är människors tillit till varandra men det finns
tecken på att tilliten minskar. Det blir allt viktigare att värna om demokrati och
rättssäkerhet. Omvärlden förändras också i allt snabbare takt och mediabevakningen blir
allt kraftigare.
För världen innebär klimatförändringarna fler katastrofer och kriser. Osäkerheten ökar med
militära konflikter och också tekniska-, finansiella och klimatrelaterade risker. Gotland är
utpekat som ett särskilt viktigt och prioriterat område i det nationella försvaret.
Corona-pandemin som drabbat världen har slagit hårt också mot Gotland. Stora effekter
syns i försämrade förutsättningar för näringsliv och föreningsliv. En tydlig påverkan syns
också på folkhälsan. Med pandemin har också kommit krav på förändrade arbetsformer
och digitaliseringen har tagit stora steg framåt. Kris- och beredskapsarbetet har utmanats
och lärdomar har dragits som bidrar till fortsatt utveckling inom området.
I Region Gotland pågår en rad stora utvecklingsinsatser som bygger på helhet och
samarbete över gränser. En ny regional utvecklingsstrategi är framtagen som bygger
förväntningar för framtiden. Det regiongemensamma effektiviseringsprogrammet har lett
till ny kunskap och lärdomar som behöver omsättas i aktiviteter för att ge resultat.
Kunskaperna om vilka framgångsfaktorer som skapar verksamhet med kvalitet är tydliga
och genom medlemskapet i SIQ har regionen också stärkt sin egen kompetens inom
området. De framgångsfaktorer som lyfts fram är:
 Att skapa värde tillsammans med kunder och intressenter
 Att utveckla värdeskapande processer
 Att förbättra verksamheten och skapa innovationer
 Att leda för hållbarhet
 Att involvera motiverade medarbetare
 Att basera beslut på fakta
Kan regionen leva upp till dessa faktorer skapas kvalitet för dem verksamheten finns till för
men också engagerade medarbetare som ger attraktionskraft som arbetsgivare och därmed
säkrare kompetensförsörjning. Processer och förnyelse ger utveckling och effektivitet och
att ständigt lära sig av fakta antingen från egna insikter eller andras kunskaper ger möjlighet
till bästa möjliga arbetssätt.
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Resultat 2020

Regionstyrelseförvaltningens resultat för 2020 visar sammanfattningsvis en bedömd positiv
påverkan på regionens måluppfyllelse genom de aktiviteter som slutförts under året.
Samtidigt har verksamheten anpassats och förändrats för att hantera effekterna av den
uppkomna pandemin och också för att möta kraven på kostnadssänkningar. En
organisationsförändring har genomförts med följd att försörjningsverksamheten från
årsskiftet 2020/2021 flyttats till teknikförvaltningen samt att en ny avdelning kvalitet och
kansli bildats.
Medarbetaruppföljning visar att en stor andel av medarbetarna är engagerade och
motiverade i sitt arbete. Samtliga index visar på förbättring och gröna resultat.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och kompetensförsörjningen är
fortsatt en utmaning.
Det ekonomiska resultatet blev +25,8 mnkr. Överskottet förklarades främst av överskott i
centrala anslag, tillfälligt statsbidrag för sjuklönekostnader samt förseningar i investeringar
som medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott
redovisas även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt och för försäljning
av leasingbilar. Vidare återfinns visst överskott i verksamheten i form av löner och övriga
kostnader.

1.4

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2021

Förvaltningens arbete att vara en drivande och sammanhållande kraft bidrar i hög grad till
att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18 målen i styrkortet. Dock
upplevs idag stora utmaningar i att balansera målsättningar, förväntningar, ambitionsnivåer
och behovsbeskrivningar med nuvarande resurser och krav på ytterligare
kostnadssänkningar.
Inför 2021 gjordes bedömningen att delar av förvaltningens verksamhet var
underfinansierad och därför äskades om 17,5 mnkr för att hantera effekter av förändrad
lagstiftning men också för att kunna förstärka områden som e-arkiv, digital HR, och
kanslistöd. Vid budgetbeslutet konstaterades att förvaltningen gavs en besparing på 3,9
mnkr, en permanent förstärkning om 5 mnkr och också ett tillfälligt anslag om 6 mnkr för
att driva på genomförandet av effektiviseringsprogrammet. Totalt ett tillskott på 7,1 mnkr
varav 6 mnkr tillfälligt för 2021. Därutöver riktades 2 mnkr till fortsatt utveckling av
organisationskulturen framåt.
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden 2017-2021 genomfört kostnadsminskningar på 70,4 mnkr varav alltså 3,9 genomförs under innevarande år. För 2021 uppgår
förvaltningens nettobudget till 400 mnkr och kostnadsbudgeten till 625 mnkr.
Arbetet med kostnadsminskningar har de senaste åren inneburit minskade budgetramar för
samtliga ansvarsområden inom förvaltningen. Detta har medfört åtgärder som påverkat
såväl den egna förvaltningen som övriga verksamheter i regionen. Viktiga effektiviseringar
har kunnat genomföras men förändringar har också inneburit att det centralt organiserade
stödet till regionens chefer minskat vilket ökat belastningen och också lett till viss
uppbyggnad av stödfunktioner i övriga förvaltningar. Dessutom har resurser inom regional
utveckling och kultur- och fritid minskats vilket påverkat utbudet mot medborgarna.
Coronapandemin har påverkat kraftigt och krävt att förvaltningen planerat om resurser för
att klara mer akuta åtaganden och därmed skjutit på sedan tidigare tänkta
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utvecklingsinsatser. Detta har lett till en viss utvecklingsskuld som behöver tas igen under
kommande år.
Bedömning av balans - huvudprocesser
Huvudprocesserna syftar till att främja social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet samt att
säkra det regionala utvecklingsansvaret.
En ny Regional Utvecklingsstrategi är beslutad och nu inleds arbetet med implementering
och genomförandeprogram ska tas fram. Till det ska strategiskt arbete ske med beslut och
uppföljning av 1:1-medel för att finansiera utvecklingsinsatser kopplat till programmen.
Arbetsbördan och ambitionsnivåerna inom området regional utveckling har ökat samtidigt
som resurserna har minskat. En utredning med externt konsultstöd har tidigare visat att
Region Gotland inte har resurssatt det regionala utvecklingsansvaret i nivå med uppdragets
omfattning. Näringslivets förutsättningar har kraftigt påverkats av pandemin och behovet
att stödjande åtgärder från regionen kvarstår under året. Under 2021 bedöms pandemin
fortfarande ge effekter på minskat resande vilket ger ett visst tillfälligt ekonomiskt
utrymme.
Med anledning av pandemin har satsningen på krisberedskap och säkerhet fått ställas om
för att hantera läget. Under året kommer troligen en återgång ske till att fokusera mer på
återuppbyggnaden av det civila försvaret och uppbyggnad av krisberedskapen. Statliga stöd
möjliggör samordning och också utvecklingssatsningar.
En ny översiktsplan är under framtagande men har skjutits i tiden för att ligga i fas med
den regionala utvecklingsstrategin. Förskjutningen gör att ekonomiska resurser för arbetet
endast finns beslutade för fram till innevarande år.
Gotlands Kulturplan 2021-2024 är antagen och nu påbörjas genomförandet. Dock har
förutsättningarna kraftigt påverkats av den pågående pandemin och befintliga kulturstöd
möter inte kulturlivets behov. En förstärkning från statlig nivå har gjorts till
kultursamverkansmodellen för att uppnå kulturpolitiska mål och de uppdrag som återfinns
i kulturplanen men behoven av stödåtgärder är stora också under 2021.
Inom fritidsområdet drivs ett antal större utvecklingsprojekt som gör att dagens resurser
inte räcker till och tidplaner har därför fått förlängas över kommande år.
Biblioteksverksamheten har stora besparingar att realisera under 2021. Effektiviseringar
sker genom ökad samordning, fler meröppna bibliotek och större andel digitala tjänster.
Förutsättningarna till utveckling inom läsfrämjande och litteraturområdet förstärks av att
den regionala biblioteksverksamheten från 2021 får ett permanent statligt ramtillskott inom
kultursamverkansmodellen.
Sedan tidigare har resursbrist och långa köer uppmärksammats inom budget- och
skuldrådgivningen. Även konsumentverkets rekommendationer visar att verksamheten bör
utökas. Under året finns en oro för att konsekvenser av pandemin ska ge ytterligare ökat
behov av funktionen och att den därmed får ännu svårare att räcka till.
Överförmyndarnämndens kansli har stora behov av förstärkningar för att klara kraven på
verksamhetsutveckling samtidigt som ordinarie verksamhet ska upprätthållas. Dessa behov
beskrivs särskilt i överförmyndarnämndens underlag till strategisk plan och budget.
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En samlad bedömning i huvudprocesserna är att neddragningar gjorts i intern
administration och stödfunktioner i så hög uträckning att kvaliteten blir lidande. Störst
obalans upplevs i kommunikationsstödet.
Bedömning av balans - ledningsprocesser
Ledningsprocesserna syftar till att leda, styra och utveckla regionens verksamheter och
bidrar med mål, strategier, visioner och övergripande beslut. Ansvaret innebär också att
leda uppföljning och analys, att främja en gemensam organisationskultur och en
organisationsstruktur som ger förutsättningar.
För att driva uppdraget i ledningsprocesserna pågår under 2021 en rad insatser under
ledning av regionstyrelseförvaltningen. Bland annat kan nämnas:
 Informationsförvaltningsprocessen kartläggs
 Regionens demokratiuppdrag beskrivs och formas
 Hanteringen av molnlagrade IT-tjänster och införande av Office 365 tydliggörs
 Ledarstrategin omsätts i konkreta utvecklingsinsatser
 Fortsatt arbete med att utveckla en organisationskultur baserad på tillit
 En medarbetarstrategi formas
 Det bemanningsstrategiska arbetet utvecklas
 En lokalförsörjningsstrategi tas fram
 Styrmodellen utvärderas och utveckling påbörjas
 Samverkansstrukturer utvecklas
Förvaltningen har en viktig roll som drivande och sammanhållande kraft i dessa satsningar.
Med dagens resurser är detta möjligt men med ytterligare neddragningar är bedömningen
att det blir svårt.
Bedömning av balans – stödprocesser
Stödprocesserna syftar till att underlätta för samtliga förvaltningar i deras kärnverksamhet
genom att medverka till att regionens samtliga chefer och medarbetare har förutsättningar
att hantera sina uppdrag. Dessutom handlar uppdraget om att driva gemensam
serviceverksamhet för att nå kvalitet och effektivitet och därmed underlätta för samtliga
förvaltningar som då kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Stödfunktioner finns både inom regionstyrelseförvaltningen och i övriga förvaltningar. Idag
finns skillnader mellan olika stödfunktioner i logiker för hur stödet samordnats eller inte.
Speciellt upplevs obalanser mellan behov och resurser inom områden som kommunikation,
informationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Inom dessa områden finns centralt
framför allt strategiska resurser medan stödet finns lokalt i varje förvaltning.
Året av pandemi har synliggjort behovet av samarbete över gränser och också vikten av en
välutvecklad intern- och externkommunikation. Dagens resurser inom
kommunikationsområdet är dimensionerade för att vara en strategisk resurs kopplad till att
driva och utveckla regionens gemensamma kanaler, skapa och följa upp strategier och
policys samt tillhandahålla gemensamma verktyg. Det framgår tydligt att övriga
förvaltningar förväntar sig och önskar ett mer omfattande stöd som också kan kliva in olika
projekt och prioriterade verksamhetsutvecklingsinsatser. Här finns en tydlig obalans mellan
behovet och dagens resurs. Externa köp av kommunikationsstöd har ökat vilket tyder på
att förvaltningarna prioriterar kompetensen även om inte resursen finns internt att tillgå.
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Inför 2020 ökade uppdraget i den politiska mötes- och ärendeberedningsprocessen men
utan ekonomist tillskott. Förstärkning till funktionen har lösts temporärt med frigjorda
medel från ej tillsatta vakanser och sjukfrånvaro.
Digitaliseringstakten är hög i hela regionen och med ökad kunskap om digitaliseringens
möjligheter kommer också en ökad efterfrågan på stöd. Under 2021 hanteras detta genom
ytterligare effektiviseringar och kompetensväxling.
Inom upphandlingsområdet är obalansen tydlig. Behovet är långt större än vad som kan
levereras med dagens resurser. Dock har resursförstärkning beslutats och uppbyggnad av
såväl organisation som processer och funktioner pågår för att skapa en långsiktigt hållbar
balans.
Tidigare genomförda kostnadssänkningar i stödprocesserna har lett till att utvecklingsmedel
skurits bort till förmån för de personella resurser som krävs för att kunna ge det stöd som
övriga verksamheter efterfrågar. Detta gör att stödet fortfarande går att leverera men att
utvecklingsinsatser som kan ge kvalitet och effektivisering över tid blivit lidande.
Flera centrala systemstöd saknar idag resurser för underhåll och utveckling. Då systemstöd
i allt större utsträckning upphandlas och hanteras centralt bör en budgetväxling kunna ske
mellan förvaltningar då kostnader som tidigare funnits i övriga förvaltningar nu läggs inom
regionstyrelseförvaltningen. Att samla systemen ger ändå en lägre kostnad totalt. Även
licenskostnader som idag hanteras i respektive förvaltning bör samordnas för högre
effektivitet.
Måltidsverksamheten är i början av ett omfattande utvecklingsarbete initierat inom ramen
för regionens effektiviseringsprogram. En utredning har genomförts för att belysa hur
fortsatt förändring av styrning, köksplanering, produktionstekniker och bemanningsfrågor
kan leda till kvalitet och också sänkta kostnader framåt. I arbetet som skett tillsammans
över förvaltningsgränser syns att det finns behov av förstärkt samverkan och också ökad
tydlighet i såväl ambitionsnivåer som prismodeller och utvärderingsmetoder. Att
förvaltningen saknar en övergripande gemensam lokalsamordningsfunktion är märkbart
och försvårar arbetet då ordinarie resurser har svårt att räcka till i det omfattande arbete
som krävs. Dessutom har verksamheten en utmaning i att hämta hem de ökade kostnader
som uppstår vid införandet av heltid som norm som gäller från januari 2021.
Kraven på förvaltningens verksamheter ökar och komplexiteten utmanar. Allt mer
utvecklingsarbete drivs i projektform vilket gett ökad behov av stöd inom framför allt inom
ekonomi och kommunikation Sedan tidigare har neddragningar gjorts i de förvaltningsegna
stabsresurserna som syftar till att stödja förvaltningsledningen. Resurser finns inom HR,
ekonomi och strategisk planering och en tillfällig förstärkning har kunnat prioriteras för
informationsförvaltning/e-arkiv under året. Därutöver finns behov av stöd också i
kommunikation, lokalsamordning och ökad digitalisering. Där nyttjas idag
specialistfunktionerna i avdelningarna vilket inte bedöms räcka till för en god kvalitet.
1.5

Behov och prioriteringar 2022-2024

Regionstyrelseförvaltningen med sitt uppdrag att vara en drivande och sammanhållande
kraft har en avgörande roll för regionens samlade utveckling över tid. Med grund i 2021 års
läge och den förväntade utvecklingen framåt görs följande analys av kommande
prioriteringar och behov.
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För fortsatt kvalitet och utveckling i huvudprocesserna
Coronapandemin och dess effekter kommer att vara märkbara över lång tid framåt vilket
ställer krav på förvaltningens huvudprocesser. Troligt är att pandemin leder till större
psykisk ohälsa och social utsatthet i samhället och att samla resurser för att skapa
förutsättningar för en god hälsa blir avgörande.
För att ha processer till en kostnads- och kvalitetsnivå jämförbar med andra kommuner
och regioner behövs tydlig politisk styrning och att brukaren sätts i centrum
För att den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska leda till konkret förändring och
utveckling krävs fortsatt aktivt arbete med implementering, genomförande av åtgärder,
uppföljning, utvärdering och ständigt lärande. Allt för att strategin ska hållas levande och få
den verkan den är avsedd att ha. I arbetet behövs kvalificerad handläggarkapacitet men
också kommunikatörsresurs och samhällsanalytisk kompetens. Idag hanteras
handläggarresursen med projektmedel vilket också gäller för kommunikationsstödet. För
stabilitet och kontinuitet skulle dess resurser behöva permanentas. Den samhällsanalytiska
kompetensen finns inte i regionen idag men är ett måste för att kunna hantera uppföljning,
utvärdering och planering inom ramen för ny RUS.
Den nya RUSen kommer att omsättas i genomförandeprogram för klimat, miljö och energi
samt näringslivets förutsättningar och innovation. Sedan tidigare finns kopplat till området
social hållbarhet ett program för god, jämlik, jämställd hälsa. Arbetet innebär en tydlig
ambitionshöjning inom området klimat- och energiomställning. För att hantera detta
behövs bortprioritering av andra kompetensområden göras om inte resursförstärkning
också ges för arbetet. För regionen som helhet ska också tydligare interna
samverkansstrukturer byggas upp för att säkra gemensam utveckling.
Under planperioden ska arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård på Gotland fortgå. Det är avgörande att målbilden för
god och nära vård och förflyttningen i färdplanen framåt införlivas i strategisk plan
respektive verksamhetsplan.
Framåt beräknas ett fortsatt högt tryck i exploateringsfrågorna och ett flertal stora projekt
är aktuella. Den fortsatta utvecklingen kommer att grundas i det arbete som är påbörjat
kring framtidens samhällsbyggnadsprocess (FramSam).
Under perioden kommer ett utvecklingsarbete att göras för att tydliggöra regionens
sammanhållna arbetsmarknadspolitik. När utredningen är klar kommer den att vara ett
viktigt underlag för strategiska vägval rörande regionens bidrag på det
arbetsmarknadspolitiska området.
Coronapandemin bedöms påverka behovet av budget- och skuldrådgivning framåt.
Nationellt görs bedömningar att hushållens betalningsförmåga minskar, antalet
skilsmässoansökningar ökar och att antalet ansökningar om skuldsanering kommer att öka.
I regionens budget- och skuldrådgivning är väntetiderna långa och det förebyggande
arbetet eftersatt. Under 2020 gjordes en tillfällig förstärkning av funktionen vilket startade
en positiv utveckling och en mer robust verksamhet. Bedömningen är att denna
förstärkning behöver fortsätta. För att minska sårbarheten i funktionen bör en översyn
göras kring var denna verksamhet bäst bedrivs. Liknande kompetenser och dialog med
medborgare sker idag inom socialförvaltningen varför det är möjligt att en förstärkning av
resursen skulle kunna bli mer effektiv inom ramen för den nämnden/förvaltningen.
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Förvaltningen har getts en ramökning för perioden 2019-2022 för arbetet med framtagande
av en ny översiktsplan för Gotland. Arbetet har förskjutits i tid för att balansera med ny
RUS och därför finns ett behov av förlängd ramförstärkning för ytterligare två år 20222023.
Efter en period av pandemifokus i krisberedskapsarbetet kommer arbetet att återigen ställas
om för att handla mer om civilt försvar och uppbyggnad av krisberedskap i samtliga
förvaltningar. Statliga medel möjliggör den samordning som behövs i satsningarna.
Under perioden kommer ett nytt fritidspolitiskt program att beslutas. Programmet kommer
att utgöra styrning för arbetet framåt och också ligga till grund för hur bidrag och avtal
utformas och hur anläggningsplaneringen ska se ut. I likhet med många andra kommuner
har Gotland badhus som är små och gamla. Underhåll och renovering kostar allt mer och
efter beslut i regionstyrelsen kommer ett förslag till nästa steg i investering i nytt badhus på
Gotland att presenteras i ett separat ärende till budgetberedningen 2021. Andra områden
som kräver utvecklingsinsatser och investeringar under perioden är fotbollsplaner,
omklädningsmöjligheter, golv i arenahallen och etablering av en gymnastikhall.
Framtidens biblioteksverksamhet tar form. En verksamhet som är mer digital och mobil
och som möter Gotlänningarna på nya sätt. Meröppna bibliotek behöver fortsatt utvecklas
och det ger en ökad tillgänglighet och också möjlighet att planera resurser på ett effektivt
sätt. Flera viktiga projekt har drivits inom ramen för den nationella satsningen Stärkta
bibliotek och ger god grund för fortsatt utveckling. En permanent ramförstärkning
kommer också från 2021 att ges inom kultursamverkansmodellen för att stärka bibliotek,
läsfrämjande och litteratur på Gotland. Utgångspunkten i den fortsatta utvecklingen
kommer att vara den reviderade biblioteksplanen som ska tas fram och beslutas under
2021.
Gotlands kulturplan gäller 2021-2024. Den pågående coronapandemin har drabbat
kulturlivet hårt vilket tydligt påverkar förutsättningarna i arbetet. En av målformuleringarna
är att främja företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. En annan är att
förbättra möjligheterna för professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin
konstnärliga verksamhet. En genomlysning av befintliga stöd visar att dessa inte svarar upp
mot kulturlivets behov. Speciellt gäller detta fria professionella kulturskapare utanför de
regionala länsinstitutionerna. De stöd som idag finns att söka för kulturskapare är filmstöd,
tryckstöd, ett kulturarbetarstipendium, verksamhetsstöd samt arrangemangsstöd. Inga
övriga medel för idéutveckling och produktion finns tillgängliga och kulturskaparna är
hänvisade till att få uppdrag inom länsinstitutionerna - som arbetar väldigt olika med att ta
in extern konstnärlig kompetens och heller inte täcker in alla konstarter. Många regioner i
Sverige erbjuder stöd eller stipendier till kulturskapare. Gotland är samtidigt, enligt statistik
från Tillväxtverket, ett av tre län med störst andelsmässig tillväxt inom KKN de senaste
åren. På ön finns drygt 1000 aktiva kulturföretagare. Att förstärka stödet till dessa grupper
blir ett viktigt styrmedel för att investera i tillgången till kultur för Gotlänningarna.
Regionens ansvar för Almedalsveckan är under utveckling och förändring. Veckan är
oerhört viktig för Gotland och bedömningen i den utredning som är gjord är att
organisationen behöver förstärkas på alla nivåer både resurs- och kompetensmässigt.
Underlag för denna utveckling och behov av resurser beskrivs i ett separat ärende till
budgetberedningen.
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För fortsatt kvalitet och utveckling i ledningsprocesserna
Det startade arbetet att utveckla regionens styrmodell är av stor vikt. Syfte och mål är att
skapa en styrning som i större utsträckning än idag vilar på principerna för tillitsbaserad
styrning och ledning. Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort med perspektiv,
målområden, mål och indikatorer för koncernen och de långsiktiga övergripande
målsättningarna om utveckling av det gotländska samhället som beslutas i den regionala
utvecklingsstrategin med tillhörande program för samhandling ska tydliggöras. I arbetet ska
tillitsdelegationens sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Kunskap från övriga regioner och kommuner ska nyttjas genom att använda både SKR
samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Ett fortsatt samlat ledningsarbete där styr- och ledningsprocesser bildar en helhet och
skapar förutsättningar för regionens verksamheter blir av vikt.
För fortsatt kvalitet och utveckling i stödprocesserna
Stödfunktioner är avgörande för att skapa förutsättningar för regionens samtliga chefer.
Framtiden kräver stödfunktioner som är digitala, kommunikativa, proaktiva och flexibla.
Processer behöver vara tydliga och utvecklingen bedrivas i nära samarbete med
kärnverksamheten. I så hög uträckning som möjligt krävs att stödet utformas med
utgångspunkt från den man finns till för. Allt för att göra det lätt att göra rätt.
Att stödresurser organiseras med olika logiker gör det ibland svårt att säkra bästa möjliga
värde för helheten. En bedömning är att en större effekt av befintliga resurser kan fås med
ökad samordning inom områden som kommunikation, verksamhetsutveckling/
projektledning och informationsförvaltning.
Processkartläggningar och verksamhetsutveckling i nära dialog med dem verksamheten
finns till för tillsammans med god informationsförvaltning och digitalisering är krafter som
behöver drivas, ledas och stödjas. Effekter som förväntas är ökad effektivitet i samtliga
verksamheter. Dock kan det vara så att det under en period krävs mer resurser då dubbla
arbetssätt kommer att krävas temporärt.
Coronapandemin har påverkat också stödprocesserna på märkbara sätt. Väldigt tydligt har
det varit för kommunikationsfunktionen där vikten av planerad kommunikation som
snabbt kan ställas om har ställts på sin spets. Att arbeta samordnat och integrerat har varit
en framgångsfaktor som gett resultat men är också resurskrävande. Pandemin är ännu inte
över och dessutom pågår en rad stora utvecklingsarbeten i Region Gotland som kräver
kommunikationsinsatser för att få genomslag. Efterfrågan på och förståelsen för
kommunikation som strategiskt verktyg ökar och därmed också efterfrågan på
specialiststöd. Ett väl utvecklat kommunikationsarbete bedöms kunna ge positiva effekter i
såväl internt som externt perspektiv. Dagens kommunikationsfunktion är dimensionerad
för ett relativt avgränsat uppdrag kring gemensamma kanaler, uppföljning av strategier och
policys samt att tillhandahålla verktyg. En bedömning är att funktionen skulle skapa mer
värde om uppdraget utvidgas till att vara ett strategiskt och operativt ledningsverktyg i de
frågor och projekt där kommunikationskompetens behövs. Region Gotland behöver få fler
som snabbt kan fånga upp många av de olika slags berättelser som finns att berätta om vår
verksamhet, och sedan skriva, filma och publicera dem i regionens egna kanaler. Detta
innebär en förflyttning i relation till dagens uppdrag för kommunikationsfunktionen och
skulle kräva resursförstärkning. En förstärkning av kommunikationsfunktionen bör också
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ge minskade behov av externt stöd som idag köps in i flera fall då den egna resursen inte
räcker till.
Den digitala utvecklingen är omfattande och går snabbt. I takt med förvaltningarnas krav
på effektivisering och ökade kunskaper samt digitaliseringens möjligheter ökar efterfrågan
på stöd i verksamhetsutveckling med digitala hjälpmedel. Över tid blir det avgörande att
den påbörjade kompetensväxlingen från drift till utveckling fortsätter med full kraft.
Den digitala utvecklingen är också en förutsättning för att stödfunktionerna framåt ska
kunna drivas med effektivitet både i det egna arbetet och hos regionens chefer. Här behövs
kompetens och resurser för att driva, kravställa, upphandla, utveckla, implementera, stödja
och systematiskt förvalta nya digitala system. Att lägga resurser på gemensamma centrala
funktioner som kan driva detta arbete med kvalitet för helheten är något som ger effekt i
samtliga verksamheter varför ekonomiska medel för detta bör prioriteras långsiktigt.
En ökad digitalisering kräver också tydlig ledning av underhåll och utveckling i
gemensamma centrala systemstöd. En förflyttning av ekonomiska medel från övriga
förvaltningar till en gemensam hantering i regionstyrelseförvaltningen skulle ge
samordningsvinster och därmed förbättrade möjligheter till effektivitet och kvalitet.
IT-branschens omställning fortsätter och som region går vi från att köpa produkt- till att
köpa tjänst. Detta innebär en nödvändig kostnadsförskjutning från investering till drift.
Microsoft kommer inte längre underhålla dagens office-produkter vilket ger en oundviklig
övergång till nya programvaror som också innebär ökade kostnader.
Framtidens HR-arbete behöver bygga på dagens upplevda goda kvalitet men också möta
nya kompetensområden som bemanning, personalekonomi och utformningen av den
moderna arbetsplatsen.
För att möta behoven av upphandlingsstöd kommer ett långsiktigt arbete att behöva
bedrivas över flera år. Den resursförstärkning som getts ger en bra grund men
bedömningen är att ytterligare tillskott är nödvändigt. Området är lagstyrt och finns inte
centrala stödresurser att tillgå kommer förvaltningarna att behöva hänvisas till konsultköp
vilket i förlängningen blir en dyrare lösning då kompetensen som byggs upp inte stannar i
regionen.
Framtidens arbetsplatser behöver utformas med lärdomar från de nya arbetssätt som
utvecklats under pandemin. Med allt mer digitala arbetsflöden och möten minskar behovet
av egna kontorsarbetsplatser och nya behov av arbetsytor uppstår. Lokaleffektivisering blir
därmed möjlig på ett helt annat sätt än tidigare.
Framtidens måltidsverksamhet kommer att ta form efter det utredningsarbete som
genomförs under 2021. Politiska inriktningsbeslut är av vikt. Genom att öppna upp för
olika produktionstekniker skapas förutsättningar att skapa ökad effektivitet och också
fortsatt hög kvalitet. Medborgare ställer allt högre krav på utbud, flexibilitet och
specialanpassad kost vilket ställer stora krav på alternativa produktionslösningar och
kompetensutveckling. Arbetsmiljökraven är redan idag tydliga och flera av dagens kök
kräver omfattande underhåll för att möta lagstiftningen. Förändringar i övriga förvaltningar
kräver också att måltidsverksamheten är flexibel. Detta kan handla om privatisering av
äldreboenden, geografisk placering av verksamhet och också förändring av
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arbetsmarknaden med grund i ökad digitalisering. Oavsett vägval är det av stor vikt att
ambitionsnivåer följs av finansiering och tydlighet för alla involverade förvaltningar.
För fortsatt kvalitet och utveckling i det egna förvaltningsarbetet
För att lyckas i uppdraget krävs att förvaltningens chefer och medarbetare ges goda
förutsättningar att göra ett bra jobb. Att digitalisera och förändra arbetssätt blir en
förutsättning och stöd till verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering behöver
prioriteras under en lång period framåt. Det finns potential i förvaltningens egna
lokalutnyttjande men för att kunna driva och utveckla arbetet krävs kompetens och
resurser. Det egna kvalitetsarbetet behöver få utrymme och ta tydlig utgångspunkt i den
verksamheten är till för. Samarbetet över verksamhetsgränser måste stärkas för att öka
snabbhet och flexibilitet i en tid av allt mer begränsade resurser.
Inom regional utveckling och kultur och fritid bedrivs allt mer verksamhet i projektform.
Det finns också en uttalad ambition att öka projektfinansieringen ytterligare. Kompetens
och resurser för att driva och hantera projekt behöver prioriteras framåt.
För att säkra kompetensförsörjningen behöver förvaltningen hålla i de strategier och
aktiviteter som är beskrivna i kompetensförsörjningsplanen. Strategiskt lyfts här att
underlätta lönekarriär, använda kompetensen rätt, låta fler jobba mer, skapa engagemang,
bredda rekryteringen, skapa engagemang, förlänga arbetslivet och nyttja tekniken.
Ett fortsatt arbete behöver göras för att utveckla organisationen att möta framtidens krav
och förväntningar. Processtyrningen blir allt tydligare och måste hanteras i balans med
linjestrukturen på ett bra sätt.
Möjligheterna att skapa högre effektivitet och kvalitet med hjälp av förbättrade processer,
ökad digitalisering och förändrade arbetssätt är tydlig men för medarbetarna som ska driva
utvecklingsarbetet samtidigt som arbetsbelastningen är hög kan det bli en svår ekvation.
Behovet av god planering och ett tryggt ledarskap i förvaltningen är tydligt.
Ett omfattande arbete är gjort i att skapa en förvaltningsgemensam digitaliseringsplan. Här
beskrivs de verksamhetsutvecklande åtgärder som kan få kraft med stöd av digitalisering.
En effektbedömning är gjord och med en kombination av bedömd nytta,
angelägenhetsgrad och genomförbarhet framträder ett antal områden som prioriterade att
påbörja initialt. Här omfattas bland annat införande av digitaliserade inköp, e-arkiv,
beställarportal, automatisering av scheman, kontobeställningar, anställningsprocess,
registrering i vårdslussen samt digitalt arbetsgivarintyg.
1.6

Förändringar och risker för att klara framtidens ekonomiska situation

Framtidens välfärdsutmaning innebär att allt fler kommer att behöva allt mer stöd men att
resurserna för att hantera det kommer att minska. Resurserna handlar då både om
ekonomiska i form av lägre skatteintäkter och personella på grund av ökad konkurrens om
arbetskraften. Att effektivisera och sänka kostnader blir ett måste för regionen som helhet.

Effektiviseringsprogrammets möjligheter
I regionen drivs sedan 2019 ett gemensamt effektiviseringsprogram. Inom ramen för
programmet har ett antal projekt genomförts för att tydliggöra möjligheter till framtida
effektivisering och kostnadsminskning. Tydligt framgår att fortsatt arbete med
lokalförsörjning, bemanning, digitalisering och inköp har stor potential att ge effekt om
arbetet leds och drivs på rätt sätt. Regionstyrelseförvaltningen har som ansvarig för dessa
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processer en avgörande roll inte bara för den egna förvaltningens effektivisering utan för
samtliga förvaltningars. Att ha resurser att bedriva detta arbete blir därför avgörande för
regionens totala ekonomi.
Generella slutsatser inom ramen för programmet är dessutom att regionen har möjligheter
att skapa högre effektivitet genom att stärka kompetensen kring arbete i projektform,
utveckla processorienteringen, stärka organisationskulturen, och förstärka samarbetet över
gränser. I alla dessa områden har regionstyrelseförvaltningen en viktig roll.
I den egna förvaltningen bedöms också ytterligare effektivisering vara möjlig med stöd av
de kunskaper som byggts upp inom ramen för effektiviseringsprogrammet. Att ytterligare
digitalisera och automatisera gör det möjligt att minska manuell administration och därmed
möjlighet att anpassa bemanningen. Förbättrade digitala tjänster och självservice är också
viktiga metoder för ökad effektivisering. Att flytta ut stora system och istället köpa dem
som tjänst bedöms också kunna ge möjligheter till minskade personalbehov.
Ställningstaganden kring lagstiftning behövs för att möjliggöra fortsatt digital
effektivisering. Dagens oklarheter kring tolkningar av lagstiftning rörande
informationshantering och personuppgiftsbehandling verkar hämmande.
Nya arbetssätt under pandemin visar tydligt att lokaler kan nyttjas mer effektivt och att
lokalytor därmed kan minskas. Som perspektiv kan nämnas att lokalhyran för ett av husen
på Visborg är ca 12 mnkr per år. Inriktningen i utvecklingen av måltidsverksamheten är att
skapa en mer effektiv köksinfrastruktur där lokalnyttjandet är en viktig faktor.
De utvecklingsinsatser som drivs inom området inköp är viktiga för att skapa
kostnadsminskningar för regionen som helhet och också regionstyrelseförvaltningen
kommer att kunna hitta fördelar med de åtgärder som planeras. De stora inköp som görs
inom förvaltningen är inom måltidsområdet och IT.
Arbetet med strategisk hållbar bemanning ger nya kunskaper inom framför allt måltids- och
biblioteksverksamheten. Dessa kunskaper ger möjlighet att genom schemaläggning och
planering skapa en mer effektiv bemanning och därmed skapa lägre personalkostnader. En
utmaning i bemanningsarbetet är det pågående arbetet att införa heltid som norm.
Förberedelser inför införande av Heltid som norm har pågått under 2020 vilket resulterat i att
andelen heltidsanställda i berörda verksamheter har ökat med drygt 10%. I förvaltningen
arbetar cirka 35 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunals avtalsområde deltid. De
berörda yrkeskategorierna är köksbiträden, kockar samt badvaktmästare, det stora flertalet
är kvinnor. Heltid som norm påverkar samtliga medarbetare inom kommunals
avtalsområde i form av krav på ökad flexibilitet och samarbete över gränser. Nya lösningar
har arbetats fram och kommer framgent att behöva fortsätta arbetas fram över avdelningsrespektive förvaltningsgränser. En bedömning i berörda verksamheter är att de kostnader
som uppstår vid införande av heltid som norm inte fullt ut går att undvika genom
förändrade arbetssätt utan i ett värsta scenario kan kostnaderna komma att öka.
Möjliga utbudsförändringar
Generellt gör förvaltningen bedömningen att framtida kostnadsminskningar bara kan göras
genom att minska personalkostnader. Detta kan åstadkommas på olika sätt men kräver
aktiva beslut och prioriteringar. Det går inte att med för få resurser upprätthålla ett
chefsstöd med kvalitet utan då behövs tydlighet i att det är en liten centraliserad och
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standardiserad funktion som blir kvar. Övrigt stöd kommer då behöva hanteras i övriga
förvaltningar.

2 Driftbudget 2022-2024
Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på
framtidens mål och utmaningar görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen är i
behov av resursförstärkningar. Detta för att kunna leva upp till sitt uppdrag som drivande
och sammanhållande kraft och verksamhet som ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut. Dessutom görs bedömningen att
förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning för kvalitet, effektivitet och
kostnadssänkningar i övriga förvaltningar i regionen.
2.1

Förslag till ramjustering

Opåverkbara kommande kostnader
 Med anledning av att IT branschens omstruktureras och gör att kostnader flyttas
från investering till drift krävs följande:
 Office 365 (4,0 mnkr - nettoeffekt)
 Nytt system för fakturahantering och e-handel samt support (årligen 1,7 mnkr,
implementering 1,1 mnkr 2022)
 E-arkiv (implementering 2022 1 mnkr 2023 0,5 mnkr, projektledning 2022 0,75
mnkr + drift och utveckling 0,25 mnkr per år)
 Övergång till e-arkiv/systemintegrationer (0,5 mnkr under en treårs period)
 Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet (0,8 mnkr)
 Förstudier utifrån investeringsbehov lokaler måltid och kultur och fritid (0,7 mnkr)
 Trygghetsboenden (eget ärende till BuB)
För att möjliggöra ambitionsnivåer i huvudprocesser för hållbar samhällsutveckling
 Samhällsanalys och uppföljning (0,7 mnkr)
 Framtagande av översiktsplan (0,5 mnkr 2022-23)
 Stöd för professionella kulturskapare (1,0 mnkr)
 Indexuppräkning av verksamhetsstöden till kulturorganisationer (0,5 mnkr)
 Nytt badhus (eget ärende till BuB)
 Budget- och skuldrådgivning (0,7 mnkr)
 Utveckling Almedalsveckan (eget ärende till BuB)
 Processledning framtidens samhällsbyggnad - FramSam (eget ärende till BuB)
 Blått Centrum permanentas (eget ärende till BuB)
 Kollektivtrafiksuppdraget (eget ärende till BuB)
 Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (eget ärende till BuB)
Förstärkta stödprocesser för att möta omvärldens krav och verksamhetens behov
 Upphandling (1,5 mnkr) (återkommer 2023)
 Kommunikation (3,9 mnkr)
Förbättra förvaltningens inre förutsättningar
 Lokalsamordning RSF (0,7 mnkr)
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
 GDPR förstärkning (ombudgetering)
 Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
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Världsarvssamordning (ombudgetering)

Tabell: Förslag till ramjustering 2022-2024 (tkr)

2022

2023

2024

Office 365 (nettoeffekt)
Fakturahantering- och e-handelssystem inkl support
E-arkiv
Övergång till e-arkiv/systemintegrationer
Belastningsattacker nya avtal för ökad säkerhet
Förstudier utifrån investeringsbehov
Delsumma opåverkbara kommande kostnader

4 000
2 800
2 000
500
800
1 000
11 100

4 000
1 700
750
500
800
1 000
8 750

4 000
1 700
250
500
800
1 000
8 250

Samhällsanalys och uppföljning
Framtagande av översiktsplan
Stöd för professionella kulturskapare
Uppräkning verksamhetsstöd till kulturorganisationer
Budget- och skuldrådgivning
Delsumma möjliggöra ambitionsnivåer

700
500
1 000
500
700
2 900

700
500
1 000
500
700
2 900

700
1 000
500
700
2 900

Upphandling (återkommer 2023)
Kommunikation
Lokalsamordning RSF
Delsumma förstärkta stödprocesser

1 500
3 900
700
4 600

1 500
3 900
700
6 100

1 500
3 900
700
6 100

18 600

17 750

17 250

Egna ärenden till BuB – ombudgeteringar/äskanden
Almedalsveckan (äskande)
Processledning - FramSam (äskande)
Blått Centrum permanentas (äskande)
Trygghetsboenden (äskande)
Kollektivtrafiksuppdraget (äskande)
Sammanhållen arbetsmarknadspolitik (äskande)
GDPR förstärkning (ombudgetering
Beslutsstödsystemet (ombudgetering)
Världsarvssamordning (ombudgetering)
Förändrad prismodell digital arbetsplats (ombudgetering)

TOTALT
2.2

Taxor och avgifter, interna och externa

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås.

Internpriser måltid
För resultatenheten måltid föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd uppräkning
återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och
hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
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En löneökning på 2,5 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på ca
1,4 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 56,7 mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en ökning/minskning på 0,15 mnkr.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 15,5 mnkr.
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 2,1 procent,
trots att det sammanvägda konsumentprisindexet (KPI) var 0,5 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 36 mnkr ett normalår för aktuella tjänster.
Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 750 tkr. För att behålla likvärdig kvalitet
behöver måltidspriserna höjas i motsvarande grad. Måltidsorganisationen köper även
transporter av externa företag för ca 4 mnkr som indexuppräknas. Beräknad
kostnadshöjning blir 75 tkr. Vilket ger en total kostnadsökning på 700 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2022-2024 (tkr)

Löneökningar måltid(2,5%)
Hyresförändring (1%) = 150 tkr
Indexuppr. livsmedel och transport

TOTALT internpriser

2022

2023

2024

1 425

1 425

1 425

825
2 250

825
2 250

825
2 250

Internpriser kanslier
En löneökning på 2,5 procent innebär för kanslierna en kostnadsökning på 98 tkr. Den
totala personalbudgeten uppgår till 3,9 mnkr. En hyresförändring på 1 procent innebär för
kanslierna en ökning/minskning på 4 tkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till
367 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser kanslier 2022-2024 (tkr)

Löneökningar kanslier (2,5%)
Hyresförändring (1%) = 4 tkr

TOTALT internpriser*

2022

2023

2024

98

98

98

98

98

98

*ÖF 63+3 och PAN 35+1

Internpriser IT (PC som tjänst och Digital arbetsplats)
I tjänsten PC som tjänst föreslås en höjning av priset med totalt 1,9 mnkr. Detta mot
bakgrund av att prisutvecklingen på datorer de senaste 5 åren uppgår till drygt 50 procent.
En orsak är dollarkursens utveckling. Ökningen skiljer sig åt mellan olika modeller där
bärbara ökat mest. År 2016 var priset för en bärbar PC standard 5 861 kronor att jämföra
med 9 105 kronor år 2020.
Under motsvarande period har inga prisjusteringar av tjänsten gjorts utan
kostnadsökningen har parerats genom beslut att förlänga avskrivningstiden (5 år) samt en
låg utbytestakt. Vilket medfört tillfälligt låga kapitalkostnader. Nu när kapitalkostnaderna
kommit ikapp och utbytestakten ökat krävs en justering av priset. Prissättningen av tjänsten
täcker kapitalkostnader samt hantering av lager, fakturering, inköp mm.
Föreslagen prisökning per modell presenteras nedan och bygger på fakturerad volym
januari 2021.
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Tabell: Justeringsbelopp internpriser PC-som tjänst

Typ
(kronor)
Stationär PC standard
Stationär PC max
Bärbar PC standard
Bärbar PC max
Bärbar PC rese
Summa

Antal
2 324
112
2 444
62
737
5 679

Pris per Nytt pris
Ökning Ökning Total
månad
per
pris per
pris per
ökning
idag
månad
månad
år
92
115
23
276
641 424
167
205
38
456
51 072
142
170
28
336
821 184
416
500
84
1 008
62 496
197
236
39
468
344 916
1 921 092

Efter fastställd uppräkning återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen
fördelas till respektive köpande förvaltning.
Vad gäller digital arbetsplats kommer det att i särskild skrivning föreslås ändrad
finansieringsmodell, från köp/sälj till anslag. Detta innebär att ca 9 mnkr kommer föreslås
omföras från förvaltningarna till anslag under regionstyrelseförvaltningen.
2.3

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 300 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2021 behöver ökas med 46 tkr.

Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner har ökat i snitt med 2,2 procent i
snitt de senaste 3 åren. Det innebär för 2022 cirka 70 tkr. För diverse nationella och
internationella medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till ca 20 tkr.
Avtalen för central system som ekonomi, HR, W3D3, Docpoint, Flexite mfl har klausuler
som innebär ökningar uppgående till ca 250 tkr årligen.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 22 375 tkr, vilket innebär 447 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 224 tkr. Avser Gotlands idrottsförbund, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare.
Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och andra ungdomsföreningar räknas med en
kostnadsökning på 26 tkr.
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Tabell: Kompensation externa avtal 2022-2024 (tkr)

2022
46
340
447
250

2023
46
340
447
250

2024
46
340
447
250

1 083

1 083

1 083

Partistöd
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

2.4 Förvaltningens samlade förslag till ram- och prisjustering
Tabell: Totalt förslag till ram- och prisjustering 2022-2024 (tkr)

3.1 Förslag till ramjustering
3.4 Taxor & avgifter – internpriser
3.5 Kompensation externa avtal

Summa
3

3.1

2022

2023

2024

Påverkar

18 600
4 269
1 083
23 952

17 750
4 269
1 083
23 102

17 250
4 269
1 083
22 602

Ram
Prissättning
Ram

Investeringsförslag med motiveringar 2022-2026
Förvaltningens samlade investeringsbehov

Nedan följer en sammanställning av det totala investeringsbehovet för planperioden.
Beslutad budget för 2022 föreslås öka med 9,5 mnkr. Justeringar är framföra allt förslagna
vad gäller ombyggnationer av lokaler.
För år 2022 var det tidigare upptaget 8,0 mnkr i planen för att byta office-paket vilket nu är
borttaget då dessa licenser inte kommer anskaffas som en investeringsutgift utan kommer
belasta driften direkt. För att hantera kostanden behöver driftanslaget utökas, se föregående
avsnitt.
Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2022-2026 (tkr)

4.2 Lokaler, byggnads- och anläggn
4.3 Övriga investeringar utöver pott
4.4 IT-investeringar
Pott

TOTALT

Gällande budget 2022 samt plan 2023-2025

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

2023

7 000 18 000 15 000
2 000 2 000 3 800
23 000 23 000 17 000
3 000 3 000 3 000
35 000 46 000 38 800
35 000

2024

2025

2026

15 000 15 000 15 000
3 000 3 500 2 000
17 000 17 000 17 000
3 000 3 000 3 000
38 000 38 500 37 000

30 100

26 500

22 500

Ingående investeringsprojekt per område redovisas i avsnitt 4.2-4.4.
3.2

Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar

Lokalinvesteringar – kultur- och fritid
Omklädningsrum (Rävhagen) - ny
Utbudet av naturgräsplaner i Rävhagen ökade under 2021 och ytterligare satsningar för
barn- och unga planeras. Med det kommer ökade behov av omklädningsmöjligheter och
toaletter. Investeringen är på 2 mnkr och bör tas så snart som möjlighet finns. Samtidigt
kan då en minskning av externhyra ske.
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Simhall (eget ärende budgetberedningen) – ny 2022-2025
En förstudie till badhus pågår och ska presenteras till budgetberedningen 2021. Ett nytt
badhus behövs då det befintliga är ålderstiget och verksamheten i anläggningen, både
internt och externt, inte får plats. Inriktningsbeslut är att den nya simhallen ska ligga på
Visborgshallen och att investeringen är på 210 mnkr. En investering av ny simhall behöver
tas inom fem år.
Meröppna bibliotek – fortsättning
Under våren 2021 öppnas Gotlands tredje meröppna bibliotek. I samband med besparingar
är behoven än mer akuta när det gäller att möjliggöra tillgängligheten i våra bibliotek
genom att skapa fler meröppna bibliotek. Utifrån tekniska förutsättningar på respektive
bibliotek skulle det vara önskvärt att öppna 3 ytterligare bibliotek de kommande tre åren.
En förstudie behöver också påbörjas för att se över möjligheterna att öppna upp hela eller
delar av Almedalsbiblioteket som meröppet bibliotek. 1,8 mnkr upptas 2022.
Lokalinvesteringar - kök
Investeringsplanen för ombyggnation av kök har justerats sedan föregående år, detta med
anledning av resultatet av översyn måltidsverksamhet (2019/958). Ärendet ska nu på remiss
till berörda nämnder och inriktningsbeslut väntas först i maj. Bedömningen är oavkortat
resultatet att investeringsbehov finns i ett stort antal kökslokaler under en tid framåt utifrån
arbetsmiljöaspekter, effektivitet mm. För att ta fram hela organisationskartan och den
långsiktiga inriktningen krävs fortsatt arbete. Investeringsbehoven uppskattas dock till ca
15 mnkr per år under ca 10 år.
Om en övergång till kyldmatsproduktion ska ske på Strandgärdets kök så krävs ytterligare
medel under det specifika året. Till detta tillkommer även kostnader för anpassning av
avdelningskök.
För 2022 har investeringsbehov för särskilda kök identifierats enligt följande:
Wisbygymnasiets matsal - ny
Ytorna vid Wisbygymnasiets matsal är för små och det skapar en ineffektiv servering och
mindre positiv måltidssituation, vilket visat sig tydligt i samband med pandemin. Till detta
tillkommer att elevantalet till 2024 beräknas öka med 100 elever för den kommunala
gymnasieskolan och med ytterligare 130 elever från 2024 till 2027. Samtidigt som gymnasiet
flaggar för en schematisk utmaning med effekten att fler elever kommer ha rast under
samma tidsintervall och så även lunch. Investeringsutgiften är av teknikförvaltningen
uppskattad till 7,0 mnkr. En mer detaljerad förstudie planeras ske 2021.
Mottagningskök Lärbro skola – utökning från 1 mnkr till 2,3 mnkr
Mottagningskök som enligt ursprunglig plan var tänkt att byggas om till ett tillagningskök.
Utredningar därefter, samt nuvarande bedömning enligt slutrapport Organisation och
lokalisering av måltidsverksamheten i Region Gotland (2019/958) har visat att köket bör
kvarstå som ett mottagningskök. Behoven är renovering av ytskikt, utbyte av viss
inredning, byggnation av en diskinlämning samt förändrade flöden för en bättre
arbetsmiljö. Investeringsutgiften är av konsulten beräknad till 2,3 mnkr.
Fårösundskolans kök – utökning från 3,0 mnkr till 4,9 mnkr
Regionstyrelsen beslutade (RS 2019/594) att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av köket i
Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök. Med förstudien som grund
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planeras för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna,
Bunge Stux 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas. Slutrapporten föreslår också att köket vid
Fårösundskolan byggs om till ett tillagningskök, då med utökad kapacitet för att även
möjliggöra produktion till folkhögskolan i Fårösund. Matsalen är en trång sektor varför en
översyn av denna även bör ingå i förstudien. Investeringsutgiften uppskattas i rapporten till
4,9 mnkr.
Fole skolas kök – flyttas fram
Fole skolas kök fanns tidigare med i planen för 2022 (3,0 mnkr) men föreslås nu flyttas
längre fram i tiden och utreds vidare för kommande års investeringsplan.
Pott för ombyggnad 2023-2026
För åren 2023-2026 i planen upptas i dagsläget en ospecificerad pott om 15,0 mnkr per år.
Tidigt i planeringen finns behov för bland annat:
 Wisby gymnasiets kök
 Romaskolans kök
 Strandgärdets matsal (restaurang)
 Klinteskolans kök
Tabell: Förslag till lokal, byggnads- och anläggningsinvesteringar (tkr)

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

Omklädningsrum (Rävhagen)
Meröppna bibliotek
Simhall
WGS matsal
Mottagningskök - Lärbro
Fårösundsskolans kök
Fole skolas kök
Pott ombyggnation kök

TOTALT
3.3

2023

2024

2025

2026

2 000
1 800

1 000
3 000
3 000
7 000

7 000
2 300
4 900
0
18 000

15 000
15 000

15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000

Övriga investeringar utöver pott

Landsbygdsutveckling – enligt plan
I budget 2018 fick förvaltningen investeringsmedel för landsbygdsutveckling med 2,0 mnkr
årligen under perioden 2018-2020. I planen ligger numera 2,0 mnkr årligen.

Ismaskiner – enligt plan
Nuvarande ismaskiner i Visby såväl som Hemse börjar närma sig sin maximala tekniska
ålder och därför begärs 1,0 mnkr per år 2023-24. Det är stor belastning på de ishallar som
Region Gotland driver. Framför allt i Visby där det i det närmaste är fullbelagt under
säsongen. Med den höga belastningen kommer ett ökat behov av underhåll av isytan, i och
med att även antalet matcher i hallen ökar. För att kunna säkerställa den service som
förväntas så behöver maskinparken ses över vad gäller ismaskiner. Redan under denna
säsong har incidenter med ismaskinerna inträffat, så det är viktigt att medel ges för att
investera i nya ismaskiner.
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Nytt golv Ica Maxi Arena – ny 2023
Nytt parkettgolv till ICA Maxi arena för Visby Ladies elitverksamhet behöver köpas in
under kommande femårsperiod och detta är en investering på 0,8 mnkr.
Mobil biblioteksverksamhet – enligt plan
Nuvarande bokbuss börjar närma sig tio år och allt oftare krävs service och reparationer
som gör att den blir allt dyrare i drift. Genomförd förstudie av bokbussverksamheten
påvisar att vi har stora möjligheter att nå fler låntagare genom att ha två mindre bokbussar
med inriktning mot barn- och unga och användare med särskilda behov, både
privatpersoner men också institutioner. Vi äskar här en mindre bokbuss som komplement
till den enhet som köps in via projektet stärkta bibliotek. Investeringsbehov 1,5 mnkr 2025.
Tabell: Förslag till övriga investeringar 2022-2026 (tkr)

Landsbygdsutveckling
Ismaskiner (2st)
Nytt golv Ica Maxi arena
Mobil biblioteksverksamhet

TOTALT
3.4

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

2023

2024

2025

2026

2 000

2 000

2 000
1 000
800

2 000
1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 800

3 000

1 500
3 500

2 000

IT-investeringar

PC som tjänst – enligt plan
Utbyten av PC-arbetsplatser sker enligt en fastställd utbytesplan som i sin tur grundas i den
tekniska livslängden hos respektive enhet/modell. I snitt byts ca 1 200 maskiner på ett år.
Detta innebär en livslängd och avskrivningstid på ca 5 år. För att klara utbytestiden och den
prisutveckling som föreligger behövs en årlig investeringsbudget på 10,0 mnkr.

IT-infrastruktur/teknisk plattform – enligt plan
Den IT-tekniska plattformen för regionen omfattar en mängd olika komponenter som
sammantaget gör att den idag omfattande IT-användningen inom samtliga förvaltningar
kan bedrivas på avsett sett. Under perioden byggs den centrala systemarkitekturen om för
att säkerställa informationssäkerheten enligt ’Burton modellen’. Den innebär att
infrastrukturen delas upp i fyra olika zoner med olika säkerhetsnivå. Dessutom behöver
gammal teknik successivt bytas ut i datahallen men även ute på alla våra skolor, förskolor,
och äldreboenden. Framförallt gäller denna period utbyten av switchutrustning, lagring och
virtuell servermiljö. Behovet av trådlösa nät i Region Gotland är fortsatt stort. Under
perioden ses en övergång från att ha trådbaserade nät till trådlösa som de primära näten i
Region Gotland. Under perioden handlar det främst om en förtätning i skolorna och en
fortsatt utbyggnad där det idag inte finns tillgång till WiFi. Det samlade investeringsbehovet
uppgår till 7,0 mnkr per år.
Windows server inkl cal – enligt plan
2022 finns behov att uppgradera serverprogram med användarlicenser med så kallad CAL, Client Access License. Detta är något återkommande som behövs för att kunna
använda system baserade på Microsofts lösningar. En återkommande investering, vart 3:e
eller 4:e år, lite baserat på vilka verksamhetssystem som köps in. Investeringsutgiften
uppskattas till 4 mnkr och ligger i gällande plan.
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Avvikelsehanteringssystem (Flexite ersättning) – enligt plan
Som processverktyg använder vi inom Region Gotland idag Flexite. En lösning som bl a
används för rapportering av avvikelser. Vi ser fortsatt ett behov att i effektiviseringsarbetet
ha en produkt med dessa egenskaper, men idag kan vi inte säga att det definitivt är det rätta
eller om ett nytt verktyg behövs. Oavsett vad så behövs antingen ett nytt verktyg eller så
behöver vi köpa in ytterligare licenser till existerande lösning. Till detta behövs 1,0 mnkr
under 2022.
Programsystem till Almedalsveckan – enligt plan
Det finns ett behov att utveckla och anpassa ett digitalt programsystem för
Almedalsveckans officiella program, programmet som är själen i demokrativeckan. Ett nytt
programsystem innebär ökad användarvänlighet och bidrar med tekniska hjälpmedel som
underlättar för besökarnas orientering i Almedalsveckans officiella program. Med en bättre
teknisk lösning kan behovet av trycksaker minska, för att på sikt helt försvinna, vilket ger
en positiv miljöpåverkan. Investeringsutgiften uppgår till 2,0 mnkr fördelat på 2020 och
2022.
Tabell: Förslag till IT-investeringar 2022-2026 (tkr)

PC som tjänst
IT infrastruktur/Teknisk plattform
Windows server inkl cal
Avvikelsehanteringssystem
Programsystem Almedalsveckan

TOTALT
3.5

2022

2022

enligt
budget

nytt
förslag

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

10 000
7 000
4 000
1 000
1 000
23 000

2023

2024

2025

2026

10 000
7 000

10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000

17 000

17 000 17 000

17 000

Exploateringsbudget

Hanteras i särskild ordning.
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4 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda svarar för sina egna underlag till budgetberedningen. I detta underlag framgår
endast den indexkompensation för arvoden nämnderna behöver enligt gällande regelverk.
Detta brukar hanteras i kommande ärende kring fördelning av löneutrymme.
En fördelning per nämnd skulle se ut som följer:
Nämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

Budget 2021, tkr
3 346
14 069
3 875
91
7 728
1 870
30 979

Uppräkning index
arvoden
55
257
10
0
34
3
359

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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Investeringsäskanden
2022-2026
Nämnd/Förvaltning: Regionstyrelseförvaltningen
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2022 2023 2024 2025 2026

2022

2023

2024

2025

Avstämt med projektavdelningen

2026

Investeringar

0

28556 Investeringspott RSF

1

3 000

1
1
1

NY-Omklädningsrum Rävhagen

1
1
1

2 000
1 800

1
1
1
1

28553 Investering måltid ombygg -Mottagning Lärbro

1
1
1
1

2 300
4 900
7 000

4
4
4
4

28045 Landsbygdsutveckling

1
1
1
1

2 000

5
5
5
5
5

28550 PC som tjänst

28700 Meröppna bibliotek
NY- Simhall (eget ärende 210 mnkr)

28553 Investering måltid ombygg -Fårösund
28553 Investering måltid ombygg -WGS matsal
28553 Investering måltid ombygg - Pott

28706 Ismaskin
NY-Golv ICA-maxi arenea
28705 Bokbuss- mobil biblioteksverksamhet

28514 Teknisk plattform/It-infrastruktur
28672 Windows server 2016 cal
28675 Utbyte Flexite/avvikelsehanteringsystem
28676 Programsystem Almedalsv.

1
1
1
1
1

Totalt investeringar

1. Lokaler, byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
2. Investeringar i VA och avfall – prioriteras
reinvesteringar och planerat underhåll
3. Investeringar i hamnar, både skattefinansierade och affärsdrivande
einvesteringar och planerat underhåll
4. Investeringar i större maskiner och inventarier utöver potten
5. IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioriteras

3 000

3 000

3 000

3 000

0
15 000
0
2 000
1 800

173
0

518

863

1 208

1 553

200
180

200
180

200
180

200
180

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%

230
490
700

230
490
700
1 500

230
490
700
1 500

230
490
700
1 500

Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%
Uppskattd hyreseffek 10%

2 300
4 900
7 000
60 000
0
10 000
2 000
800
1 500

115
0
0
0

345
58
46
0

575
173
92
0

805
230
92
86

1 035
230
92
173

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
4 000
1 000
1 000

50 000
35 000
4 000
1 000
1 000

1 075
753
430
108
108

3 225
2 258
860
215
215

5 375
3 763
860
215
215

7 525
5 268
860
215
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 52

Strategisk plan och budget 2022-2024 - RSF

RS 2021/23

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Strategisk plan och budget beskriver regionstyrelseförvaltningens nuläge och balans
mellan uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna
om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. De
äskanden om finns med i underlaget görs utifrån förändrad lagstiftning och
strukturella förändringar samt att förvaltningen har en avgörande roll i att skapa
förutsättningar för effektivisering och kostnadssänkningar i regionen som helhet.
Dessutom beskrivs ökade resursbehov kopplade till uppfattade politiska ambitionshöjningar framåt.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till budgetberedningen
överlämnas i separata ärenden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde komplettera
underlaget med följande.
-

Uppföljning på de beslutade corona-åtgärderna som exempelvis budget och
skuld.
Tydliga motiveringar kring de 3,9 miljonerna till kommunikation.
Investeringar – tydligare konsekvensbeskrivningar.
Ser över KKN företag och stöden.
Lyfta fram corona-pandemins effekter i planen.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-04
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Justerande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/338
15 mars 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget 20222024

Sammanfattning

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB
organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal
till landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi
förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Inför de stora förändringarna i lagen om skydd emot olyckor (LSO )som kommer
ske, så har Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och vad det gäller
Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära några förändringar i någon
större omfattning vad det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att
krävas ett större arbete med nästa generationers handlingsprogram för LSO från och
med 2022.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande
räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och
framåt, beroende på hur resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya
handlingsprogrammet
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet, beskrivna i strategisk plan och budget
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/338

Landsbygdsperspektiv - Beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Beslutsunderlag

Bilaga 1,strategisk plan och budget 2022-2024
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Verksamhet
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet. Den utryckande verksamheten genomför ca: 800 uppdrag om året, där exempelvis en del av uppdragen utförs åt sjukvården i form av i väntan på ambulans larm (IVPA).
1.1 Verksamhet och måluppfyllelse 2020

Utifrån Regionens verksamhetsplan och perspektiven Samhälle och Verksamhet så är nämndens måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle uppfyllt för räddningstjänstens delar.
Däremot uppnår nämnden inte måluppfyllelse när det gäller alla målområden inom perspektivet Verksamhet, då räddningstjänsten inte har en ekonomi i balans. Årets ekonomiska
resultat 2020 för räddningstjänstens verksamhet under nämnden blev minus 4,7 mnkr. Förutsättningarna för räddningstjänsten inför år 2020 var en minskad budgetram med 700 tkr
och oförändrande operativa riktlinjer. De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet
Underskottet i verksamheten beror på att de fasta kostnaderna var högre under året, än vad
som hade budgeterats samt att pandemin påverkade personalkostnaderna negativt.. Även
semester och komp tid ökade under året. Cirka 95 procent av räddningstjänstens ram går
till Personalkostnad, hyror, avskrivningar och drivmedel.
Räddningstjänstens förebyggande verksamhet, överskott för 2020 med 200 tkr. Detta till
följd av lägre personalkostnad på grund av en vakans.
En justering i organisationen påbörjades under hösten 2020. Det innebär att verksamheten
inom ram flyttat en person till att bli operativ chef för de utryckande delarna av räddningstjänsten. Följden blir sedan att yttre befälet är frikopplade från grupperna och går numera
på fem schemarader. Vilket innebär mer tid för planering och insatsförberedande arbetsuppgifter samt kompetensutveckling i ordinarie arbetstid. Det innebär också att styrkeledarna blir nya arbetsledare med personalansvar för grupperna.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

En extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap med fokus på Hemsestationen
genomfördes under hösten 2019 men kostnaderna hamnade på 2020. Resultatet är 6 st nya
brandmän till Hemse. Detta är ett led av tagna beslut och förhoppningsvis blir det fler nya
räddningstjänstpersonal i beredskap framåt. Detta leder till minskade personalkostnader, då
man idag har heltidsanställd personal för att klara bemanningen. Får man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap, kan man minska ner på antalet heltidsanställda. I Slite så
har rekryterats 3 nya medarbetare 2020, men behöver rekrytera minst fyra till för att kunna
ta bort heltidsanställda brandmän i Slite.

1.2

Verksamhet och Ekonomi 2021

Som nämnts under 1.1, så har extra rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap
med fokus på Hemsestationen har genomförts under hösten 2019. Resultatet så här långt är
6 st nya brandmän till Hemse. Detta är ett led av tagna beslut, räddningstjänsten har i upp-
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drag från regionstyrelsen (RS§181), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med
omnejd så att den möjliga besparingen om 3,2 miljoner kr kan nås tidigast under andra delen av halvåret 2021. Förhoppningsvis blir det fler nya räddningstjänstpersonal i beredskap
under 2021. Detta leder till minskade personalkostnader, då man idag har heltidsanställd
personal för att klara bemanningen. Får man istället in räddningstjänstpersonal i beredskap,
kan man minska ner på antalet heltidsanställda.
I övrigt finns det inte några andra beslut gällande förändringar för verksamheten 2021.
Sammantaget innebär detta att räddningstjänsten måste lyckas med rekryteringen enligt ovan
beslut för att undvika ett befarat underskott likvärdigt med underskottet 2020. Även om
verksamheten lyckas med rekrytering under våren 2021 får besparingen inte full effekt under
2021, då när det handlar om personal och innebär uppsägningstider samt att vi i skrivande
stund redan är inne i mars månad.
Från och med 2021 så har Lagen om skydd mot olyckor reviderats. Det innebär att ett nytt
handlingsprogram skall beslutats senast 31 december 2021 utifrån de förändringar som har
antagits i nya LSO.
Handlingsprogrammet tillsammans med de operativa riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före, under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet. Räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete styrs enligt LSO. Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten
ska anpassas utifrån dessa. I de operativa riktlinjerna uppdras till Region styrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten under perioden. De operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är
att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den operativa verksamheten innehåller även information om strategiska
satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande och skadeavhjälpande området. Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och
dessa kan då komma att revideras vid behov.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

I den nya lagen för LSO så har Region Gotland möjlighet att sätta egna tidsförhållanden
för hur länge ett handlingsprogram skall gälla. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer ges föreskriftsrätt att styra kommunernas / regionernas utökade kravbild, exakt kostnad kan inte kvantifieras innan MSB presenterat föreskrifternas innehåll.
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2. Verksamhet, uppdrag och resurser för 2022-2024
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
I de stora förändringarna i LSO så har Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och
vad det gäller Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära att vi behöver göra förändringar i någon större omfattning vad det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att krävas ett större arbete med nästa generationers handlingsprogram för LSO
från och med 2022.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna
uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse lämnar
budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och sen beslutas
det hur organisation / verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och framåt, beroende på hur
resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya handlingsprogrammet.

3. Driftbudget 2022-2024
I nedanstående tabell redovisas utfall och budget för 2020 samt budget för 2021. En fiktiv
budget lämnas för 2022, då organisation och verksamhet inte är kända vid inlämning av
denna skrivelse, utgångspunkten är det handlingsprogram som idag åligger räddningstjänsten. Driftbudgeten för räddningstjänstens verksamheter uppgår i förslaget för 2022 till totalt 56 310 tkr netto. Detta under förutsättning att målet utifrån beslut ( RS §181 ) nås och
därmed ger full effekt.
Text

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

Intäkter

Budget 2020,
tkr

Utfall, 2020
tkr

Avvikelse,
2020 tkr

Budget
2021, tkr

Budget
2022, tkr

6 096

3 937

2 159

4 028

4 028

Driftkostnader

-60 589

-63 147

- 2 558

-59 512

-60 338

Netto

-54 493

-59 210

- 4 717

-55 484

- 56 310

5 (10)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

Budget 2021
Räddningstjänsten ekonomiska resultat de senaste åren har visat på underskott, inför 2021
har beslut tagits att nämndernas nettokostnadsbudget skall sänkas med 1 procent. Räddningstjänsten har idag sin egen budgetram under regionstyrelsen, vilket gör att minskningen
med 1 procent går direkt emot verksamhetens nettobudget / ram och inte nämndens nettobudget.
För räddningstjänsten innebär 1 procents sänkning av nettobudgeten att verksamheten ekonomiska ram minskar med 545 tkr. Räddningstjänsten har i uppdrag från regionstyrelsen (
RS§181 ), att omgående utveckla RIB-organisationen i Slite med omnejd.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

Budget 2022- 2023
Vid framtagande av nytt handlingsprogram för år 2022 och framåt, behöver man ta med i
beaktande räddningstjänstens nettobudget ( ram ) och därmed antigen styra / anpassa handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna utifrån rådande ekonomiska läge, alternativt
utifrån idag önskad ambitionsnivå, minskad eller ökad ambitionsnivå, då krävs en förändring
av nettobudget ( ram ) för räddningstjänsten. De förutsättningar som finns för räddningstjänstens verksamhet inför 2022 är även de beslut som tidigare nämnts ( RS §181 ) som om
det genomförs fullt ut ska ge en besparing på 3,2 mnkr i personalkostnader. Investeringsplanen framåt för verksamheten är omfattande och kommer medföra ökade kapitalkostnader
med ca 300 tkr år 2022, som då skall täckas inom befintlig driftbudget. Detta medför att
nettominskningen av kostnader inför 2022 och framåt skulle bli cirka 2,9 mnkr om målet
utifrån beslut nås.
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3.1 Ekonomiska förutsättningar för räddningstjänstens verksamheter
3.2 Kompensation för externa avtal

Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund

Kostnad 2021, tkr
Kompensation, tkr
1 183

Total kompensation

32
32

3.3 Kompensation för internhyra

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

Ombyggnaden av Fårö brandstation som genomförts under 2020, har medfört att räddningstjänsten har fått en ökning av internhyran på 170 000 kr per år , vilket inte var känt
vid budgetberedningen inför 2021. Räddningstjänsten kommer begära tilläggsanslag för de
medlen under 2021, men i enlighet med gällande riktlinjer för kompensation för nämnderna avseende internhyra så bör räddningstjänstens ram utökas med motsvarande belopp
inför 2022.
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4. Investeringsförslag med motiveringar 2021-2024
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Kategori av investering
Investeringar

Investeringsbudget, tkr
2021-2024
2021 2022 2023 2024
Totalt

Brand- o räddningsmateriel

1000

Projekt RD radio

300
200

Projekt Andningsskydd utbyte
Projekt Övningsplats

1000

2000

1000

1900
200

Släckbilar Bas 1 (vart 8-10 år)

Verkstadsbil
2000

Kompletteringsbudget

6000
6000
6000

Utfall

455

566

107

106

105

104

115

113

111

217

215

212

20

20
330

430

650

500

500
6000

230

6000
13400

3300
500

Lokalanpassningar

228

200
6000

3500

115

1000

1400
500

3300
3300

5000
500

Lokalanpassning projekt friska
brandmän

Släckbil Bas 4 (vart 20:e år)

1000

Kapitalkostnader, tkr
2022-2025
2022
2023
2024
2025

7000

858

848

107

106

2500

97

120

115

110

31000

979

1436

1988

2407

4.2 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 6 500 tkr under planperioden. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel. En större satsning på utbyte
av andningsskydd och radio planeras 2022-2024
Avskrivningstid 10 år.
4.3 Släckbilar (prioritet 1)

När det gäller utbyte av fordon ,så kommer vagnparken blir allt äldre, vi har många for-

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

don över 20-årssträcket. Konsekvensen kommer att bli ökade driftkostnader på reparationer och arbetsmiljöproblem med ålderstigna fordon.

En upphandling av en släckbil är genomförd, leverans beräknas under juli månad 2021.Här
räknar vi med att överföra pengar från 2020, det här fordonet är ett måste då ett av våra
fordon är 35 år och saknar bilbälten. Ytterligare en upphandling är påbörjad av en släckbil
med en förhoppning av leverans i december 2021. Att uppmärksamma är att vi förändrat
modellen på dessa bilar, dom är ca: 2 miljoner billigare än den som går som första bil i
Visby i dag. Dessa bilar kommer att placeras på landsbygden direkt vid leverans
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4.4 Lokalanpassning Visby (prioritet 1)

Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är ett led i ett projekt som finns i hela
riket som heter friska brandmän. Efter forskning så har man sett att brandmän har en utökad risk för framförallt prostatacancer, men även cancer i allmänhet. Det forskningen säger är att man skall bygga om brandstationer så att det finns en ren sida och en smutsig när
man tar hand om kontaminerad utrustning. I dag är det så att efter insats med rök och
brand så skall kläder tas av och läggas i säckar som personalen sedan direkt lägger i tvättmaskin när man kommer tillbaka till stationerna. Visby stationen är inte anpassad för att sköta
verksamheten enligt friska brandmänkonceptet. Avskrivningstid, komponentavskrivning
4.5 Lokalanpassning Klintehamn/Kräklingbo (prioritet 1)

För att göra det mer attraktiv att få kvinnliga brandmän är det ett måste i dag att prioritera
arbetsmiljön på våra ytterstationer. I dag börjar vi få rätt många kvinnliga brandmän på
brandstationerna i Klintehamn och Kräklingbo
Lokalanpassningsbudgeten som ligger i budget 2021 är en renovering vad det gäller omklädningsmöjligheter och duschar för både manlig och kvinnlig personal och nyproduktion
av en mindre samlingsrum inom befintlig byggnad på brandstationen i Klintehamn. Avskrivningstid, komponentavskrivning
Punkterna 4.4 och 4.5 Arbetsmiljöåtgärder
I dessa två punkter är det ett måste utifrån arbetsmiljöskäl att genomföra. Vi behöver göra
dessa förändringar på samtliga ytterstationer, om vi genomför dessa tre åtgärder så är sex
av tio stationer anpassade för både manlig och kvinnlig personal
Kommentar
Om nämnden följer denna investeringsplan så medför det ökade kapitalkostnader. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår ingen
kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Räddningstjänsten har idag
en kapitalkostnad på ca 3 400 tkr och har en beslutat budgetram i samband med ovan tagna
beslut på ca 4 050 tkr. Framtida investeringar ryms inte inom kapitalkostnadsram.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

I nedan tabell visas en analys av framskrivningar (av genomförda investeringar) till och
med 2025 där ser vi att kapitalkostnaderna ryms inom befintlig budget ram på ca 4 mnkr.
ÅR
2022

Total kapitalkostnad
3 334 457,00 kr

2023

2 821 402,00 kr

2024

2 499 262,00 kr

2025

2 416 305,00 kr
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Strategisk plan & Budget

Analys
I nedan tabell visas den totala kapitalkostnader för räddningstjänsten utifrån redan genomförda investeringar samt investeringsplan som redovisats ovan.
ÅR
2022
2023
2024
2025

Total kapitalkostnad
4 313 457,00 kr
4 257 402,00 kr
4 487 262,00 kr
4 823 305,00 kr

Kommentar
Detta betyder att räddningstjänsten kommer få ökade kostnader med mellan ca 300- 800
tkr över sin beslutade kapitalkostnadsbudget under perioden 2022-2024. Räddningstjänsten
har de senaste åren redovisat ett underskott viket gör att förutsättningarna för att verksamheten skall klara av att bära de ökade kostnaderna inte är bra. Det innebär att det finns en
risk att de ökade kostnaderna kan skapa underskott för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2021/338 Datum 2021-03-04

5. Uppdrag
Regionstyrelsen har givna uppdrag som redovisas i regionsstyrelseförvaltningens strategiska
plan och budget 2022-2024.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 53

Strategisk plan och budget 2022-2024 för
räddningstjänsten

RS 2021/338

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Strategisk plan och budget 2022-2024 för räddningstjänsten godkänns.

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet kompletteras med en bättre konsekvensbeskrivning gällande genus- och
barnperspektiv till regionstyrelsen.

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi
förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap. Inför de stora
förändringarna i lagen om skydd emot olyckor (LSO )som kommer ske, så har
Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och vad det gäller Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära några förändringar i någon större omfattning vad
det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att krävas ett större arbete
med nästa generationers handlingsprogram för LSO från och med 2022. Därefter vet
räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som
skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och
framåt, beroende på hur resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya
handlingsprogrammet
Barn- och genusperspektiv
Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv
Beslutet får inte några konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser, beskrivna i strategisk plan och budget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 53 forts
RS 2021/338
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef och Martin Ekepil Ringelid,
ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Simon Härenstam (L) begär att ärendet kompletteras med en bättre konsekvensbeskrivning gällande genus- och barnperspektiv.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. I övrigt
godkänns strategisk plan och budget för räddningstjänsten.
Beslutsunderlag

Strategisk plan och budget 2022-2024
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/689
24 februari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden
Förslag till beslut till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Investeringsanslag binds till investeringsgrupper enligt förslag från och med 2022.
Riktlinjer för investeringsprocessen revideras.

Förslag till beslut till regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram nödvändiga mallar och
anvisningar.

Sammanfattning

Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda,
kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade
och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som
investeringar har för ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och
besluten hela tiden förbättras.
Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att se över hela strukturen på
investeringsbudgeten och ta fram förslag på rambudget. I rapporten Förändrad
investeringsbudget 2022 ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att
begreppet strategisk investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka
investeringsanslag som kan kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras
och på vilken nivå beslut tas och när förstudier är obligatoriska.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad
verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är ett nytt
begrepp som innefattar framtidsinriktade investeringar inom ramen för regionens
vision och mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det egna
kassaflödet kan den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel
på genomförda strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
För att inte investeringsbudgeten ska vara så detaljerad förslås ett antal
investeringsgrupper. Dessa är:
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Investeringspotter
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Lokalinvesteringar uppdelade på verksamheter
Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Investeringar hamn
Enstaka projekt (undantag)

Investeringsanslag föreslås kopplas till ovanstående grupper inte till enskilda projekt.
Enstaka projekt finns med eftersom det kan finnas tillfällen då det är lämpligt att
regionfullmäktige tar beslut om ett anslag som bara får användas till ett visst projekt.
Ärendebeskrivning

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 gavs
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden. Det här uppdraget utökades av
regionfullmäktige 2020-06-15 § 88 till att se över hela strukturen för
investeringsbudget i regionen. Regionstyrelsen fick en statusrapport samt beslutade
om förlängd uppdragstiden 2020-10-22 § 295.
Bakgrunden till uppdraget är att regionfullmäktige idag binder de flesta
investeringsanslag på projektnivå. Ibland är anslagen så små som 200 tkr trots att den
totala investeringsbudgeten uppgår till 500 mnkr. Detta innebär onödig
administration och inlåsningseffekt som blir hämmande för verksamheten då ett
belopp exempelvis behöver justeras mellan två närliggande projekt som inte påverkar
den totala investeringsbudgeten för verksamheten eller genomförandet av projekten.
Bedömning

De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen föreslår syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för nämnderna att genomföra projekten.
Genom att förtydliga om investeringen avser en strategisk investering, investering i
skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet kan tydligare
prioritering göras. Olika typer av finansieringsmöjligheter finns för dessa kategorier.
Genom att binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd
möjlighet att omprioritera inom respektive grupp. En bilaga om vilka projekt som
genomförs ska finnas både vid beslutstillfället samt vid uppföljning. Genom att
anslagen inte binds till ett projekt kan nämnd omprioritera och minska behov av
kompletteringsbudget och tilläggsanslag under pågående budgetår.
En stor förändring berör investeringar i ombyggnad eller nybyggnad av lokaler. I det
här förslaget föreslås samtliga lokalinvesteringar bindas till en verksamhet och inte till
en särskild byggnad. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en
beloppsgräns för när ett investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En
byggnation som överstiger exempelvis 50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt
projekt.
I investeringsriktlinjerna står redan att förstudier ska genomföras. I det här förslaget
tydliggörs att krav finns på förstudier för investeringar över 5 miljoner kronor. Dessa
bekostas av ansvarig nämnd.
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Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder

3 (3)

Utredning/rapport
Förändrad investeringsbudget
2022
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2021-02-08
Ärendenr RS 2020/689
Version [1.0]

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen, Avdelning Ekonomi

Förändrad investeringsprocess

Innehåll
1. Bakgrund ..................................................................................................................3
1.1 Arbetssätt ................................................................................................................................3

2. Nuvarande investeringsprocess i Region Gotland ...................................................3
2.1 Kort beskrivning av nuvarande investeringsprocess .....................................................................3
2.2 Problembeskrivning nuvarande process ......................................................................................4

3. Förslag på förändring ...............................................................................................5
3.1 Förändring av riktlinjer för investeringsprocessen. .......................................................................5
3.2 Kategorisering ..........................................................................................................................5
Ny kategorisering .......................................................................................................................6
Strategiska investeringar .............................................................................................................6
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet ..........................................................................6
Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet .........................................................................7
Investeringar för exploatering......................................................................................................7

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

3.3 Form och nivå på beslut i regionfullmäktige ................................................................................7

2 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen, Avdelning Ekonomi

Förändrad investeringsprocess

1. Bakgrund
Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste åren har
ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är
fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda.
Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för ekonomin samt
möjligheten att samordna och utnyttja investeringar gemensamt så är det väsentligt att
processen och besluten hela tiden förbättras.
I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, gavs regionstyrelsen i
uppdrag att se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden. Det
här uppdraget utökades av regionfullmäktige 2020-06-15 till att se över hela strukturen för
investeringsbudget i regionen. Regionstyrelsen fick en statusrapport samt beslutade om
förlängd uppdragstid 2020-10-22.
I rapporten ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att begreppet strategisk
investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka investeringsanslag som kan
kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras och på vilken nivå beslut tas och
när förstudier är obligatoriska.
1.1 Arbetssätt

Som underlag till förslaget har ett antal kommuner och regioner fungerat som inspiration.
Vi har även tittat på flera revisionsrapporter som granskat kommuner och regioners
investeringsprocess. En arbetsgrupp bestående av ekonomicheferna för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, f.d. ekonomichef för
teknikförvaltningen samt redovisningschef har arbetat tillsammans med
ekonomidirektören. Arbetet med att utveckla investeringsprocessen kommer att fortsätta.

2. Nuvarande investeringsprocess i Region Gotland
Regionfullmäktige tog 2019-02-25, § 94, beslut om Riktlinjer för investeringsprocessen i
Region Gotland. Dessa kompletteras med Riktlinjer för redovisning av investeringar. Den
största förändringen med beslutet om investeringsprocessen var att det infördes
nämndsvisa investeringsplaner som ska tas fram varje år med sikte på större
investeringsbehov för en period om 5-10 år framåt. Syftet är att få ett längre perspektiv för
att kunna arbeta med prioriteringar.
2.1 Kort beskrivning av nuvarande investeringsprocess

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Tid
Februari

Februari

Händelse
Nämnderna tar beslut om investeringsplan
för de kommande fem åren.
Investeringsplanen ska innehålla
driftekonomiska konsekvenser samt ska
kopplas ihop med pågående projekt och
eventuell kompletteringsbudget för året.
Beslutet ska ligga som grund för diskussion
på dialogmöten inför budgetberedningen.
Koncernledningsgruppen går igenom
investeringsplanen totalt.
Investeringsplanen ska kopplas till
regionens långsiktiga strategier och mål.
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Mars
April
April

Maj
Juni
November

Förändrad investeringsprocess

Beslut tas i regionstyrelsen om
kompletteringsbudget från föregående år.
Dialogmöten förs med varje
nämnd/förvaltning där bland annat
investeringsplanerna behandlas.
Inför sammanställningen av
beredningsunderlag bereder
regionstyrelseförvaltningen
investeringsförslagen tillsammans med de
förvaltningar som har betydande
investeringsbehov de kommande åren
Budgetberedning
Beslut i regionfullmäktige om 2-årig
investeringsbudget samt plan för
kommande 3 år
Slutligt beslut om strategisk plan och
budget kommande år

2.2 Problembeskrivning nuvarande process

Bakgrunden till uppdraget från regionfullmäktige är den onödiga administration som
uppstår då beslut om investeringsbudget tas på en mycket detaljerad projektnivå. Ibland på
så små anslag som 200 tkr trots att den totala investeringsbudgeten är kring 500 mnkr. Den
detaljerade investeringsbudgeten låser in investeringsverksamheten i en administrativ
hantering som kan ta flera månader vilket leder till förseningar i projekten. Eftersom den
exakta utgiften för många investeringsprojekt blir klar i samband med upphandling av
utförare eller entreprenör finns ofta behov av omdisponering eller tilläggsanslag under
löpande år.

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Beredningen av investeringsbudgeten utgår mycket från de enskilda nämndernas planer,
inte utifrån ett helikopterperspektiv. En gemensam strukturerad lokalförsörjningsprocess
med tydlig behovsbeskrivning saknas. Utifrån projektet Minskade lokalkostnader finns
förslag på ett tydligare uppdrag för lokalstrateg och lokalförsörjningsgrupp som skulle ta
fram en sådan behovsbeskrivning och plan.
Regionfullmäktige tar beslut om varje byggnadsinvestering för respektive facknämnd.
Investeringsanslaget budgeteras per projekt på facknämnden och förvaltningen beställer
genomförandet av teknikförvaltningen/projektavdelningen. När alla förberedelser är klara
inför projektstart förs investeringsanslaget över till tekniska nämnden för detaljbudgetering.
I praktiken innebär det här förfarandet omfattande administration och krångliga rutiner. I
regel saknas fördjupade förstudier vid beslut om budget vilket innebär att den beslutade
budgeten för just det projektet inte räcker och tilläggsanslag behöver begäras. Det kan
innebära att projekten försenas. Vid genomgång av hur andra kommuner och regioner gör
framkommer att det är vanligt att samtliga byggnadsinvesteringar budgeteras inom
regionstyrelsen eller teknisk nämnd. Den nämnden har då befogenhet att omprioritera
anslagen inom den nivå som fullmäktige beslutat. Det skulle kunna vara en lösning även för
Region Gotland och i det fortsatta arbetet med att förbättra lokalförsörjningsprocessen och
ta fram nya riktlinjer kan detta beaktas.
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3. Förslag på förändring
De olika förändringsförslagen nedan har syftet att bidra till en större samsyn kring
investeringsbehoven i Region Gotland, bättre möjligheter för regionstyrelsen och
regionfullmäktige att få överblick över prioriteringarna och ta genomarbetade beslut samt
bättre förutsättningar för verksamheten att genomföra investeringen och minimera
administrationen vid förändringar under löpande år.
3.1 Förändring av riktlinjer för investeringsprocessen.

I den nuvarande processen (se 2.1 ovan) finns ett moment med investeringsplaner. I
januari/februari 2020 tog nämnderna fram investeringsplaner för första gången. Innehållet
varierar något, men syftet är att få en mer långsiktig bild av verksamhetens större behov
utifrån den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden samt gällande
investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget. Innehållet ska ge underlag till
diskussion på dialogmöte samt vara komplement till nämndernas strategiska planer inför
budgetberedningen.
 För att göra investeringsplanerna ännu bättre som underlag så föreslås att
tidsperspektivet ska vara rullande 10 år. De investeringsprojekt som finns i planen ska
behovsbeskrivas med en grov kostnadsbedömning. Behovet ska beskrivas utifrån
volymförändringar, befolkningsprognoser eller till följd av andra förändringar som till
exempel lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i verksamheten,
men det kan också uppstå centralt. Exempel på det är kryssningskajen.
 För att gå vidare med planerade investeringsprojekt bör krav på förstudie införas för
alla investeringar över 5 mnkr. Idag finns krav på förstudie men ingen beloppsgräns.
Berörd nämnd tar beslut om att förstudie ska genomföras, kostnaden för förstudien är
en driftkostnad och bekostas av nämnden. Mall för förstudie ska tas fram.
3.2 Kategorisering

Region Gotland kategoriserar idag investeringarna på följande sätt:
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1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet:
 Investeringspotter för främst maskiner och inventarier
 IT – investeringar
 Lokalinvesteringar
 Gata och Park
 Mark- och stadsmiljö
 Kollektivtrafik
 Fastighetsförvaltning
 Hamnar (till del)
 Flera särskilda projekt som beslutas var för sig
2. Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet:
 Vatten och avlopp
 Avfall
 Hamnar (till del)
3. Investeringar för exploatering
Anslagsbindning sker på enskilda projekt.
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Ny kategorisering

1.
2.
3.
4.

Strategiska investeringar
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringar för exploatering

Strategiska investeringar

En ny kategori som kallas strategiska investeringar införs. Dessa är framtidsinriktade
investeringar inom ramen för regionens vision och mål för samhällsutveckling.
Investeringarna ska skapa större samhällsnytta än vad regionen har idag. Om
investeringsutgifterna för de strategiska investeringarna inte kan finansieras inom det egna
kassaflödet kan de finansieras av försäljningsintäkter och/eller upplåning.
Lönsamma lånefinansierade investeringar som genererar intäkter som även täcker
kostnader för drift, avskrivningar och ränta belastar inte resultaträkningen sett över en
längre period. Investeringarna och nyupplåningen kommer dock att ha en negativ påverkan
på regionens finansiella ställning och soliditet, varför dessa aspekter måste vägas in vid
beslut.
Exempel på strategiska investeringar enligt ovanstående definition är både kryssningskaj
och arenahall. Även ett nytt badhus kan definieras som en strategisk investering.
Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

Den här kategorin är vanligast och i det nya förslaget grupperas och beslutas
investeringarna på annat sätt än idag. Dessa investeringar ska egenfinansieras inom
utrymmet som skapas av resultat, avskrivningar, avsättningar och eventuella
investeringsinkomster. Det totala utrymmet får inte överskridas. Förslaget är att anslaget
binds till nedanstående investeringsgrupper. Lokalinvesteringarna binds inte till enskilda
objekt. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en beloppsgräns för när ett
investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En byggnation som överstiger exempelvis
50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt projekt.
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Förslaget är att följande indelning och beslutsnivå
Investeringsgrupp

Definition

Investeringspott

Årlig pott för maskiner,
inventarier, löpande ITinvesteringar samt
mindre ombyggnader

Lokalinvesteringar

Delas upp beroende på
verksamhet ex.
 Lokalinvesteringar
kök
 Lokalinvesteringar
förskola

Kan
kompletteringsbudgeteras
NEJ

JA

Finansiering av
driftskostnader
Finansiering inom
nämndens
driftram

Ev. ökad
internhyra kan
äskas som
ramtillskott av
respektive nämnd.

Beslutsnivå
Investeringsanslag
fastställs av
regionfullmäktige
och ändras normalt
inte årligen
Vilka projekt som
genomförs inom
potten beslutas
enligt respektive
nämnds
delegationsordning
Regionfullmäktige
beslutar om
investeringsanslag
per verksamhet.

 Lokalinvesteringar
grundskola
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 Lokalinvesteringar
gymnasieskola
 Lokalinvesteringar
äldreomsorg
 Lokalinvesteringar
LSS
 Lokalinvesteringar
hälso- och sjukvård
 Lokalinvesteringar
fritidsanläggningar
och lokaler
• Reinvesteringar
fastigheter
(fastighetsägaransvar
samt ventilation)
IT-investeringar i
gemensam
infrastruktur

Årlig pott för
investeringar i
gemensamma system,
pc och IT-infrastruktur
Investeringar i den
skattefinansierade delen
av hamnverksamheten

NEJ

Finansieras inom
nämndens
driftram

JA

Finansieras inom
nämndens
driftram

Investeringar markstadsmiljö, gator och
vägar

Ett anslag för samtliga
investeringar.

JA

Finansieras inom
nämndens
driftram

Särskilda projekt

Investeringar som
uppgår till stora belopp
och som trots god
planering inte ryms
inom potten. Den här
typen av investering
sker inte varje år.
Exempel är
landsbygdsutveckling
eller dyr
medicinskteknisk
utrustning.

JA

Om inte
kapitalkostnaderna
kan finansieras
inom ram kan
ramtillskott äskas.

Investeringar hamn

Beslut om fördelning
enligt
regionstyrelsens
delegationsordning.
Regionfullmäktige
beslutar om nivå,
tekniska nämnden
beslutar om de olika
projekten.
Regionfullmäktige
beslutar om total
investeringsbudget.
Tekniska nämnden
beslutar årligen om
de olika
investeringsprojekten
Regionfullmäktige
beslutar om
respektive
investeringsprojekt.

Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet

Innehåller tre undergrupper och delas in beroende på vilken verksamhet som är aktuell.
För närvarande är vatten- och avloppsverksamheten, avfallsverksamheten samt delar av
hamnverksamheten avgiftsfinansierade. Tekniska nämnden beslutar om vilka projekt som
ska genomföras inom dessa grupper. Anslagen kan kompletteringsbudgeteras.
Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Investeringar för exploatering

Exploateringsbudgeten ska upprättas parallellt med investeringsbudgeten. Budgeten för
exploateringsverksamheten kommer därmed att bli mer ändamålsenlig.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen, Avdelning Ekonomi

Förändrad investeringsprocess

3.3 Form och nivå på beslut i regionfullmäktige

Förslaget innebär att anslagen i fullmäktigebeslutet binds på investeringsgruppsnivå och att
underlaget till beslut beskriver innehållet i grupperna. Nedan är ett exempel på budgeten
2021 förändrad till grupperad nivå enligt ovanstående förslag.

Nämnd

Budget 2021, tkr

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott

3 000

Landsbygdsutveckling

2 000

IT-investeringar i gemensam infrastruktur och gemensamma
system
Lokalinvesteringar kök
Summa RSF

26 000
12 500
43 500

Räddningstjänsten
Investeringspott
Summa räddningstjänst
Summa RS

6 000
6 000
49 500

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Skattefinansierad verksamhet
Investeringspott

6 560

Paternosterverk

1 400

Investeringar mark- och stadsmiljö
Investeringar i hamn
Reinvesteringar fastigheter

20 000
3 500
65 000

Avgiftsfinansierad verksamhet
Hamnverksamhet avgiftsfinansierad

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

VA-verksamhet

8 000
124 875

Avfallsverksamhet

14 200

Summa TN/TKF

243 535

Miljö- och
byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott

500

Summa MBN/SBF

500

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Lokalinvesteringar förskola

2 000

Lokalinvesteringar grundskola

29 300

Investeringspott

12 500

Summa BUN/UAF

43 800
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen, Avdelning Ekonomi

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Inventarier Wisbygymnasiet
Summa GVN/UAF

Förändrad investeringsprocess

4 200
500
4 700

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar äldreomsorg
Lokalinvesteringar LSS
Summa SON/SOF

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott

8 000
78 300
7 500
93 800

32 000

Skelett undersökningsutrustning röntgen

5 000

Patientkallelsesystem

2 000

Inventarier akuten

7 000

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård
Summa HSN/HSF

Investeringsbudget totalt

26 000
72 000

507 835

varav avgiftsfinansierat

147 075

varav skattefinansierat

360 760

Till handlingarna för regionfullmäktige kan en mer specificerad investeringsbudget utifrån
budgetberedningens förslag till beslut läggas som bilaga. Detta gäller särskilt
lokalinvesteringarna. Som information kan också den bilagan finnas i regionens Strategisk
plan och budget. Trots att beslut tas på en mer övergripande nivå ska det inte finnas någon
osäkerhet om vilka planerade nybyggnationer som ska genomföras framåt. Uppföljningen i
samband med delårsrapport 2 förändras så att fokus är uppföljning av bilagan till beslutet
för att säkerställa att de investeringar som är prioriterade enligt bilagan också är de som
utförs.

Ärendenr RS 2020/689 Datum 2021-02-08

Genom att binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd möjlighet att
omprioritera inom respektive grupp. Genom att anslagen inte binds till ett enstaka projekt
kan nämnd omprioritera och minska behov av kompletteringsbudget och tilläggsanslag
under pågående budgetår.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 54

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Investeringsanslag binds till investeringsgrupper enligt förslag från och med 2022.
• Riktlinjer för investeringsprocessen revideras.
•

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram nödvändiga mallar och
anvisningar.

Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för
ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och besluten hela tiden
förbättras. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att se över hela
strukturen på investeringsbudgeten och ta fram förslag på rambudget. I rapporten
Förändrad investeringsbudget 2022 ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas
samt att begreppet strategisk investering införs om kategori. I rapporten förtydligas
vilka investeringsanslag som kan kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader
hanteras och på vilken nivå beslut tas och när förstudier är obligatoriska.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är ett nytt begrepp
som innefattar framtidsinriktade investeringar inom ramen för regionens vision och
mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det egna kassaflödet kan
den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel på genomförda
strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
För att inte investeringsbudgeten ska vara så detaljerad förslås ett antal investeringsgrupper. Dessa är:
-

Investeringspotter
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Lokalinvesteringar uppdelade på verksamheter
Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Investeringar hamn
Enstaka projekt (undantag)
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 54 forts
RS 2020/689

Investeringsanslag föreslås kopplas till ovanstående grupper inte till enskilda projekt.
Enstaka projekt finns med eftersom det kan finnas tillfällen då det är lämpligt att
regionfullmäktige tar beslut om ett anslag som bara får användas till ett visst projekt.
De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen föreslår syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för nämnderna att genomföra projekten. Genom att
förtydliga om investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet kan tydligare prioritering
göras. Olika typer av finansieringsmöjligheter finns för dessa kategorier. Genom att
binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd möjlighet att
omprioritera inom respektive grupp. En bilaga om vilka projekt som genomförs ska
finnas både vid beslutstillfället samt vid uppföljning. Genom att anslagen inte binds
till ett projekt kan nämnd omprioritera och minska behov av kompletteringsbudget
och tilläggsanslag under pågående budgetår.
En stor förändring berör investeringar i ombyggnad eller nybyggnad av lokaler. I det
här förslaget föreslås samtliga lokalinvesteringar bindas till en verksamhet och inte till
en särskild byggnad. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en beloppsgräns för när ett investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En byggnation
som överstiger exempelvis 50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt projekt. I
investeringsriktlinjerna står redan att förstudier ska genomföras. I det här förslaget
tydliggörs att krav finns på förstudier för investeringar över 5 miljoner kronor. Dessa
bekostas av ansvarig nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Arbetsutskottet föreslår som ett medskick att det är viktigt att utbildning ges till
nämndpolitiker i det nya arbetssättet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/101
24 februari 2021

Räddningstjänsten

Regionstyrelsen

Handlingsprogram Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Region Gotland har inlett ett arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram som
ska börja gälla från 1 januari 2022 och då följa ny lagstiftning (LSO) och föreskrifter
som beslutats av regeringen.
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram kommer att pågå under hela 2021
där Regionfullmäktige förväntas fatta beslut i december 2021 om ett nytt program
som börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Arbetet kommer att innebära att handlingsprogrammet dels ändrar struktur för att
följa en nationell standard och dels breddas till att omfatta fler verksamheter inom
Region Gotland som prioriterats ur säkerhetssynpunkt.
Ärendebeskrivning

Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i
kraft. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska
skador till följd av olyckor. Förändringarna innebär bland annat en förtydligad
styrning av kommunernas verksamhet och utökade befogenheter för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB har utfärdar föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur.
Arbetet pågår just nu med att ta fram sådana föreskrifter, allmänna råd och en
handbok för att stödja i tillämpningen av föreskrifter och ev. allmänna råd.
Några viktiga förändringar
Några av de viktigaste förändringarna i och med den nya lagstiftningen är att:
- Handlingsprogrammet ska nu följa en gemensam nationell mall
-

Vi kan själva bestämma giltighetstid för handlingsprogrammet

-

Vi kan själva fatta beslut om vilken instans som fatta beslut om
handlingsprogrammet
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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 RS2021/101

Förutsättningar för arbetet
Ändringarna i LSO började gälla 1 januari 2021, men reglerna om handlingsprogram
först 1 januari 2022. Reglerna innebär att Region Gotland behöver anta ett nytt
handlingsprogram senast 1 januari 2022. Det krävs alltså beslut om ett nytt
handlingsprogram under 2021 och handlingsprogrammet behöver då följa både lag
och föreskrifter.
Eftersom föreskrifterna ännu är under arbete hos MSB innebär det att föreskrifter
och tillhörande stöd från MSB planeras att beslutas och träda ikraft i maj månad
2021. Detta betyder att arbetet behöver komma igång trots att alla förutsättningar
för arbetets struktur och innehåll inte är helt klara.
Inriktning
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för Region Gotland kommer att
ha följande inriktning:


Handlingsprogrammet breddas för att även inkludera prioriterade områden
inom socialförvaltningen där säkerhet relaterad till äldreomsorg och psykisk
ohälsa är i fokus



Den ordinarie giltighetstiden för handlingsprogrammet är 4 år.
Undantag: Giltighetstiden för handlingsprogrammet som ska gälla från år 2022
är två år, dvs. gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2023.
Från och med 1 januari 2024 ska handlingsprogrammet ha en ordinarie
giltighetstid om fyra år.



Beslutande instans är Regionfullmäktige
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS2021/101

Process och tidplan
December 2020

Planering och förberedelser genomförs

Januari 2021

Inriktning förankrad. Arbete med riskbild pågår.

Mars 2021

10 mars - Avstämning i Regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU).

Juni 2021

Utkast till handlingsprogram med väsentliga delar klara.
3 juni - Avstämning i Regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU).
24 juni - Beslut i RS om att skicka ut på remiss till övriga
berörda nämnder (SON, TN).

September 2021

6 september - Handlingsprogrammet är klart för
avstämning och samråd.
Samråd genomförs med Länsstyrelsen på Gotland,
Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket samt
Polismyndigheten. Svar senast 1 oktober.

Oktober 2021

Sammanställning och slutligt arbete.

November 2021

10 november - Beredning inleds med start i
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU).
24 november - Beslut i Regionstyrelsen (RS).

December 2021

13 december - Beslut i Regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
MSB Föreskrifter om handlingsprogram https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skyddmot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-omskydd-mot-olyckor-lsony-sida/foreskrifter-om-handlingsprogram/

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 56

Räddningstjänsten – Nytt handlingsprogram
från 2022

RS 2021/101

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Region Gotland har inlett ett arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram som
ska börja gälla från 1 januari 2022 och då följa ny lagstiftning (LSO) och föreskrifter
som beslutats av regeringen.
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram kommer att pågå under hela 2021
där regionfullmäktige förväntas fatta beslut i december 2021 om ett nytt program
som börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Arbetet kommer att innebära att handlingsprogrammet dels ändrar struktur för att
följa en nationell standard och dels breddas till att omfatta fler verksamheter inom
Region Gotland som prioriterats ur säkerhetssynpunkt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef, Per Wikberg, brandingenjör och
Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/359
2 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Operatörskap för drönare
Förslag till beslut

1. Region Gotland ska registrera operatörskap för drönare.
2. Regionstyrelsen samordnar frågorna om operatörskap visavi Transportstyrelsen.
3. Även om regionstyrelsen samordnar registreringsfrågorna, behåller den nämnd
som använder drönare i sin verksamhet ansvaret för att användningen är laglig
och lämplig.
4. Regiondirektören förordnas att företräda Region Gotland hos Transportstyrelsen
i ärenden om drönare. Regiondirektören får sätta annan i sitt ställe.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nya regler gäller för drönarflygning1. De tar sikte på både på flygsäkerhetsfrågor och
på personuppgiftsbehandling. Reglerna innebär bl.a. att operatörskap alltid måste
registreras hos Transportstyrelsen.
Inom Regionen har drönare använts inom bl.a. miljö- och byggnämndens och
tekniska nämndens verksamhetsområden. Även räddningstjänsten använder drönare.
Det har framförts behov om att även fortsättningsvis kunna använda drönare och att
det är viktigt att komma igång med registrering.
Såsom Transportstyrelsen byggt registreringstjänsten kan inte alla
personuppgiftsansvariga myndigheter/nämnder i regionen registrera sig som
operatörer (till skillnad från vad som gäller för statliga myndigheter) utan endast en
registrering för Region Gotland är tillåten. Regionen behöver således samordna viss
hanteringen visavi Transportstyrelsen. Den samordningen får enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen anses ankomma på regionstyrelsen.
För att kompensera för det samordningsbehov som den bristfälliga
registreringstjänsten sålunda föranleder, behöver det regioninternt klargöras om det
1

Se länk Drönare - Transportstyrelsen
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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 2021/359

även ska medföra någon ändring i ansvaret för drönarflygning, d.v.s. ska
regionstyrelsen ta över nämndernas ansvar. Det föreslås här att så inte ska ske.
Tvärtom ska den nämnd inom vars verksamhet drönarflygning utförs behålla det
fulla ansvaret för lagligheten och lämpligheten. En sådan nämnd har bl.a. att ta fram
erforderliga riktlinjer eller motsvarande för sin drönarverksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna
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Patrik Pettersson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

FB-TS-RES-Drönare kundtjänst <dronarektj@transportstyrelsen.se>
den 4 februari 2021 13:03
Patrik Pettersson
SV: Autosvar

Hej Patrik.
Det är endast kommundirektören som kan ansöka för kommunen eller att den som representerar själva
organisationen styrker att en annan person är behörig att företräda organisationen vid ansökningstillfället genom
ett intyg. Då går det att ansöka manuellt via blanketten.

Med vänliga hälsningar
Handläggare
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-779 77
Läs om hur Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter på transportstyrelsen.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande----Från: patrik.pettersson@gotland.se <patrik.pettersson@gotland.se>
Skickat: den 26 januari 2021 15:43
Till: FB-TS-RES-Registrator Luftfart <luftfart@transportstyrelsen.se>
Ämne: Kontakt Ärendetyp: Övrig fråga
Fråga:
Angående drönaroperatörsregistering
En kommun är som staten en juridisk person. I en kommun (liksom i staten) finns dock flera förvaltningsmyndigheter
(nämnder). Nämnderna är i regel personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Nämnderna kan inte
bestämma över varandra. Därför ska väl varje personuppgiftsansvarig nämnd som planerar att använda drönare
registrera sig som drönaroperatör?

Kontaktas via: epost
Namn: Patrik Pettersson
E-post: patrik.pettersson@gotland.se

1

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 57

Operatörskap för drönare

RS 2021/359

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland ska registrera operatörskap för drönare.
• Regionstyrelsen samordnar frågorna om operatörskap visavi Transportstyrelsen.
• Även om regionstyrelsen samordnar registreringsfrågorna, behåller den nämnd
som använder drönare i sin verksamhet ansvaret för att användningen är laglig och
lämplig.
• Regiondirektören förordnas att företräda Region Gotland hos Transportstyrelsen i
ärenden om drönare. Regiondirektören får sätta annan i sitt ställe.
•

Nya regler gäller för drönarflygning. De tar sikte på både på flygsäkerhetsfrågor och
på personuppgiftsbehandling. Reglerna innebär bl.a. att operatörskap alltid måste
registreras hos Transportstyrelsen. Inom Regionen har drönare använts inom bl.a.
miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens verksamhetsområden. Även
räddningstjänsten använder drönare. Det har framförts behov om att även fortsättningsvis kunna använda drönare och att det är viktigt att komma igång med
registrering.
Såsom Transportstyrelsen byggt registreringstjänsten kan inte alla personuppgiftsansvariga myndigheter/nämnder i regionen registrera sig som operatörer (till skillnad
från vad som gäller för statliga myndigheter) utan endast en registrering för Region
Gotland är tillåten. Regionen behöver således samordna viss hanteringen visavi
Transportstyrelsen. Den samordningen får enligt 6 kap. 1 § kommunallagen anses
ankomma på regionstyrelsen. För att kompensera för det samordningsbehov som
den bristfälliga registreringstjänsten sålunda föranleder, behöver det regioninternt
klargöras om det även ska medföra någon ändring i ansvaret för drönarflygning,
d.v.s. ska regionstyrelsen ta över nämndernas ansvar. Det föreslås här att så inte ska
ske. Tvärtom ska den nämnd inom vars verksamhet drönarflygning utförs behålla det
fulla ansvaret för lagligheten och lämpligheten. En sådan nämnd har bl.a. att ta fram
erforderliga riktlinjer eller motsvarande för sin drönarverksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1415
24 februari 2021

Anna Malm, Karl Risp

Regionstyrelsen

Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen beslutar att allmänna handlingar som registrerats på ett ärende i
diariet utgör originalhandling och bevaras endast digitalt.
Regionstyrelsen beslutar att pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen fortsättningsvis ska bevaras i papper även efter
skanning.
Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium (ärendeserie). Skanning får
frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden
eller där formatet inte lämpar sig för skanning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Region Gotlands gemensamma
arkivreglemente fastslår att elektroniskt skapade handlingar och handlingar som
digitaliserats efter att de inkommit i pappersformat är att betrakta som original för
bevarande. Frågan om att övergå till att endast arkivera diarieförda handlingar digitalt
är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla och införa e-arkiv inom Region
Gotland är påbörjad och kommer att ske under året. När ett e-arkiv har införts
överförs handlingarna dit.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats
i diariet förblir digitala. En digital hantering kräver en större noggrannhet vad det
gäller innehållet i vissa handlingar.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands gemensamma arkivreglemente ska samtliga nämnder
betrakta
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elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt),
och



digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i pappersformat men
som skannats till en sökbar textfil; pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta
administrationen) som originalhandlingen det vill säga den handling som ska
bevaras.

Majoriteten av Region Gotlands nämnder har övergått till en digital hantering av
diarieförda handlingar. En sådan hantering av handlingar för bevarande är en
förutsättning för att kunna arkivera handlingarna när ett e-arkiv finns på plats. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen har gjort en utredning i samarbete med två
verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen, systemförvaltare för
W3D3 samt regionarkivarie.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
digitaliseras genom skanning och registreras i diariet. En noggrann kontroll görs för
att säkerställa att handlingarna skannats korrekt och är läsbara. Därmed har det
databärande mediet, papperet, bytts ut till ett digitalt medium, utan att någon
informationsförlust har skett. Efter kontroll ska pappershandlingarna gallras genom
att läggas i sekretess-kärl och den skannade versionen utgör därefter originalet. När
ett e-arkiv har införts överförs handlingarna dit.
Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats i diariet förblir digitala. En
digital hantering kräver en större noggrannhet vad det gäller innehållet i vissa
handlingar.
Undantag från rensning görs då en fysisk underskrift krävs på grund av krav i
lagstiftningen; exempelvis
• betydande avtal
• kontrakt vid köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
• pant- och aktiebrev
• testamenten
• lånehandlingar
Protokoll justeras med fysisk underskrift tills att ett verktyg för digital signering
införts i regionen.
Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium. För handlingar som tillhör
ärenden skapade före 2019 gäller tidigare rutiner med sparande både digitalt och i
pappersakt.
Regionfullmäktige beslutade 25 mars 2019 att anta en ny dokumenthaneringsplan
som gäller för hela regionen. Planen är anpassad efter regionens
verksamhetsprocesser. Det innebär att regionstyrelseförvaltningen övergår till en
processorienterad informationsredovisning.
Regionens chefsjurist har fått komma med inspel i förändringsprocessen. Det har
även genomfört en risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med regionens
säkerhetschef och dataskyddsombudet. I samband med analysen gjordes
bedömningen att någon konsekvensbedömning enligt artikel 35 i EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) inte behöver göras då förändringen inte innebär
någon förändring av behandlingen av personuppgifter. Det är inte fråga om någon ny
typ av behandling och någon för Region Gotland ny teknik används inte heller.
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Arbetsgruppen bedömer att förändringen sannolikt inte leder till någon hög risk för
fysiska personers rättigheter och friheter.
För att en personuppgiftsbehandling ska få göras måste alltid enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR), förutom att en rättslig grund för behandlingen alltid
måste finnas, alla principer för behandling av personuppgifter i artikel 5 följas. Av
Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Frågan om att övergå till att endast
arkivera diarieförda handlingar digitalt är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla
och införa e-arkiv inom Region Gotland är påbörjat och kommer att ske under året.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som redan när de skapas är digitala och
registreras i diariet förblir digitala. Vid beslut eller liknande är det av största vikt att
det framgår vilken person som fattat beslutet, datum för beslut samt den beslutandes
funktion/titel. Exempel är ordförandebeslut, delegationsbeslut, tjänsteskrivelser,
yttranden eller remissvar. Av artikel 5.1 framgår att en av dessa principer är
lagringsminimering. Principen om lagringsminimering innebär att uppgifter inte får
sparas under längre tid än nödvändigt. Genom att föra över samtliga uppgifter till ett
automatiserat system säkerställs att personuppgifter inte på grund av så kallad
dubbellagring sparas under längre tid än de behövs för ändamålet med
personuppgiftsbehandlingen.
Bedömning

Genom att använda ärendehanteringssystemet fullt ut minskar kostnader för
pappersutskrifter samt att risken minskar för att fysiska pappersakter kommer i orätta
händer. Beslutet är i linje med regionens digitaliseringsstrategi.
För regionstyrelseförvaltningen innebär beslutet en effektivisering i form av att
mindre tid behövs för insortering av pappershandlingar i akter. Poängteras bör dock
att mer tid än idag kommer att krävas för att säkerställa att skanning och registrering
av handlingar sker korrekt. Resurser kommer även att behöva avsättas för införande
av e-arkiv och därefter löpande vid överföring av handlingar till e-arkivet. Rent
tekniskt kräver även överföringen att vissa funktioner kopplas på i
ärendehanteringssystemet, för att kunna gallra, arkivera och exportera ur systemet.
Beslutet påverkar inte allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt
offentlighetsprincipen, utan medför snarare en förbättring vad gäller
informationssäkerhet och en effektivare utlämning av allmänna handlingar.
Beslutsunderlag

Uppfyllnad av IT-säkerhet
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionarkivarie
Registrator-RS
Kanslichef
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Nanna Bergquist
Gunnel Johansson

24 februari 2021

IT-säkerhet
Bilaga till tjänsteskrivelse: Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar

I praktiken används W3D3 redan som ett mellanarkiv, eftersom ärenden ligger kvar i
systemet långt efter att de har avslutats. Ett fenomen som är vanligt förekommande i
många kommuner och regioner, eftersom det underlättar återsökningen och därmed
utlämnandet av allmänna handlingar. I samband med detta förslag har systemansvarig
för W3D3 tillsammans med berörda nämndsekreterare rådfrågat regionarkivarien, då
det är det sista steget i informationshanteringen: slutarkiveringen, som förslaget
framför allt avser, det vill säga förslaget om att sluta skriva ut på papper när det är
dags för arkivering.
Utifrån ett arkivperspektiv kan detta förslag enbart uppmuntras, eftersom
verksamhetens informationshantering, som i detta fall är överhängande digital, ska
återspeglas i regionarkivet. Regionarkivet ska enbart ta emot originalhandlingar, vilket
innebär att förslaget kommer att medföra en förbättring på denna punkt, då man
kommer att sluta leverera utskrifter till regionarkivet, och istället hantera de
elektroniska handlingarna utifrån deras korrekta status: som original. Det kommer
fortfarande in handlingar på papper, men utifrån ett arkivperspektiv, som i detta fall
är överensstämmande med ett informationssäkerhetsperspektiv, måste de allmänna
handlingar som utgör ärenden hanteras på ett sammanhållet sätt, därför bör
pappershandlingarna digitaliseras och läggas till respektive ärende.
Med anledning av förslaget att övergå till en helt digital informationshantering, inom
regionstyrelsen, vad gäller diarieförda handlingar, har följande säkerhetsaspekter
kontrollerats för att trygga handlingarnas säkerhet.
Utifrån de krav som ställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tillsammans med Riksarkivet i Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen,
2013, har de krav som ställs på byggnaden, it-utrymmet och berörd personal, i och
med det föreslagna beslutet, kontrollerats och anses uppfyllas.
Kraven är omhändertagna i den regionövergripande Kontrollkatalogen, enligt
följande områden:
· Fysisk åtkomst
· Uppföljning fysiskt tillträde
· Strömförsörjning i nödläge
· Brandskydd
· Temperatur- och fuktighetskontroll
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· Skydd mot översvämning
· Destruktion
· Kontinuitetsplanering
· Kontinuitetsplan
· Kontinuitetsutbildning
· Systembackup
· Systemåterställning och återuppbyggnad
Med anledning av förslaget har en dialog förts med IT-strategen som är ansvarig för
Kontrollkatalogen. Likaså har säkerhetschefen rådfrågats och varit närvarande då
risk- och sårbarhetsanalys har uppdaterats för W3D3 i samband med aktuellt förslag.
Nämnda uppdatering resulterade i att informationsmängden i W3D3 är densamma
som innan, men att det kan vara lämpligt att implementera en tvåfaktorsinloggning.
Regionens dataskyddsombud har även rådfrågats och i och med att det inte rör sig
om något nytt system, och att hanteringen av personuppgifter därför förblir
densamma som innan, fanns inga invändningar mot förslaget.
En risk som nämnden behöver känna till och som har uppkommit under diskussion
med regionjuristen, är att det i dagsläget inte finns något system för att omhänderta
de elektroniska originalen för långtidsförvaring. Ett regionövergripande
e-arkivsprojekt är dock i uppstartsfasen och liknande upphandlingar av e-arkiv har
tagit cirka 1-2 år från projektstart till implementering. Utifrån den tidsaspekten
uppskattas förvaringen av de elektroniska handlingarna i W3D3 vara säker, i
synnerhet då handlingar har förvarats i systemet i lika många år som systemet har
varit i bruk i regionen. Det kommer även att göras en kreditupplysning på berörda
leverantörer av diarie- och ärendehanteringssystem för att säkerställa att någon
informationsförlust inte sker på grund av att leverantörernas konkurrenskraft och
ekonomiska stabilitet.

Regionstyrelseförvaltningen

Nanna Bergquist
Regionarkivarie

Gunnel Johansson
Systemansvarig W3D3
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 58

Övergång till digital hantering och arkivering
av diarieförda handlingar

RS 2019/1415

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att allmänna handlingar som registrerats på ett ärende i
diariet utgör originalhandling och bevaras endast digitalt.
• Regionstyrelsen beslutar att pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen fortsättningsvis ska bevaras i papper även efter
skanning.
• Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium (ärendeserie). Skanning får
frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden
eller där formatet inte lämpar sig för skanning.
•

Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Region Gotlands gemensamma arkivreglemente fastslår att elektroniskt skapade handlingar och handlingar som
digitaliserats efter att de inkommit i pappersformat är att betrakta som original för
bevarande. Frågan om att övergå till att endast arkivera diarieförda handlingar digitalt
är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla och införa e-arkiv inom Region
Gotland är påbörjad och kommer att ske under året. När ett e-arkiv har införts
överförs handlingarna dit.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats
i diariet förblir digitala. En digital hantering kräver en större noggrannhet vad det
gäller innehållet i vissa handlingar.
Genom att använda ärendehanteringssystemet fullt ut minskar kostnader för pappersutskrifter samt att risken minskar för att fysiska pappersakter kommer i orätta händer.
Beslutet är i linje med regionens digitaliseringsstrategi.
För regionstyrelseförvaltningen innebär beslutet en effektivisering i form av att
mindre tid behövs för insortering av pappershandlingar i akter. Poängteras bör dock
att mer tid än idag kommer att krävas för att säkerställa att skanning och registrering
av handlingar sker korrekt. Resurser kommer även att behöva avsättas för införande
av e-arkiv och därefter löpande vid överföring av handlingar till e-arkivet.
forts
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RS AU § 58 forts
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Rent tekniskt kräver även överföringen att vissa funktioner kopplas på i ärendehanteringssystemet, för att kunna gallra, arkivera och exportera ur systemet. Beslutet
påverkar inte allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen, utan medför snarare en förbättring vad gäller informationssäkerhet
och en effektivare utlämning av allmänna handlingar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/151
22 februari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Remissvar RS 2020/151 Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och lämnar den
som sitt yttrande i den fortsatta utvecklingen av processorienterad
informationshantering i Region Gotland.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har från arkivmyndigheten fått förslag på åtgärder för
regionstyrelseförvaltningen att genomföra för att införa processorienterad
informationshantering och e-arkiv. Åtgärderna rör såväl att leda arbetet för regionen
som helhet som att i den egna förvaltningen kartlägga processer och system samt
förbereda för digital överlämning till nytt e-arkiv. Förvaltningen gör bedömningen att
de åtgärder som föreslås är väl avvägda och nödvändiga. Insatser är redan påbörjade i
förvaltningen och kommer framåt att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp.
Dessutom förstärks arbetet med en projektledare för det förvaltningsegna
delprojektet.
Ärendebeskrivning

2019 antog regionfullmäktige (RF) ett nytt arkivreglemente som innebär att det som
skapas eller hanteras digitalt ska bevaras digitalt och anses som original. Där framgår
även att Region Gotland går över till en processorienterad informationsredovisning.
En regiongemensam informationshanteringsplan för alla regionens processer/
verksamheter redovisar alla dokument/information som förekommer, vart de ska
hanteras och om den ska bevaras eller gallras.
Under 2020 har också ett förberedande arbete gjorts inför införande av ett
regiongemensamt e-arkiv. Införandet förutsätter processorienterad
informationshantering.
Regionstyrelsen och dess förvaltning har det övergripande ansvaret för arkivfrågorna
i regionen men har också ett ansvar som nämnd för egen verksamhet. Utifrån det
senare ansvaret har regionstyrelseförvaltningen fått en remiss att besvara kring de
åtgärder som anses behövas inom förvaltningen angående implementering av
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processorienterad informationshantering och den fortsatta arkivhanteringen i ett earkiv .
De beslut som arkivmyndigheten föreslår regionstyrelseförvaltningen i
implementeringsarbetet är:
1. Led arbetet med att föra in Region Gotlands processer (som ska diarieföras) i W3D3, samt
lägg in de processer som hör till Regionstyrelsens verksamhet, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.
2. Led arbetet med att förbereda leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
3. Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
4. Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
5. Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
I remisskrivningen lämnas också konkreta förslag på aktiviteter för förvaltningen att
genomföra i implementeringsarbetet. Här noteras att ett löpande
processkartläggningsarbete enligt informationshanteringsplanen och
klassificeringsstrukturen är nödvändig. Här föreslås också att ett övergripande projekt
bildas för regionens e-arkivsinförande. Dessutom föreslås projektgrupper för
implementering och förberedelse av system. Under perioden måste också handlingar
levereras och då också inskannade underlag, E-tjänsteplattformen behöver anslutas
och också samtliga verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
över tid. I skrivningen framgår också att goda underlag finns framtagna genom det
förberedelseprojekt som bedrivits under regionkansliet och arkivets ledning under
2019 och 2020.
Som bilaga till remissen har regionstyrelsen också fått förslag till hantering av
arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen. Processägarskap
innebär ett ansvar för vilka handlingstyper som skapas eller inkommer i en specifik
process och vilka aktiviteter som ingår där i. En processägare ska genom sin
kännedom om vilken aktivitet som startar en process och vilken som avslutar den,
kunna svara på när arkivering bör ske och även ansvara för att arkivering sker.
Bilagan ger också konkreta förslag på hur ett processägarskap bör kunna struktureras
inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärdsförslag som beskrivs i
remissunderlaget är väl avvägda och nödvändiga för en övergång till
processorienterad informationshantering. Arbetet är påbörjat med delar som
processkartläggningar, digitaliseringsplanering och etablering av ett delprojekt för earkivsinförandet. Fortsatt arbete bör samordnas i förvaltningens ledningsgrupp.
Övergången möjliggör fortsatt kvalitetsutveckling, digitalisering och effektivisering
vilket bedöms som nödvändigt utifrån de mål, utmaningar och förutsättningar
förvaltningen står inför framåt.
Arbetet med att övergå från en analog till en digital hantering och arkivering
förutsätter kompetens för verksamhetsutveckling och också resurser. Förvaltningen
gör bedömningen att dessa resurser inte helt ryms inom dagens ram och därför lyfts
resursfrågan in i förvaltningens underlag till strategisk plan och budget.
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Förvaltningen delar bedömningen att det för att ge arkivansvarig tids- och
kompetensmässiga förutsättningar att hantera uppdraget är positivt att flytta
arkivansvaret i förvaltningen från förvaltningschefen till biträdande förvaltningschef
med vidare delegation till chef för regionkansliet. Då kombineras uppdraget att ha
övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom
förvaltningen med det samlade ansvaret för informationsförvaltningsprocessen i
Region Gotland som helhet.
I övrigt görs bedömningen att processägare bör utses men att huvudansvarig
processägare ska ges ansvaret att utse vem som bäst bär ansvaret för delprocesser
inom det egna ansvarsområdet. Om delprocessansvarig inte utsetts bär
huvudprocessansvarig själv hela ansvaret. Huvudprocessägare utses i
förvaltningsledningen i samband med genomförandet av delprojekt e-arkiv inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag



Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering RS 2020/151



Bilaga: Arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen RS
2020/151

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ärende RS 2020/151
4 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Missiv

Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Under 2020 kommer den första revideringen av större strukturella
förändringar i informationshanteringsplanen och tillhörande
klassificeringsstruktur att ske, och såsom arkivreglementet föreskriver; så
ska den typen av ändringar beslutas om i Regionfullmäktige, vilket alltså
förväntas ske den 14 december.
Så det är alltså inte styrdokumenten; arkivreglemente,
informationshanteringsplan och klassificeringsstruktur som ska upp i
respektive nämnd; dessa kommer att beredas i RSAU, därefter i RS och
slutligen i RF tillsammans med en sammanställning som arkivarie Malin
Hedström kommer att göra utifrån era nämnders yttranden/svar på de
tjänsteskrivelser som skickas till respektive nämnd.
Tjänsteskrivelserna skickas ifrån regionstyrelsen, som är regionens
arkivmyndighet, och de kommer därför att vara undertecknade Peter
Lindvall, eftersom han sitter på högsta position inom arkivmyndigheten.
Det betyder att ni som arkivansvariga (eller nämndsekreterare beroende på
hur ni fördelar ansvaret för detta ärende) behöver föredra detta inför
nämnd och därmed göra en egen tjänsteskrivelse utifrån denna inkomna
uppmaning från RS.
Det som nämnderna ska ta ställning till är alltså den analys av nuläget som
arkivmyndigheten via regionarkivet har gjort kring vad som behöver göras
på respektive förvaltning för att en övergång till en processorienterad
informationshantering ska bli verklighet, samt vad som krävs inom
förvaltningarna för att leveranser av elektronisk information ska kunna ske
till e-arkivet.
Avsändare
Regionarkivet,
Nanna Bergquist
Vid frågor vänligen kontakta Malin Hedström på regionarkivet.
Med vänlig hälsning
Nanna Bergquist
Regionarkivarie
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Arkivansvar och processägarskap inom
regionstyrelseförvaltningen
Arkivansvaret inom regionstyrelseförvaltningen

Idag ligger detta ansvar på förvaltningschefen för regionstyrelseförvaltningen, vilket
är olämpligt eftersom den arkivansvariga måste ha utrymme att avsätta tid till
nätverksträffar kring arkiv- och informationshantering som arrangeras en eller flera
gånger per år av regionarkivet. I arkivansvaret ingår att hålla sig á jour med gällande
lagar och förordningar kring arkiv, samt att ha koll på informationsflödet från start;
då en handling inkommer eller skapas inom förvaltningen till slutskedet; då den ska
arkiveras eller gallras. Denna kännedom inbegriper i praktiken att den arkivansvariga
ska ha övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom
sin förvaltning och att veta vem som har vidare kunskap om sakfrågor kring
informationen eller kring dess lagring och hur den är ordnad. I och med en övergång
till processorienterad informationshantering inom regionstyrelseförvaltningen är det
lämpligt att utse biträdande förvaltningschef till ny arkivansvarig som delegerar
arkivansvaret till chefen för regionkansliet; vars uppgift i grunden är att ha överblick
över RSF:s informationsförvaltning.

Processägarskap

I och med övergången till att redovisa regionstyrelseförvaltningens information
genom processerna den skapas eller inkommer i, bör processägare utses för
respektive process. En processägare ska kunna svara på vilka handlingstyper som
skapas eller inkommer i en specifik process och vilka aktiviteter som ingår där i. En
processägare ska genom sin kännedom om vilken aktivitet som startar en process och
vilken som avslutar den, kunna svara på när arkivering bör ske och även ansvara för
att arkivering sker.

Processägare

Processägare för 1.13 Dataskydd; Dataskyddsombudet ansvarar tillsammans med
respektive förvaltnings personuppgiftsansvarig att se till att processerna under 1.13
Dataskydd stämmer och att de handlingstyper som kan ingå i respektive process är
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redogjorda för, både vad gäller gallringsfrist och förvaring m.m.
Personuppgiftsansvarig för Regionstyrelseförvaltningen är ansvarig för hanteringen
av processerna som rör dataskydd inom RSF och att dessa arkiveras enligt
överenskommelse med regionarkivet.
Processägare för processerna som rör den politiska beredningen för regionstyrelsen:
Stadssekreterare för Regionstyrelsen.
Processägare för processerna som rör den politiska beredningen för
regionfullmäktige: Stadssekreterare för Regionfullmäktige.
Huvudprocessägare för HR-processer (2.7-2.10); HR-direktör, som bör delegera
processägarskap för 2.9 Löneadministration och 2.10 Pension till enhetschef för Lön,
2.7.1 Rekrytera personal och 2.7.2 Anställa personal till HR-specialist inom rekrytering
och 2.7.5 personalhälsa till HR-specialist inom personalhälsa och rehab.
Processägare för 2.11 IT och telefoni; chef för Kvalitet och digitalisering/IT-direktör.
Processägare för 2.12 Fordon och materiel och 2.13 Interna servicefunktioner;
avdelningschef för Försörjning.
Processägare för 2.14 Tillagnings- och mottagningskök (Mat och Måltid); Avdelningschef
för Måltid.
Processägare för Regional utveckling: 3.1.1 Hållbar tillväxt; enhetschef för Hållbar
tillväxt, (information som överförs från systemet Nyps till W3D3 (det som rör region
Gotlands politiska ärendeberedning)). 3.1.2 Samhällsplanering; enhetschef för
Samhällsplanering, samt 3.1.3 Social hållbarhet; enhetschef för Social hållbarhet.
Processägare för 3.3 Rådgivning inom privatekonomi & klimat och energi; enhetschef för
Budget och skuldrådgivningen.
Processägare för 3.4 medborgarservice; enhetschef för Medborgarservice.
Processägare för 3.5 Extern information och kommunikation; Kommunikationsdirektör.
Processägare för 3.12 Värdskap för Almedalsveckan; Projektledare för Almedalsveckan.
Processägare för 5.1 Skydd mot olyckor, räddningschef.
Processägare för 5.2 Krisberedskap, 5.3 Civilt försvar och 5.4 Hantera krissituationer;
Beredskapschef.
Processägare för 5.5 Skydda byggnader och egendom och 5.6 Skydd och säkerhet;
Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef/informationssäkerhetschef.
Processägare för verksamhetsområde 11 Kultur och Fritid; Avdelningschef för Kulturoch fritidsavdelningen, som bör fördela processägarskap för huvudprocesser inom
detta verksamhetsområde till lämplig chefsroll, exempelvis bör enhetschefen för
distriktsbiblioteken vara huvudprocessägare för 11.2 Bibliotek.
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas som
svar i den fortsatta utvecklingen av processorienterad informationshantering i
Region Gotland.

Regionstyrelsen har från arkivmyndigheten fått förslag på åtgärder för regionstyrelseförvaltningen att genomföra för att införa processorienterad informationshantering
och e-arkiv. Åtgärderna rör såväl att leda arbetet för regionen som helhet som att i
den egna förvaltningen kartlägga processer och system samt förbereda för digital
överlämning till nytt e-arkiv. Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som
föreslås är väl avvägda och nödvändiga. Insatser är redan påbörjade i förvaltningen
och kommer framåt att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp. Dessutom
förstärks arbetet med en projektledare för det förvaltningsegna delprojektet.
Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärdsförslag som beskrivs i remissunderlaget är väl avvägda och nödvändiga för en övergång till processorienterad
informationshantering. Arbetet är påbörjat med delar som processkartläggningar,
digitaliseringsplanering och etablering av ett delprojekt för e-arkivsinförandet.
Fortsatt arbete bör samordnas i förvaltningens ledningsgrupp. Övergången möjliggör
fortsatt kvalitetsutveckling, digitalisering och effektivisering vilket bedöms som
nödvändigt utifrån de mål, utmaningar och förutsättningar förvaltningen står inför
framåt.
Arbetet med att övergå från en analog till en digital hantering och arkivering förutsätter kompetens för verksamhetsutveckling och också resurser. Förvaltningen gör
bedömningen att dessa resurser inte helt ryms inom dagens ram och därför lyfts
resursfrågan in i förvaltningens underlag till strategisk plan och budget.
Förvaltningen delar bedömningen att det för att ge arkivansvarig tids- och
kompetensmässiga förutsättningar att hantera uppdraget är positivt att flytta arkivansvaret i förvaltningen från förvaltningschefen till biträdande förvaltningschef med
vidare delegation till chef för regionkansliet. Då kombineras uppdraget att ha övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom förvaltningen
med det samlade ansvaret för informationsförvaltningsprocessen i Region Gotland
som helhet.
forts
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I övrigt görs bedömningen att processägare bör utses men att huvudansvarig
processägare ska ges ansvaret att utse vem som bäst bär ansvaret för delprocesser
inom det egna ansvarsområdet. Om delprocessansvarig inte utsetts bär huvudprocessansvarig själv hela ansvaret. Huvudprocessägare utses i förvaltningsledningen
i samband med genomförandet av delprojekt e-arkiv inom förvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-22
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Implementering av processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Regionstyrelsen godkänner informationen.
2. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med
rapport om hur arbetet med en implementering av processorienterad
informationsförvaltning fortskrider.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att:
3. anta revidering av arkivreglemente, klassificeringsstruktur och
informationshanteringsplan.
4. godkänna informationen.

Sammanfattning

Under våren 2020 har samtliga nämnder fått förslag från Region Gotlands
arkivmyndighet på ett antal åtgärder för att följa det gemensamma arkivreglemente
som regionfullmäktige antog den 25 mars 2019. Arkivreglementet utgår från
nämndernas respektive verksamhetsprocesser och har också som utgångspunkt att
regionens digitala arbetssätt ska återspeglas i hur informationen bevaras, det vill säga i
den form den upprättats. Som en följd av detta pågår just nu en omställning till
digital arkivering i ett så kallat e-arkiv.
Parallellt med detta har arkivreglementet med tillhörande styrdokument i form av
klassificeringsstruktur (en struktur för regionens samtliga övergripande
verksamhetsprocesser) och informationshanteringsplan reviderats för att fullt ut
spegla de verksamhetsprocesser som respektive nämnd ansvarar för.
Samtliga nämnder inom Region Gotland har blivit hörda gällande arkivmyndighetens
förslag på förvaltningsspecifika åtgärder för att genomdriva en
digitalinformationshantering från registrering/upprättande av handling till arkivering.
Nämndernas remissvar kan delas in på följande sätt:
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De flesta förslag accepteras och gillas, det kan däremot finnas invändningar mot


föreslagen tidpunkt; när åtgärden i praktiken kan utföras



föreslagen åtgärd på grund av resursbrist och tidsbrist för nyckelfunktioner
på förvaltningen som har kompetens att utföra åtgärden



föreslagen åtgärd på grund av att kostnaderna tros vara för höga för att kunna
prioritera åtgärden i närtid (inom 2021 års budget)



föreslagen prioriteringsordning, då förvaltningens arkivansvariga med flera
ser behov av annan prioriteringsordning

Punkterna ovan, som i stora drag sammanfattar nämndernas invändningar mot
föreslagna implementeringsåtgärder, tas som helhet med i strategiskt och operativt
arbete framåt inom arkivmyndigheten. Konkret kommer dessa invändningar att tas
med i det pågående projektet med att införa ett e-arkiv. Eftersom flera verksamheter
behövs för att utföra de flesta åtgärderna, som till exempel att ansluta ett
verksamhetssystem till e-arkivet, måste alla berörda parter vara eniga om vad som
måste ske och i vilken ordning.
Ärendebeskrivning

Under våren 2020 har samtliga nämnder fått förslag från Region Gotlands
arkivmyndighet på ett antal åtgärder för att följa det gemensamma arkivreglemente
som regionfullmäktige antog den 25 mars 2019. Arkivreglementet utgår från
nämndernas respektive verksamhetsprocesser och har också som utgångspunkt att
regionens digitala arbetssätt ska återspeglas i hur informationen bevaras, det vill säga i
den form den upprättats. Som en följd av detta pågår just nu en omställning till
digital arkivering i ett så kallat e-arkiv.
Parallellt med detta har arkivreglementet med tillhörande styrdokument i form av
klassificeringsstruktur (en struktur för regionens samtliga övergripande
verksamhetsprocesser) och informationshanteringsplan reviderats för att fullt ut
spegla de verksamhetsprocesser som respektive nämnd ansvarar för. Beslut om att
anta det reviderade arkivreglementet, klassificeringsstrukturen och
informationshanteringsplan fattas av regionfullmäktige.
Följande områden finns att lyfta från nämndernas svar:
Revidering av styrande dokument

Region Gotlands arkivreglemente utgör tillsammans med den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen centrala styrdokument
för Region Gotlands informationshantering.
Klassificeringsstrukturen och den regionövergripande informationshanteringsplanen
utgör en grund för införande och implementering av ett kommande e-arkiv i enlighet
med de internationella standarder som finns för långtidslagring av elektronisk
information. Dessa två styrdokument visar Region Gotlands samtliga
verksamhetsprocesser och sätter den digitala leveransen till ett e-arkiv i ett
sammanhang. De klargör vilken verksamhet som förvaltar informationen och var
gränserna mellan levererade arkiv går.
Informationshanteringsplanen utgör också ett bevarande- och gallringsbeslut för
Region Gotlands samtliga allmänna handlingar genom att fastställa vilka
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gallringsfrister olika handlingstyper har och vilken information som ska bevaras för
framtiden.
Arkivreglementet, klassificeringsstrukturen och informationshanteringsplanen har
reviderats med förtydligande respektive ytterligare verksamhetsprocesser och information i syfte att helt återspegla Region Gotlands informationsflöde.
Diarieföra utifrån klassificeringsstrukturen

Ett rimligt motkrav som flera förvaltningar ställer i sina remissvar är att de inte kan
börja diarieföra utifrån sina verksamhetsprocesser förrän ett gemensamt införande av
klassificeringsstrukturen i regionens diarieföringssystem (W3D3) har genomförts.
Eftersom ett antal månader har förlöpt sedan de flesta remissvaren inkom, så har
mycket hänt på denna punkt. Registratorer och nämndsekreterare har tillsammans
med huvudprojektledaren för e-arkivprojektet och regionarkivarien bearbetat
informationshanteringsplanen och tillhörande klassificeringsstruktur. Arbete pågår
med att föra in överenskomna processer i diariet och startdatum för att börja
diarieföra ska sättas, vilket troligtvis kommer att ske innan 1 juni 2021.
Klassificeringsstrukturen i diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3

I flertalet remissvar uttrycks en oro eller osäkerhet kring vad som ska ske med
avslutade ärenden i diariet. En generell kommentar kring detta är att det kommer att
bli en brytpunkt från att vi har diariefört våra ärenden utifrån
diarieplan/diarieplansbeteckningar till att vi övergår till att diarieföra våra ärenden
utifrån processer. Detta betyder att det kommer att gå att söka i ärenden som
registreras förslagsvis från och med 1 juni 2021 utifrån klassificeringsstrukturen, och
före det datumet kan man söka utifrån diarieplansbeteckning. Det är även värt att
klargöra att endast de ärenden som diarieförs idag ska översättas till processer och
diarieföras enligt den nya klassificeringsstrukturen.
Export ur diariesystemet W3D3

Detta ställningstagande ska inte blandas ihop med vad som kommer att e-arkiveras ur
diariet och inte. Det kan bli så att ärenden i en specifik serie i diariet exporteras till earkivet även om de följer den tidigare diarieplanen. Den avgörande faktorn är hur
ärendehanteringen sett ut, om den varit digital och att varje ärende är fullständigt
digitalt (av det som ska bevaras) och håller hög kvalitet (t.ex. god läsbarhet efter
skanning). I sådant fall är de digitalt kompletta ärenden som anses vara originalen
och det är dessa som ska arkiveras eftersom de då även ger en bättre förståelse för
verksamhetens arbetssätt än om dessa ärenden hade skrivits ut på papper.
Förbereda verksamhetssystem för leverans till e-arkiv

Gemensamt för många av remissvaren är att implementeringsåtgärder som rör
specifika verksamhetssystem, som har data som ska bevaras och därmed levereras till
e-arkivet, inte kommer att kunna genomföras under 2021, enligt avsändarna. Inom earkivprojektet kommer vi att fortsätta att kartlägga vilka verksamhetssystem som ska
anslutas till e-arkivet och i vilken ordning. Kartläggningen och ordningsföljden
kommer att tas fram av huvudprojektgruppen tillsammans med delprojektgrupperna.
I och med att e-arkivprojektet är regiongemensamt kommer vi kunna lösa en del
problem kring förberedelse/anslutning av system som har att göra med personalbrist
eller tidsbrist inom den egna verksamheten; genom att prioritera om tågordningen av
systemen eller genom att ta konsulthjälp av e-arkivleverantören. Men påtalade brister
vad gäller medel att köpa in export-/arkivfunktioner under 2021 kan endast den
arkivansvariga nämnden och förvaltningen lösa. Att inte få med kostnader för
exportfunktion i budgeten för 2021 är därför en stor risk för hela e-arkivprojektet,
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eftersom så många har angett detta som en anledning till att förslag i regionarkivets
remiss inte kommer att genomföras under 2021 eller inom de närmaste åren. Earkivleverantören, oavsett vem det blir, kommer antingen att inte acceptera datauttag
som görs på ett icke standardiserat format eller kommer att ta mycket betalt för att
konfigurera om datat så att det följer nationella standarder. E-arkivprojektet i sin
helhet kommer därför att sinkas i tid och kostnaderna kommer att öka markant ifall
inte respektive nämnd och förvaltning avsätter medel för exportfunktioner.
Arkivorganisation och processägarskap

För att knyta förvaltandet och bevarandet av information närmare verksamheten
föreslår arkivmyndigheten att nämnderna och förvaltningarna utser processägare.
Processägaren har ansvar över vilken verksamhetsinformation som den aktuella
verksamhetsprocessen använder och ansvarar för. Alla förvaltningar är i full gång
med att göra detta och därmed sätta en arkivorganisation utifrån de nytillkomna
uppgifterna kring digital informationshantering. Många av förvaltningarna har redan
etablerat en arkivorganisation, som i stor utsträckning utgörs av samma individer
som arbetar med att införa ett e-arkiv. Det kan även konstateras att alla förvaltningar
antingen redan har utsett processägare eller är i full färd med att fördela
processägarskapet.
Bedömning

I remissvaren uttrycks en försiktig optimism till att fullt ut förvalta sin information
digitalt enligt sina verksamhetsprocesser för bevarande i ett e-arkiv. Övergången till
en processorienterad informationsredovisning följs av en stor dos tveksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar nämndernas syn att resurser, såväl personella som
ekonomiska för inköp av exportfunktionalitet från verksamhetssystem, överlag är
underdimensionerade för att kunna upprätthålla en konsekvent och rättssäker
informationshantering. Det är av vikt att denna fråga adresseras i vårens
budgetberedning i respektive nämnd. Under de månader som gått mellan att
remissvaren lämnades till att denna sammanställning görs konstaterar
regionstyrelseförvaltningen dock följande; de förslag på åtgärder som förvaltningarna
med förbehåll och motkrav gått med på genomförs just nu eller har redan gjorts,
utan att motkraven har hunnit verkställas.
Oron över tidsbrist bland de som ska genomföra implementeringsåtgärderna i
remissvaren kan ha haft effekten att nyckelpersoner inom respektive förvaltning har
prioriterat detta arbete. Tack vare att dessa nyckelfunktioner, som består av
arkivansvariga, nämndsekreterare, objektsförvaltare med flera har tagit på sig ett stort
ansvar kring förvaltningens egen informationshantering har förberedelserna för en
övergång till en processorienterad informationsredovisning och en digital
informationshantering kommit längre än förväntat.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kunskapen om informationshantering
inom regionen är bättre än förväntat och att ansvarstagandet på förvaltningarna är
större än vad som beskrivs i remissvaren. Vad som återstår som ligger inom
regionens kontroll är att regionarkivet och huvudprojektgruppen för e-arkivprojektet
ska komma igång och erbjuda utbildningspaket riktade till olika målgrupper inom
regionen i arkiv- och informationshanteringens alla delar.
Införandet av klassificeringsstrukturen i diariet ska göras klart så att diarieföring
utifrån processer kan börja. Upphandlingen av ett e-arkiv är pågående och ett
tilldelningsbeslut förväntas ske i månadsskiftet mars/april 2021. Det finns en risk att
tilldelningsbeslutet överklagas, e-arkivsinförandet kan i såna fall försenas med
ungefär ett år. Uteblir överklagan kan införandet ske under 2021. Alla
förvaltningsledningsgrupper ner till närmaste chef för nyckelpersoner inom e4 (5)
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arkivprojektet måste låta dessa personer avsätta tid för det egna delprojektet. Att
avsätta medel för exportmoduler är också avgörande för delprojektens och det
övergripande projektets måluppfyllelse.
Beslutsunderlag

Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering
RS 2020/151 (med bilaga)
Nämndernas och regionstyrelseförvaltningens remissvar:
BUN § 72, 2020-06-09
SON § 95, 2020-06-11
GVN § 63, 2020-06-11
HSN § 85, 2020-06-16
TN § 155, 2020-06-18
MBN § 130, 2020-06-24
ÖFN, tjänsteskrivelse, upprättad 2020-06-17
RS; tjänsteskrivelse, upprättad 2021-02-22
Arkivreglemente
Klassificeringsstruktur
Informationshanteringsplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands samtliga nämnder
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20 januari 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Arkivreglemente för region Gotland
Förutom de i arkivlagen (AL 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna
om arkivvård gäller detta reglemente för arkivvården inom
region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §.

§ 1 Arkivverksamhetens syfte
Regionens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De
regionala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade
och vårdas så att de tillgodoser:
•rätten att ta del av allmänna handlingar,
•behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
•forskningens behov
Utöver ovanstående syfte ska regionens arkiv även
återspegla regionens sätt att administrera sina handlingar,
vilket för en modern organisation innebär en stor hantering
av elektroniska och digitaliserade handlingar.
För att en arkivhandling dessutom ska vara legitim, och
kunna användas som en betrodd källa, måste
arkivverksamheten genomsyras av en respekt för
originalhandlingens ursprungsformat, för att tillgodose detta
och ovanstående nämnda syften med arkivverksamheten,
har samtliga myndigheter inom region Gotland skyldighet
att hantera alla
elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt),
och
digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i
pappersformat men som skannats till en sökbar textfil;
pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta
administrationen)
som originalhandlingen; den handling som ska bevaras.

§ 2 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för regionfullmäktige och regionens
myndigheter. Med myndighet avses i reglementet
regionstyrelsen och övriga nämnder, inklusive fullmäktiges

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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revisorer samt andra regionala/kommunala organ med
självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser där regionen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. I detta reglemente
inkluderas i fortsättningen även dessa organ i begreppet
myndighet.

§ 3 Myndighetens ansvar
Varje myndighet i regionen ansvarar för att dess arkiv samt
av myndigheten övertagna arkiv hanteras enligt arkivlagen
och på det sätt som framgår av detta reglemente. Till
övertagna arkiv räknas arkiv från tidigare organisation vars
verksamhet övertagits av myndigheten.
Den regionövergripande dokumenthanteringsplanen med
tillhörande klassificeringsstruktur ska täcka in samtliga
handlingstyper som hanteras inom regionen, respektive
myndighets ansvar ligger i att informera regionarkivet när
ändringar i denna plan måste ske, så att korrekta uppgifter
förs in vid den årlig revidering av
dokumenthanteringsplanen.

§ 4 Arkivmyndigheten och dess ansvar
Regionstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för arkiv
som överlämnats till regionarkivet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn över myndigheternas arkivbildning och
arkivvård, vilket innefattar allmänna handlingar som
förvaras i närarkiv, i verksamhetssystem och i digitala
mappsystem.
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer som behövs för en
god arkivvård i regionen. I och med att
informationshanteringen har gått från att vara analog till att
bli digital, innebär arkivmyndighetens ansvar och skyldighet
att vara aktivt rådgivande redan då handlingarna skapas.
Tillsyn eller rådgivning först vid arkiveringstillfället måste
undvikas, då det innebär en för stor risk för ofrivillig
informationsförlust, i och med att elektroniska handlingars
livslängd är kortare än analoga.

§ 5 Regionarkiv
Regionarkivet har två likvärdigt betydelsefulla uppgifter;
den ena är att vara en stödfunktion för de regionala
verksamheterna i dokumenthantering och arkivfrågor, dvs
både analog såväl som digital informationshantering. Den
andra uppgiften är att bistå allmänheten med insyn i
regionens verksamhet genom tillgängliggörandet av dess
allmänna handlingar. Regionarkivet ska vårda och i

Ledningskontoret
Region Gotland

3 (7)

förekommande fall förteckna handlingar som överlämnas
till arkivmyndigheten. Arkivet ska hålla handlingarna
tillgängliga enligt offentlighetsprincipen och främja deras
användning i kulturell verksamhet och forskning, i
förekommande fall verkställa föreskriven och beslutad
gallring av handlingar som överlämnats till
arkivmyndigheten samt verka för att arkivmaterialet i
regionarkivet levandegörs.

§ 6 Arkivansvarig/arkivredogörare
Hos myndigheterna ska det finnas arkivansvariga och en
eller flera arkivredogörare. Arkivansvariga och
arkivredogörare har särskilt att:
känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården
bevaka arkivfrågor vid förändring av organisation eller rutiner
förbereda och ansvara för leverans till regionarkivet
ansvara för att dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar
utarbetas och hålls uppdaterade
verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten
informera berörda om bestämmelser och rutiner inom arkiv och
informationshantering

§ 7 Regionarkivets handlingar
De handlingar som lämnas till regionarkivet ska förtecknas i
en arkivförteckning. Arkivförteckningen är en systematisk
förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens
arkiv. En förteckning med historik ska upprättas för de arkiv
som avslutats när myndigheter upphört. Gallringsbara
handlingar behöver inte förtecknas. Arkiv inom region
Gotland är antingen förtecknade enligt allmänna
arkivschemat eller enligt en processorienterad
arkivredovisning. Från och med 2019 kommer de nämnder
som fattat beslut om att sluta skriva ut på papper från sina
diarie- och ärendehanteringssystem, att redovisa sin
informationshantering utifrån processer, enligt
kommunalförbundet Sydarkiveras framtagna exempel;
VerkSAM. Dessa nämnders diarieförda handlingar kommer
vid leverans till ett e-arkiv att redovisas enligt samma
struktur som vid diarieföringen.

§ 8 Handlingar som förvaras hos myndigheten
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i en
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller
information om vilka typer av handlingar som kan finnas
och hur arkivet är organiserat.
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§ 9 Dokumenthanteringsplan
Region Gotland redovisar sina handlingstyper utifrån
verksamhetsområden och processer. Strukturen i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen följer därför
inga organisatoriska strukturer, och påverkas därför inte
heller av organisatoriska förändringar. För att den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen ska vara
lättbegriplig och användbar inom respektive myndighet, bör
varje nämnd anpassa den regionövergripande
dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som
redovisar de styrande och stödjande processerna, samt de
processer som rör den egna verksamheten återfinns i
myndighetens antagna plan. Dokumenthanteringsplanen ska
innehålla information om myndighetens handlingstyper,
förvaringsplats eller förvaringsmedium, gallringsfrister samt
när leveransen till e-arkivet eller regionarkivets arkivlokaler
ska ske. Varje myndighet ska ta fram planen efter samråd
med arkivmyndigheten. Planen ska revideras fortlöpande.
Den antagna dokumenthanteringsplanen ersätter
gallringsutredningar och –beslut.

§ 10 Bevarande och gallring
Allmänna handlingar får gallras (förstöras), dock inte så att
syftet med regionens arkivvård motverkas. För
handlingstyper som inte omfattas av
dokumenthanteringsplanen bör den arkivansvarige göra ett
ställningstagande kring huruvida handlingstyperna ska ingå
i dokumenthanteringsplanen, och därmed läggas till vid
revideringen av densamma. Om handlingstyperna är unika
eller inte kommer att ingå något ytterligare i myndighetens
informationshantering, kan ett gallringsbeslut skrivas.
Handlingar som gallras ska förstöras, vilket bör ske utan
dröjsmål efter att gallringsfristen löpt ut. Sekretessbelagda
handlingar ska förstöras under kontroll, exempelvis genom
att slänga dem i plomberade sekretesskärl, specifikt avsedda
för detta ändamål.
Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten
beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med
överlämnande myndighet.

§ 11 Rensning och arkivavgränsning
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska tillhöra
myndighetens arkiv ska rensas bort fortlöpande. Rensning
ska göras senast i samband med arkivläggningen och är i
första hand en uppgift för handläggaren.
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§ 12 Överlämnande till e-arkiv
Eftersom de flesta e-arkivslösningar kan används både som
mellanarkiv och som slutarkiv, innebär det att en myndighet
kan överföra sina digitala och elektroniska handlingar till
mellanarkivet, för att underlätta åtkomst till dessa både för
den egna förvaltningen och för allmänheten. Så länge
handlingarna ligger i mellanarkivet äger respektive
myndighet sina handlingar. Detta innebär att respektive
myndighet ansvarar för gallring och att de handlingar som
ska bevaras för alltid lagras i arkivbeständiga format enl.
RA-FS 2009:2. När ägandeskapet överlåts till
arkivmyndigheten, vilket sker i enlighet med
dokumenthanteringsplanen eller efter överenskommelse
mellan myndigheten och arkivmyndigheten, är handlingarna
slutarkiverade. Skillnaden mellan pappershandlingar och
elektroniska handlingar är att det inte behöver ske en fysisk
flytt, utan det är snarare ansvar och ägande som förflyttas.

§ 13 Överlämnande till regionarkivet
Arkivmyndigheten kan överta arkivhandlingar enligt
överenskommelse eller enligt bestämmelser i arkivlagen
eller annan författning. Gallringsbara handlingar tas endast
emot i undantagsfall.
Före överlämnande av pappershandlingar ska dessa vara
rensade, förpackade och märkta enligt överenskommelse
med regionarkivet. Myndigheten ansvarar för
överlämnandet.
I samband med omorganisation, som innebär att en nämnd
eller styrelse upphör eller att genomgripande förändring sker
i verksamheten ska myndigheten samråda med
arkivmyndigheten om hur berörda arkiv ska tas om hand.

§ 14 Överlämnande till annat regionalt organ
Om en verksamhet inom region Gotland överförs till annan
myndighet, stiftelse eller bolag som också styrs av region
Gotland, kan hela eller delar av arkivet följa med till den
nya huvudmannen. Av överenskommelsen ska framgå vilka
handlingar som berörs. Uppgift om överlämnande ska
noteras i arkivbeskrivningen.

§ 15 Överlämnande till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen
Överlämnade av allmänna handlingar till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen kräver stöd av lag eller särskilt
beslut av regionfullmäktige. I sådana fall ska myndigheten
samråda med arkivmyndigheten.

Ledningskontoret
Region Gotland

6 (7)

§ 16 Bevarande och beständighet
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material
och metoder som garanterar informationens beständighet.
Myndigheten ska vidta åtgärder så att informationen bevaras och är läsbar i
framtiden såvida det inte rör sig om information som är utgallringsbar.
Varje myndighet ansvarar för att de elektroniska handlingar som skapats
eller inkommit till sina verksamheter och som ska bevaras, kan levereras till
ett e-arkiv i ett standardiserat, teknikneutralt format. Vid upphandling av
nya verksamhetssystem ska följande punkter inkluderas i
kravspecifikationen som ska-krav:

Systemet ska kunna, utan ytterligare kostnad, anslutas till e-arkiv,
via export i ett teknikneutralt format
Systemet ska följa Riksarkivets RA-FS 2009:1-2 för överföring till earkiv
Systemet ska stödja Riksarkivets gällande föreskrifter och allmänna
råd gällande lagring, information, standarder, specifikationer
(FGS:er) och dokumentation för framtida avställande eller export
till e-arkiv.
Systemet ska ha en gallringsfunktion: gallringsfunktionen ska
tillgodose att den gallrade informationen inte går att återskapa och
verksamheten ska själv, utan inblandning av leverantör, kunna
gallra. Gallringsfunktionen ska vara behörighetsstyrd, så att endast
behöriga användare kan utföra gallring. Gallringsfunktionen ska
kunna generera gallringsrapporter eller gallringsloggar, så att
gallring som utförts blir spårbar.
Om myndigheten inte har säkerställt att detta går att göra i sina
verksamhetssystem, ska kostnaderna för att möjliggöra detta läggas på den
levererande myndigheten. I sådant fall ska både IT-kompetens, upphandlarkompetens och arkivkompetens inom regionen rådfrågas för bästa resultat,
och för att säkerställa att berörd myndighet endast betalar vad som är skäligt
för att få ut sina egna handlingar.

§ 17 Förvaring
Allmänna handlingar ska alltid förvaras under betryggande
former.
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Verksamhetssystem och system för långtidsförvaring ska
uppfylla de krav som ställs på IT-säkerhet vad gäller
återläsning, intrångsskydd, samt krav på dator- och
serverhallar.
Arkivlokalen ska vara skyddad mot fukt, vatten, rök, brand
samt skadlig klimat - och miljöpåverkan. Lokalen ska ge
skydd mot stöld, olaga intrång och obehörig åtkomst.

§ 18 Utlånande av arkivhandlingar i
pappersformat
Utlånande av allmänna handlingar ska ske i yttersta nödfall när det gäller
pappershandlingar, helst så ska kopior tas istället för att arkivhandlingar
lämnar regionarkivet, detta gäller både för förfrågningar från tjänstemän och
från allmänheten.
I de fall begäran om utlämning endast kan tillgodoses genom utlåning av
pappersoriginalet, måste rimliga skäl anges och återlämning garanteras på
ett tillfredsställande sätt.

Regionstyrelseförvaltningen, Regionkansliet

Nanna Bergquist
Regionarkivarie

Regionstyrelseförvaltningen RSF

Plan

Regionövergripande, (a) Kvalitet och kansli

Regiongemensamma dokument

Klassificeringsstruktur Region Gotland
Innehåll
Skapad 2018-11-20

1 DEMOKRATI OCH LEDNING
1 1 Politiska partier och val
1 2 Politiskt beslutsfattande
1 3 Verksamhetsledning
1 4 Planera och följa upp verksamheten
1 5 Kvalitetsledning
1 6 Verksamhetsutveckling och samverkan
1 7 Allmänna handlingar och arkiv
1 8 Tillsyn och Revision
1 9 Stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården
1 10Remisser, undersökningar och statistik
1 11 Hantera regionens varumärke
1 12 Representera
1 13 Dataskydd
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

STÖDJANDE PROCESSER
1 Mötesadministration
2 Administration av förtroendevalda
3 Informera och kommunicera
4 Ekonomiadministration
5 Finans- och skuldförvaltning
6 Inköp och försäljning
7 Personaladministration
8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
9 Löneadministration
10 Pension
11 IT och telefoni
12 Fordon och materiel
13 Interna servicefunktioner
14 Tillagnings- och mottagningskök

3 SAMHÄLLSSERVICE
3 1 Regional utveckling
3 2 Borgerliga ceremonier
3 3 Rådgivning inom privatekonomi & klimat
och energi
3 4 Medborgarservice
3 5 Extern information och kommunikation
3 6 Tillstånd och tillsyn för näringsliv och
föreningar
3 7 Arbetsmarknad och sysselsättning
3 8 Näringsliv
3 9 Turism
3 10 Stiftelser, fonder och donationer
3 11 Bidrag och sponsring till externa aktörer
3 12 Värdskap för Almedalsveckan
4
4
4
4

SAMHÄLLSBYGGNAD
1 Lantmäteri och kartarbete
2 Fysisk planering
3 Hantera fastigheter
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 Lovgivning och dispenser
5 Byggprojekt
6 Byggnader och anläggningar
7 Gator och vägar
8 Tillstånd enligt ordningsföreskrifter
9 Parker och grönytor
10 Lekplatser
11 Trafik och kommunikationer
12 Hamnar
13 Flygplatser
14 Energiförsörjning
15 Kommunikationsnät
16 Vatten och avlopp
17 Avfall och återvinning
18 Fiske
19 Sanering

5
5
5
5
5
5
5
5
5

TRYGGHET OCH SÄKERHET
1 Insatser vid olyckor
2 Skydd mot olyckor
3 Krisberedskap
4 Civilt försvar
5 Hantera krissituationer
6 Skydda byggnader och egendom
7 Skydd och säkerhet
8 Brottsförebyggande arbete

6 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD
6 1 Tillstånd/anmälan/registrering
6 2 Tillsyn och kontroll av verksamheter och
lokaler
6 3 Miljöövervakning
6 4 Klassningskod och tillsynsavgift
6 5 Åtal och sanktioner
6 6 Naturvård
6 7 Vattenvård
6 8 Skyddsjakt
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

SKOLA
1 Gemensam verksamhet
2 Förskola
3 Grundskola F-9
4 Grundsärskola
5 Fritidshem
6 Gymnasieskola
7 Gymnasiesärskola
8 Vuxenutbildning
9 Folkhögskola
10 Annan pedagogisk verksamhet

8 VÅRD OCH OMSORG
8 1 Vårdplanering
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8 2 Kommunal vård inom hemsjukvård och
särskilt boende
8 3 Föra vårdrelaterade register
8 4 Patientsäkerhet och avvikelser
8 5 Hantera journaler, förfrågningar och
tillstånd
8 6 Förebyggande vård och omsorg
8 7 Stöd och omsorg
8 8 Insatser för funktionsnedsatta enligt LSS
8 9 Bostadsanpassning
8 10 Hantera särskild kollektivtrafik
(Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor)
9 SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD
9 1 Allmän administration inom socialt och
ekonomiskt stöd
9 2 Uppdragstagare inom individ och
familjeomsorg
9 3 Familjerätt
9 4 Barn och familj
9 5 Vuxna
9 6 Ekonomiskt bistånd
9 7 Överförmyndare
10 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
10 1 Dokumentera inom Hälso- och sjukvård
10 2 Primärvård
10 3 Akutvård
10 4 Intensivvård (inkl. anestesi och
operation)
10 5 Internmedicin
10 6 Kirurgi och Urologi
10 7 Onkologi
10 8 Ortopedi
10 9 Öron-Näsa-Hals
10 10 Ögon och Hud
10 11 Infektionssjukvård
10 12 Gynekologi
10 13 Obstetrik
10 14 Barnhälsovård
10 15 Habilitering
10 16 Psykiatrisk vård
10 17 Smittskydd
10 18 Laboratoriemedicinskt centrum (LMCG)
10 19 Röntgen
10 20 Planeringsenhet Vård (PEV)
10 21 Medicintekniska produkter (MTA) och
Sterilcentral
10 22 Patientsäkerhet
10 23 Tandvårdsenheten -beställarfunktion
10 24 Folktandvård
10 25 Studentkoordinering
11
11
11
11
11
11
11

KULTUR OCH FRITID
1 Kulturverksamhet
2 Bibliotek
3 Kulturutveckling
4 Kulturskola
5 Fritidsverksamhet
6 Rekreationsområden
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11
11
11
11
11

7 Idrottsanläggningar och simhallar
8 Föreningsstöd och priser
9 Kulturmiljövård och världsarv
10 Studieförbund
11 Fenomenalen
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Politiska partier och val
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Genomföra val
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Folkinitiativ
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Politiska beslut
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Offentlig dialog
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Redovisa delegation

1

2

4

Tillfälliga politiska beredningar och
styrgrupper

1
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Tillsätta och entlediga
förtroendevalda
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6

Initiativ från förtroendevalda,
nämnd, revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

1
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Återkoppla till förtroendevalda
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3
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Politiskt beslutsfattande

Medborgarförslag,
dialogmöten
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beredning/styrgrupp med
uppdrag att
utreda särskild fråga
(Valärende) Val av ledamöter,
ersättare, ombud, revisorer,
överförmyndare
Motioner, interpellationer och
frågor.
Alla som har initiativrätt i KF.
(Tjänsteman måste gå via
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ärende.
Annars gäller
medborgarförslag)
Rapporter och
anmälningsärenden,
redovisning av ej
färdigberedda
motioner, ej verkställda
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På olika nivåer,
kommunfullmäktige,
nämnd, bolag, chefsnivå.
Taxor och avgifter. Ex policy,
reglemente, bolagsordning,
direktiv, gallringsbeslut,
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1
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Organisera och fördela arbete och
ansvar

1

3

3

Leda det interna arbetet

1

3

4

Samverka med personal och
fackliga organisationer

1

4

1

4

1

Mål- och ekonomistyrning

1

4

2

Begära ökat anslag/tilläggsbudget

1

4

3

Investeringar

1

5

1

5

1

Kvalitetsstyra

1

5

2

Mäta verksamhetskvalitet

1

5

3

Säkra och förbättra
verksamhetskvalitet

Planera och följa upp
verksamheten

Kvalitetsledning
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Framtagen av Nanna Bergquist

klassificeringsstruktur, riktlinje
Politisk organisation,
förvaltningsorganisation,
attest- och
utanordningsbehörighet,
delegation av
ansvar/arbetsuppgifter
Ledningsgruppsmöten
samtliga nivåer
MBL-förhandlingar,
löneöversyn,
central och lokal samverkan,
arbetsplatsträffar,
partssammansatta
grupper som arbetsutskott till
APT och/eller SVG

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Budget, årsredovisning,
delårsrapporter, bokslut,
uppdrag och
uppdragsbeskrivning
Används endast vid behov - t
ex
strukturella förändringar eller
underskott i budgeten. Ansöks
hos KF.
Stora investeringar som
kräver
fullmäktigebeslut eller
styrelsebeslut
hos bolagen
Ska användas av alla
verksamhetsnivåer.
Ledningssystem för kvalitet,
kvalitetspolicy och
kvalitetsmål. Med
ledningssystem avses riktlinjer
och
rutiner för att fastställa de
grundläggande principerna för
ledning
av verksamheten och för att
nå
uppställda mål. I
ledningssystemet ska
ingå bl.a. en dokumenterad
informationssäkerhetspolicy,
och
rutiner för styrning av
behörigheter.
Egenkontroll och riskanalys,
enkätundersökningar för att
undersöka
verksamhetskvalitet, även
verksamheter under intern
service
Verksamhetsspecifika planer
och

Plan 5 (28)
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uppföljningar. T ex planer
utifrån den
fastställda budgeten med
tillhörande
uppföljningar.
1
1

5
5

4
5

Synpunkter/förslag och klagomål
Forum för samråd

1

5

6

Juridiska handlingar

1

6

1

6

1

Omvärldsbevakning

1

6

2

Projekt

1

6

3

Samverka externt

1

6

4

Utveckla verksamheten

1

7

1
1

7
7

Verksamhetsutveckling
och samverkan
Omvärldsbevakning av vikt för
kommunens verksamheter.
Gäller även för
samverkansprojekt och EUprojekt m.m.
Gemensam nämnd,
kommunalförbund,
samverkansavtal. Avser
verksamhet förknippad med
att bygga upp, förvalta
och följa upp
samverkansorganisationer
som
innefattar andra myndigheter,
ex. polis.
Politiskt initierade
verksamhetsutredningar ex.
omorganisation, driftsform för
verksamhet. OBS! Om
utredningen
behandlas av en politisk
beredning
hamnar det under 1.2.4

Allmänna handlingar och
arkiv
1
2

Post och postöppning
Lämna ut allmänna handlingar

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
Framtagen av Nanna Bergquist

Till exempel tillgänglighetsråd,
pensionärsråd, föräldraråd,
elevråd och
liknande
Ingår i respektive ärende och
ska klassificeras och föras till
det ärende som det berör om
det finns ett ärende.
Om det inte finns ett ärende
redan utan är en ren juridisk
process så registreras ärendet
här.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Lämna ut allmänna
handlingar/
uppgifter ur allmänna
handlingar.
Förfrågningar om att ta del av
allmän
handling som saknar
pågående ärende.
Om det finns ärende så ingår
förfrågan i
respektive ärende och ska
klassificeras
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1

7

3

Redovisa information

1
1

7
7

4
5

Vårda och förvara arkiv
Tillgängliggöra allmänna
handlingar och arkiv

1
1

7
7

6
7

Hantera arkivleveranser
Avhända allmänna handlingar

1

7

8

Överlämna allmänna handlingar för
förvaring

1

7

9

Gallra allmänna handlingar

1

8

1
1

8
8

1

9

1

9

1

Stöd till invånarna vid klagomål mot
hälso- och sjukvården

1

9

2

Stödpersonsverksamheten

1

9

3

1

9

4

Informationsinsatser gällande stöd
vid klagomål mot hälso- och
sjukvård samt
stödpersonsverksamheten
Informationsinsatser till
vårdgivare/personal

1
1

9
9

5
6

1

10

Tillsyn och Revision

1
2

Revision och granskning
Tillsyn från tillsynsmyndighet

Stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvård

Remisser, undersökningar
och statistik

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Digitalisering för bättre
återsökning,
kulturarvsportal,
programverksamhet,
utlån
Permanent överförande av
handlingar
till andra myndigheter eller
enskilda
organ än arkivmyndigheten.
Kräver KF-beslut.
Tidsbegränsat lån eller
förvaring av
handlingar enligt avtal
Tillsyn som utövas inom
ramen för
kärnverksamheterna, se
respektive
verksamhetsområde.
Intern revision
JO, skolinspektionen,
socialstyrelsen,
externa revisorer.
Återkommande
reguljära inspektioner.
Enl. lagen 2017:372 Om stöd
vid klagomål mot hälso- och
sjukvården.

Informera invånare
Ta fram analyser
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och föras till det ärende som
överklagas om överklagan
sker.
Diarieföring/registrering av
allmänna
handlingar, arkivförteckning,
dokumenthanteringsplan,
beskrivning
av myndighetens allmänna
handlingar
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Remisser och yttranden som
inte hör

Plan 7 (28)
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till någon särskild verksamhet.
Till
exempel remisser från statliga
myndigheter
1
1
1

10
10
10

1
2
3

Externa remisser
Externa undersökningar
Statistik till andra myndigheter

1

11

1
1
1

11
11
11

1
2
3

Regionvapen
Grafisk profil
Varumärke

1

11

4

Utmärkelser

1

11

5

Flaggning

1

12

1
1

12
12

1

13

1

13

1

1

13

2

Hantera regionens
varumärke

Statistik ex till SCB,
Skolverket m fl
Även regionala/kommunala
bolag.

Även regionala/kommunala
bolag.
Ex. kulturpris, byggnadspris
och
idrottspris

Representera
1
2

2

Evenemang och avtackningar
Vänortsutbyte

Föreningar, näringsliv etc.

Dataskydd

Dataskyddsförordningen från
maj 2018

Personuppgiftsombud/
Dataskyddsombud
Personuppgiftsbehandling

Stödjande processer

2

1

Mötesadministration

2

1

Mötesadministration

2
2

1
1

2

2

2
2

2
2

1
2

2

2

3

2

2

4

2

3

2

3

1
2

Mötesplanering
Genomföra möten

Administration av
förtroendevalda
Registrera förtroendevalda
Ersättning och arvoden till
förtroendevalda
Utveckla förtroendevaldas
kompetens

Avtacka/hedra förtroendevalda

Informera och
kommunicera
1

Hantera informationsmaterial
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Förberedelser och
genomförande av
nämndssammanträden,
sammanträden och möten av
olika
slag. Gäller även bolag och
förbund. Ej
beslut.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Gäller beslutsprocessen.
Fördjupning i beslut och
politiskt arbete. OBS! Kan
också gälla om politiker sitter i
special nämnd/styrelse där
specifik utbildning krävs inom
området för att de ska kunna
fatta beslut.
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2
2
2

3
3
3

2
3
4

Administrera intern webb
Administrera extern webb
Projekt- och samarbetsytor på
webben

2

3

5

Direktkommunikation med
medarbetare

2

4

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7

Kontoplan/gällande ekonomimodell
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Anläggningsreskontra
Fakturera internt
Löpande bokföring/redovisning
Ekonomiska anspråk

2
2

4
4

8
9

Taxering och skatteredovisning
Utbetalningar

2

4

10

Inbetalningar

2

4

11

Kontantkassa

2

5

2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

2

6

2
2
2
2

6
6
6
6

2

7

2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7

2

8

2
2

8
8

2

9

Ekonomiadministration

Bestridande av faktura,
skadeståndskrav,
försäkringsärenden,
fodringar och avskrivning av
fodringar
Det som ej omfattas av
leverantörsreskontra
Det som ej omfattas av
kundreskontra

Finans- och
skuldförvaltning
1
2
3
4
5
6
7

Förvalta finanser
Inkommande bidrag
Inlån
Utlån
Borgen
Utdelningar och koncernbidrag
Ägartillskott

Ex. aktier och värdepapper

Inköp och försäljning
1
2
3
4

Genomföra upphandling
Avropa från ramavtal
Genomföra direktupphandling
Hantera avtal

Personaladministration
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rekrytera personal
Anställa personal
Bemanning och ledigheter
Administrera anställningar
Personalhälsa
Utbilda och utveckla personal
Disciplinåtgärder för personal
Uppvakta personal
Avsluta anställning

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
1
2

Arbetsmiljöronder och skyddsronder
Utreda arbetsmiljö

Löneadministration
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Tillhandahålla och använda,
t.ex OneDrive, Share Point
m fl.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Bevakning av avtal, option på
förlängning etc.
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2
2

9
9

1
2

Registrera tjänstgöring och lön
Beräkna lön, arvoden och
ersättningar

2

9

3

2

9

4

2
2
2

9
9
9

5
6
7

Verkställa lön, arvoden och
ersättningar
Kontrollera och genomföra
avstämningar inför löneutbetalning
Rapportera kontrolluppgifter
Utmäta lön
Återkräva lön

2

10

2
2

10
10

2

11

2
2

11
11

1
2

Införa IT-system
Förvalta IT-system

2
2
2

11
11
11

3
4
5

Teknisk infrastruktur
Telefoni, växel och e-post
Support/helpdesk

2

12

2
2
2

12
12
12

2

13

2
2
2
2
2
2

13
13
13
13
13
13

2

14

2
2

14
14

Pension
1
2

Pensioner
Rapportera till pensionsmyndighet

IT och telefoni

Förråd och lager
Fordon
Utrustning och inventarier

Interna servicefunktioner
1
2
3
4
5
6

Tryckeri och repro
Lokalbokningar
Transportmedelsbokningar
Vaktmästarservice
Posthantering
Lokalvård

Tillagnings- och
mottagningskök
1
2

Planera och förbereda måltider
Cafeteria

SAMHÄLLSSERVICE
1

3
3
3

1
1
1

3

2

3
3
3

2
2
2

3

3

3

3

Regional utveckling
1
2
3

Hållbar tillväxt
Samhällsplanering
Social hållbarhet

Borgerliga ceremonier
1
2
3

Namngivningsceremoni
Borgerlig vigsel
Borgerlig begravning

Konsumentstöd och
Rådgivning av
verksamheter och lokaler
1

Budget- och skuldrådgivning
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Programvaror, förvaltning och
utveckling av system,
behörigheter,
överenskommelse om
servicenivåer mm.

Fordon och materiel
1
2
3

3
3

Arbetad tid, ledigheter,
sjukanmälan,
sjukt barn, löneavdrag,
semestrar.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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För tillsyn, se 1.8. För
ekonomi se 2.4,
För upphandling, se 2.6.

Regionstyrelseförvaltningen RSF

2
3

Plan

3
3

3
3

Utfärda hyresgarantier
Energi- och klimatrådgivning

3

4

3
3

4
4

1
2

Hantera frågor
Vägledning och service

3
3

4
4

3
4

Verka för folkhälsa
Verka för mångfald

3

5

3

5

1

Ge regioninformation

3

5

2

Evenemang och aktiviteter för
invånare i regionen

3

6

3

6

1

3

6

2

3

6

3

3

6

4

3

6

5

3

7

3

7

1

3

7

2

3

8

3
3

8
8

3

9

3
3
3
3
3

9
9
9
9
9

3

10

3
3
3

10
10
10

3

11

Medborgarservice

Samhällsinformation.
Tolkförmedling.
Hemvändare.
Medborgarskap. Integration
Folkhälsoråd m.m.
Jämställdhet m.m.

Extern information och
kommunikation
Till exempel ta emot
ansökningar och hantera
utdelande av svenska flaggor,
välkomnande för nyinflyttade,
studiebesök hos regionens
verksamheter

Tillstånd och tillsyn för
näringsliv och föreningar
Tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
Tillstånd och kontroll av
tobaksförsäljning
Kontroll av försäljning av
receptfria läkemedel
Tillstånd och kontroll av
lotteriverksamhet
Tillstånd om hotell- och
pensionatrörelse

Arbetsmarknad och
sysselsättning
Stöd för anställbarhet och
personlig utveckling
Samordna insatser för
arbetsmarknad och sysselsättning

Arbetsträning. Arbetspraktik.
Utbildning. Datortek. Etc.

Näringsliv
1
2

Näringslivslots
Företagsträffar

Turism
1
2
3
4
5

Främja turism
Förmedla boende
Turistpaket
Guidning
Turistbyrå och turistinformation

Stiftelser, fonder och
donationer
1
2
3

Bidrag och sponsring till

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Turistvärdar
Stiftelser egen juridisk person

Stiftelser
Fonder
Donationer

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
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Kontaktcenter/kundservice
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Förfrågningar från externa
aktörer, som ej
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Plan

externa aktörer

3

11

1

Bidrag och sponsring till
organisationer etc.

3

11

2

Bidrag och sponsring till enskilda

3

12

3
3
3
3
3
3

12
12
12
12
12
12

Värdskap för
Almedalsveckan
1
2
3
4
5
6

4

omfattas av ordinarie
verksamhetsspecifika
bidragsformer, ex
byggnadsvårdsbidrag,
samhällsförsköningsbidrag.
Punkten
innefattar även sponsring som
kommunen
bidrar med i olika former till
externa
aktörer ex. när organisationer
behöver
sponsring för att kunna bygga
läktare.
T.ex. socialt verksamma
organisationer,
byalag, friskolor och
kommuner/myndigheter
Ej bistånd. T ex
byggnadsvårdsbidrag.
Handlingar rörande beredskap
och säkerhet se 5.2
Krisberedskap

Kommunikation
Officiella programmet
Presscenter
Övergripande processer
Det offentliga rummet
Beredskap och säkerhet

SAMHÄLLSBYGGNAD

4

1

4

1

1

Lantmäteri och kartarbete
Fastighetsbildning

4

1

2

4

1

3

4

1

4

Kartor och geografisk
informationsverksamhet
Namnsätta kvarter, gator och
allmänna platser
Adressätta

4

2

4

2

1

Hantera översiktsplaner

4

2

2

Hantera
detaljplaner/områdesbestämmelser

4
4
4

2
2
2

3
4
5

Hantera regionplaner
Upphäva plan
Lokala/regionala undersökningar
och sammanställningar

Fysisk planering

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
Framtagen av Nanna Bergquist

Alla typer av förrättningar. Ex.
nybyggnadskarta,
lägenhetsregister

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Upprätta
översiktsplan/fördjupning av
översiktsplan/tillägg till
översiktsplan.
Här ingår även upphävande
och
överklagande.
Här ingår även upphävande
och
överklagande,
områdesbestämmelser.
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Plan

4

3

Hantera fastigheter

4

3

1

Förvärva fastighet

4

3

2

Mark och exploatering

4
4
4

3
3
3

3
4
5

Försälja fastighet
Byta fastighet
Nyttjanderätt för fastighet

4

3

6

Förvalta skogs- och
lantbruksfastigheter

4

4

4

4

1

Förhandsbesked om byggnation

4

4

2

Ansökan om bygglov och
tidsbegränsat lov

4
4

4
4

3
4

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Tillsyn och föreläggande rörande
fastigheter

4

4

5

Dispenser

4

5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4

6

4
4
4

6
6
6

1
2
3

Uthyrning
Inhyrning
Underhålla

4

6

4

Drift och skötsel

Arrenden, tomträtt,
nyttjanderätt,
servitut

Lovgivning och dispenser
Utanför detaljplanelagt
område
Lov inkluderar bygglov,
rivningslov och
marklov, skyltar på fastigheter
och
byggnader.
Ex. Attefallshus, eldstäder
Till exempel ovårdade
fastigheter och
olovligt byggande.
Dispens efter prövning utifrån
Miljöbalken. Strandskydd,
naturskyddstillstånd

Byggprojekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Projektmodellen
Uppdrag/beställning
Förstudie
Förprojektering
Beslut
Projektering
Upphandling
Genomförande/byggnation
Besiktning
Uppföljning
Slutredovisning
Ritningsdokumentation
Upprättande av relationshandlingar
Drift- och underhållsinstruktioner
Injusteringar
Driftprov
Underhållsåtgärder
Myndighetsbesiktningar

Byggnader och
anläggningar
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Markområden och de
byggnader som
finns inom området.
Expropriation/inlösen, köp,
lagfarter
Markutvecklingsprojekt,
utredningar
Ex. Kommunal tomtkö

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Även bostadsförmedling
Reparationer, målning,
tapetsering o dyl. Sådant som
inte ingår i den dagliga
skötseln av fastigheten.
Återkommande kontroller.
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Plan

4

6

5

Dokumentera fastighet

4

6

6

Externa fastigheter

4

7

4

7

1

Planera gator och vägar

4
4

7
7

2
3

Anlägga gator och vägar
Underhålla gator och vägar

4
4
4

7
7
7

4
6
7

Enskilda vägar
Fysisk tillgänglighet
Parkering/parkeringsplatser

4

8

4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8

4

9

4

Gator och vägar
Ex. gång- och cykelväg,
gatubelysning, skyltning
Felanmälan, snöröjning,
gatusopning

Inkluderar även garage

Tillstånd enligt
ordningsföreskrifter
1
2
3
4
5
6

Grävningstillstånd
Upplåtelse av allmän plats
Torghandel
Affischeringstillstånd
Tillstånd för skylt
Offentliga tillställningar

Parker och grönytor
1

Planera parker och grönytor

2
3
4

Anlägga parker och grönytor
Förvalta parker och grönytor
Kolonilotter och stadsodling

4
4
4

9
9
9

4

10

4
4
4

10
10
10

4

11

4
4

11
11

1
2

Planera trafik
Trafikföreskrifter och tillstånd

4

11

3

Kollektivtrafik

4

11

4

Infrastruktur

4

12

Lekplatser
1
2
3

Planera och anlägga
parkområden och
planteringar, skötsel av
grönytor,
besiktning, springbrunnar och
vattenanläggningar.

Planera och anlägga
lekplatser, skötsel
och funktionskontroll

Planera lekplatser
Anlägga lekplatser
Förvalta lekplatser

Trafik och
kommunikationer

Hamnar
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Brandtillsyn,
ventilationskontroll, tillsyn av
hissar, elrevision, den dagliga
skötseln
Ritningsmaterial och
handlingar specifikt för de
egna fastigheterna och
byggnaderna som uppdateras
löpande
Fastigheter som ej tillhör
regionen. OBS! Fastigheter
definieras juridiskt som allt
från mark, skog,
fornlämningar till byggnader.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Parkeringstillstånd, dispenser,
bortforsling av fordon mm

Trafikverket, sjöfartsverket,
luftfartsverket.
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Plan

4
4
4

12
12
12

1
2
3

Planera hamnar
Anlägga hamnar
Förvalta hamnar

4

12

4

Fartyg och båtar

4

13

4
4
4
4

13
13
13
13

4

14

4

14

1

4
4
4
4
4
4

14
14
14
14
14
14

2
3
4
5
6
7

4

15

4

15

1

4
4
4
4

15
15
15
15

2
3
4
5

4

16

4

16

1

Planera och utreda vatten och
avlopp

4

16

2

Producera dricksvatten

4
4
4

16
16
16

3
4
5

Förvalta ledningsnät
Bygga ut ledningsnät
Ansluta till nät för vatten och
avlopp

4
4

16
16

6
7

Försälja dricksvatten
Rena avloppsvatten

4

17

4

17

Flygplatser
1
2
3
4

Planera flygplatser
Anlägga flygplatser
Förvalta flygplatser
Flygtrafik

Energiförsörjning
Planera och utreda
energiförsörjning
Producera energi
Distribuera energi
Förvalta ledningsnät för energi
Bygga ut ledningsnät för energi
Abonnenter
Gas

Kommunikationsnät
Planera och utreda nät för
elektronisk kommunikation
Hyra ut kommunikationsnät
Förvalta kommunikationsnät
Bygga ut kommunikationsnät
Ansluta till kommunikationsnät

El, gas, kyla och fjärrvärme.
Alternativ energi

Drift och underhåll med mera
Anslutning, Försäljning
Bränsle och anläggningar
Tv, radio, tele, webb,
bredband.

Drift och underhåll med mera

Vatten och avlopp

Avfall och återvinning
1

Avfall
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Förvalta farleder, prickar och
fyrar, kontrollera vattendjup,
kontrollera havsbotten.
Upplåta magasinsutrymme och
cisterner, färjeterminaler,
förvalta tullhus och
hamnkontor, kranar,
mudderverk, industrispår.
Registrera ankommande och
avgående fartyg, upplåta
kajplats.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Vattentäkter, tillstånd för
vattenverksamhet,
verksamhetsområde för
vatten- och
avloppsanläggning
Driva och förvalta vattenverk,
kontrollera dricksvatten och
rapportera till
tillsynsmyndighet
Drift och underhåll med mera
Anslutning, ändring eller
tillbyggnad av vatten och
avlopp
Driva och förvalta reningsverk,
kontrollera avloppsvatten,
rapportera till
tillsynsmyndighet
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2
3

Plan

4
4

17
17

Renhållning
Sortering och återvinning

4

18

4
4
4
4

18
18
18
18

4

19

4
4
4

19
19
19

1
2
3

Marksanering
Industrisanering
Fastighetsanering

4
4
4

19
19
19

4
5
6

Brandskadesanering
Kemikaliesanering
Vattenskadesanering

Fiske
1
2
3
4

Fiske och fisketillsyn
Fiskodling
Utplantera fisk
Reduktionsfiske

Sanering

5

Mögel, lukt, klotter, asbest,
PCB

TRYGGHET OCH
SÄKERHET

5

1

5
5

1
1

Insatser vid olyckor

5

2

5
5

2
2

1
2

5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2

3
4
5
6
7
8
9
10

5

3

5
5
5

3
3
3

1
2
3

Risker och sårbarhet
Planera krisledning
Utbilda och öva i krisberedskap

5

3

4

Geografiskt områdesansvar

5
5
5
5

3
3
3
3

5
6
7
8

Rapportera krisberedskap
Stöd vid kriser
Vattensäkerhet
Kriskommunikation

5

4

5
5
5

4
4
4

5

5

5

5

5

6

5

6

1
2

Övning
Utryckning

Skydd mot olyckor
Arbeta förebyggande mot olyckor
Tillsyn brandfarliga och explosiva
varor LBE
Tillsyn Lagen om olyckor LSO
Sotning
Hantera risker kring bl.a. olyckor
Automatlarm
Utbilda
Branddammar
Ansökan om egensotning
Trafiksäkerhet

Krisberedskap

Civilt försvar
1
2
3

Befolkningsskydd
Varningssystem (VMA)
Samverka med försvarsmakten

Hantera krissituationer
1

Krisledningsnämnd

Skydda byggnader och
egendom
1

Skalskydd
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Utbildning och övning (SFS
2006:544)
Geografiskt områdesansvar
(SFS 2006:544)
Rapportera (SFS 2006:544)
POSOM
Översvämningar och utsläpp

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Lås, larm och övervakning
(kamera
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5
5
5
5

6
6
6
6

2
3
4
5

5

7

5
5
5
5
5

7
7
7
7
7

5

8

5

8

1

5

8

2

Plan

Systematiskt brandskyddsarbete
Säkerhetsskydd
Personskydd
Säkerhet för brukare

och vilt)
SBA
(SFS 1996:627)

Skydd och säkerhet
1
2
3
4
5

Internt skydd
Personalsäkerhet
Egendomsskydd
Informationssäkerhet
Säkerhetsskydd

Brottsförebyggande arbete

6

Samverka med polis (Tryggare
Gotland)
Mäta trygghet

MILJÖ OCH
HÄLSOSKYDD

6

1

Tillstånd/anmälan/
registrering

6

1

1

Miljöfarlig hantering eller
anläggning

6

1

2

Registrera nya verksamheter

6

1

3

Hantera information om cisterner

6

1

4

6

1

5

Hantera information om
köldmedier
Prövning och tillstånd för solarier

6

1

6

Prövning och registrering för
Livsmedelshantering/
livsmedelsanläggning

6

1

7

Internationella hot mot
människors hälsa

6

1

8

6

1

9

Miljötillstånd enligt lokala
föreskrifter
Miljötillstånd djurhållning

6

2

6

2

Utfärda förnyat intyg enligt
lagen om skydd mot
internationella hot mot
människors hälsa,
Karantänsintyg

Tillsyn och kontroll av
verksamheter och lokaler
1

Kontrollera periodisk rapport från
miljöfarlig verksamhet
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Enligt miljöbalken
Bekämpningsmedel, Enskilt
avlopp,
Förmultningstoalett,
Slamdispens, Värmepump,
Djurhållning.
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet,
Blästring, Skrovrengöring,
Mellanlagring farligt
avfall, Hygienisk behandling,
Skolverksamhet, Bassängbad
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning
Anmälan enligt
strålskyddslagen
Tillstånd, Registrering,
Exportintyg

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Enligt miljöbalken
Miljörapport, Kontrollprogram,
Analysresultat, Periodisk
besiktning,
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Plan

6

2

2

Miljötillsyn av verksamheter

6

2

3

Miljötillsyn, tillfällig eller otillåten
verksamhet

6

2

4

Miljötillsyn, olägenhet och
störning

6

2

5

Miljötillsyn, radon

Årsrapport, cistern,
köldmedier
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, enskilt
avlopp, återvinningsplats,
hygienisk verksamhet,
skolverksamhet, bassängbad,
lokal, strandbad, ljudmätning
Enligt miljöbalken
Miljöolycka/tillbud, Otillåten
miljöfarlig verksamhet,
Driftstörning, Förorenad mark,
bygg- och rivningsarbete,
PCBinventering, PCB-sanering,
Ansvarsutredning
Enligt miljöbalken
Boendemiljö, Yttre miljö. Ex
kemtvätt,
bensinstation, återvinning och
verkstäder
Enligt miljöbalken

6

2

6

Smittskyddstillsyn

Enligt smittskyddslagen

6

2

7

Strålskyddstillsyn

Enligt strålskyddslagen

6

2

8

Tobakstillsyn

Enligt tobakslagen

6

2

9

Kontrollera livsmedel

Utöva kontroll av
livsmedelsverksamhet enligt
livsmedelslagen
Livsmedelsverksamhet,
Klagomål, Matförgiftning,
Dricksvatten

6

2

10

Energitillsyn

6

3

6

3

1

Miljöövervaka luft

6

3

2

Miljöövervaka buller/trafik

6

3

3

Miljöövervaka vatten

6

3

4

Miljöövervaka ekosystem

6

3

5

Miljöövervaka gammastrålning

6

4

6

4

1

6

4

2

6

5

6

5

1

Sanktionsavgifter

6

5

2

Anmäla misstänkt brott mot
miljöbalken

Miljöövervakning

Klassningskod och
tillsynsavgift
Klassningskod och tillsynsavgift
enligt miljöbalken
Klassningskod och kontrollavgift
enligt livsmedelslagen

Åtal och sanktioner

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
Framtagen av Nanna Bergquist

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Enligt miljöbalken
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3

Plan

6

5

Anmäla misstänkt brott mot
livsmedelslagen

6

6

6

6

1

Planera och inventera
naturvårdsfrågor

6

6

2

Inrätta naturreservat

6

6

3

Förvalta naturreservat

6

7

6

7

1

Planera och inventera
vattenvårdsfrågor

6

7

2

Inrätta vattenreservat

6

7

3

Förvalta vattenreservat

6

7

4

Kalka sjöar och vattendrag

6

7

5

Vattenverksamhet

6

8

6

8

1

Utnämna skyddsjägare

6

8

2

Anmälan om skyddsjakt

Naturvård
Skapa planer, göra
inventeringar och
även friluftsfrågor.
Inrätta och förvalta
Naturreservat,
naturminnen,
biotopskyddsområden,
djur- och växtskyddsområden.

Vattenvård
Skapa planer och göra
inventeringar.
Inrätta och förvalta
vattenreservat,
biotopskyddsområden, djur‐
och
växtskyddsområden inom
vattenvård.

Skyddsjakt

7

SKOLA

7

1

Gemensam verksamhet

7

1

1

Skolplikt

7

1

2

Planera utbildning

7

1

3

Läromedel

7

1

4

Skolskjuts

7

1

5

Elevsocial verksamhet
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Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16
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Planera kurser lokaler,
schemaläggning av lärare,
lärartäthet,
läsårstider mm.

Medicinska, psykologiska och
psykosociala (kurativa) samt
specialpedagogiska insatser.
Ordning
och disciplinåtgärder. Åtgärder
mot
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Plan

7

1

6

Elevpedagogisk verksamhet

7

1

7

Studie- och yrkesvägledning

7

1

8

Enskild skolverksamhet

7

2

7

2

1

Placera i förskola

7

2

2

Närvaro i förskola

7

2

3

Övrig dokumentation av
förskoleverksamheten

7

3

7

3

1

Anta och placera i grundskola

7

3

2

Planera utbildning i grundskola

7

3

3

Närvaro i grundskola

7

4

7

4

1

Anta och placera i grundsärskola

7

4

2

Planera utbildning i grundsärskola

7

4

3

Närvaro i grundsärskola

7

5

7

5

1

Placera i fritidshem

7

5

2

Närvaro i fritidshem

7

6

7

6

1

Anta och placera i gymnasieskola

7

6

2

Planera utbildning i
gymnasieskola

Fristående förskola, annan
pedagogisk
verksamhet. Remissinstans för
tillstånd till grundskola och
gymnasieskola. Rätt till insyn
enskilda

Förskola

Grundskola F-9
Planera kurser lokaler,
Schemaläggning.

Grundsärskola
Planera kurser lokaler,
Schemaläggning

Fritidshem

Gymnasieskola
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kränkande behandling. Beslut
om
särskola.
Hemspråk/Modersmål.
Ämnesprov, nationella prov.
Utvecklingssamtal. Individuell
utvecklingsplan. Ge särskilt
stöd. Ge prov och sätta betyg.
Validera. Elevakt ska finnas för
samtliga elever. Förvaras i
personnummerordning och
följer eleven under hela
grundskolan. Skickas mellan
skolorna vid byte av skola. I
gymnasiet läggs en ny elevakt
upp.

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0

Dokumentnummer STY-15127

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning
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Plan

7

6

3

Närvaro i gymnasieskola

7

6

4

Ekonomiskt stöd till elev

7

7

7

7

1

Anta och placera i gymnasiesärskola

7

7

2

Planera kurser lokaler,
Schemaläggning.

7

7

3

Planera utbildning i
gymnasiesärskola
Närvaro i gymnasiesärskola

7

8

Vuxenutbildning

Här ingår även svenska för
invandrare.

7

8

1

7

8

2

7

8

3

7

8

4

7

9

7

9

1

Anta och placera i folkhögskola

7

9

2

Planera utbildning i folkhögskola

7

9

3

Närvaro i folkhögskola

7

10

7

10

1

Öppen förskola

7

11

2

Pedagogisk omsorg

7

11

3

Lovskola

Inackordering och resebidrag.

Gymnasiesärskola

Anta och placera i
vuxenutbildning
Planera utbildning i
vuxenutbildning
Närvaro i
vuxenutbildning
Yrkeshögskola

Folkhögskola

Annan pedagogisk
verksamhet

8

VÅRD OCH OMSORG

8

1

8

1

8

2

Vårdplanering
1

Samordna vårdplanering

Kommunal vård inom
hemsjukvård och särskilt
boende
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Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0
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Samordnad vårdplanering är
liksom sammanhållen
journalföring ett område där
olika sjukvårdshuvudmän
ges åtkomst till varandras
vårddokumentation. I ett delat
system kan förutom landsting
och kommun även privata
utförare delta. Samordnad
vårdplanering regleras av lag
(1990:1404) om
kommunernas
betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.
Enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)
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Plan

8

2

1

Allmän administration av
hemsjukvård
Vårda, behandla och dokumentera
inom hemsjukvård och särskilt
boende
Hantera läkemedel

8

2

2

8

2

3

8

3

8

3

8

4

8

4

1

Tillgodose patientsäkerhet

8

4

2

Hantera avvikelser

8

5

8

5

1

8

5

2

8

5

3

8

6

Föra vårdrelaterade
register
1

Lämna uppgifter till interna och
externa register

Patientsäkerhet och
avvikelser

Hantera journaler,
förfrågningar och tillstånd
Föra patientjournal, generellt
Hantera journaler och
förfrågningar
Handlägga
forskningsansökningar
Förebyggande vård och
omsorg

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
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Med läkemedelshantering
avses ordination,
iordningsställande,
administration, rekvisition och
förvaring av läkemedel. Även
vaccinationsverksamhet ingår
som en del i
läkemedelshanteringen.
Individuell förskrivning av
läkemedel till patient
dokumenteras i
patientjournalen

Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Version 14.0
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Patientsäkerhetslagen
((2010:659) och
Socialstyrelsensföreskrifter
och allnänna råd (HSLF-FS
2017:40) om vårdgivarens
systematiska
patientsäkerhetsarbete. Den
som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet som
omfattas av IVOs tillsyn ska
enligt PSL anmäla detta till
IVO. En anmälan ska även
göras om väsentliga
förändringar sker i
verksamheten, som t.ex. flytt,
eller om verksamheten läggs
ned. IVO är nationell
tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvården samt för
socialtjänsten och verksamhet
enligt LSS.
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1

Plan

8

6

Förebyggande vård- och
omsorgsverksamhet

8

7

8

7

1

Administration av stöd och omsorg

8

7

2

Utreda, besluta och verkställa
insatser för stöd och omsorg

8

8

8

8

1

8

8

2

8

9

8

9

8

10

8

10

1

Informera om färdtjänst

8

10

2

Ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst

8

10

3

Följa upp färdtjänst

8

10

4

Utförande av färdtjänst

8

10

5

Hantera sjukresor

Stöd och omsorg

Insatser för
funktionsnedsatta enligt
LSS
Administration av insatser för
funktionsnedsatta enligt LSS
Utreda, besluta och verkställa
insatser för stöd och omsorg

Bostadsanpassning
1

Ansöka, utreda och besluta om
bostadsanpassningsbidrag samt
återställningsbidrag

Hantera särskild
kollektivtrafik (Färdtjänst,
riksfärdtjänst och
sjukresor)

9

SOCIALT OCH
EKONOMISKT STÖD

9

1

9

1

9

2

9

2

9

3

Allmän administration
inom socialt och
ekonomiskt stöd
1

Allmän administration

Uppdragstagare inom
individ och familjeomsorg
1

Uppdragstagare HVB-hem,
familjehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer

Familjerätt

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
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Godkänd av Karl Risp

Upprättat/Godkänt datum 2021-03-16

Personakter som upprättats i
samband med insats enligt
LSS. Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten
5 år efter sista anteckning
Lagen om
bostadsanpassningsbidrag
(1992:1574). OBS! Akterna
kan bevaras av forskningsskäl.

Version 14.0
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Huvudmannen/Regionen kan
hantera färdtjänsten, men
verksamheten har ofta
överlåtits till
Trafikhuvudmannen.
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Plan

9

3

1

Faderskaps- och
föräldraskapsärenden
Adoptioner

9

3

2

9

3

3

9

4

9

4

9

5

9

5

9

6

9

6

9

7

9

7

1

Registrera

9

7

2

9

7

3

Rekrytera och kompetensutveckla
ställföreträdare
Initiera godmanskap och
förvaltarskap

9

7

4

Byte av god man eller förvaltare

9

7

5

9

7

6

Upphörande, jämkning och
entledigande av ställföreträdare
Initiera förmynderskap

9

7

7

Utreda och tillse förmynderskap

9

7

8

Ensamkommande barn

9

7

9

9

7

10

9

7

11

Ställföreträdares förvaltning och
överförmyndarnämndens
granskning
Överlämnande av ärende till annan
överförmyndare
Förvaltarfrihetsbevis

Vårdnads-, boende- och
umgängesärenden (VBU-ärenden)
samt namnärenden

Barn och familj
1

Utreda, besluta och utföra insatser
barn och unga

Vuxna
1

Utreda, besluta och utföra insatser
för vuxna

Ekonomiskt bistånd
1

Utreda, besluta och utföra insatser
ekonomiskt bistånd

Överförmyndare

10

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

10

1

10

1

10

2

10

2

Dokumentera inom hälsooch sjukvård
1

Dokumentera i patientjournal

Primärvård
1

Bedriva primärvård
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Personakterna sorteras i
personnummerordning och
levereras till regionarkivet 5 år
efter sista anteckning.

Allmän initiering,
bouppteckning/testamente/
arvsavstående,
försäkringsutbetalning.
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Regionstyrelseförvaltningen RSF

Plan

10

2

2

Rehabilitera inom primärvården

10

2

3

Bedriva sjukgymnastik inom
primärvården

10

3

10

3

10

4

10

4

1

Utföra intensivvård

10

4

2

Anestesi

10

4

3

Operation

10

5

10

5

1

Reumatologi

10

5

2

Neurologi

10

5

3

Hematologi

10

5

4

Hjärtmedicin

10

6

10

6

1

Utföra kirurgi

10

6

2

Utföra urologi

10

7

10

7

10

8

10

8

1

Bedriva ortopedi

10

8

2

Rehab-ortopedi

10

9

10

9

10

10

10

10

1

Vårda ögonsjukdomar

10

10

2

Vårda hudsjukdomar

10

11

10

11

1

Infektion och lungmedicin

10

11

2

Allergi

10

11

3

Tobaksprevention

10

11

4

Resemedicin

Akutvård
1

Utreda och påbörja behandling inom
akutvård

Intensivvård (inkl. anestesi
och operation)

Internmedicin

Kirurgi och urologi

Onkologi
1

Bedriva onkologisk vård

Ortopedi

Öron-Näsa-Hals
1

Förebygga, utreda och behandla
inom Öron-Näsa-Hals

Ögon och Hud

Infektionssjukvård
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Regionstyrelseförvaltningen RSF

Plan

10

12

Gynekologi

10

12

1

Ungdomsmottagning

10

12

2

Kvinnosjukvård

10

12

3

STI-mottagning

10

12

4

Uroterapi

10

13

10

13

1

Mödrahälsovård

10

13

2

Förlossning

10

13

3

BB (eftervård)

10

14

10

14

1

BVC barn 0-6 år

10

14

2

Psykologmottagning

10

14

3

Levnadsvanesamtal med föräldrar

10

15

10

15

10

16

10

16

1

Bedriva öppenvård

10

16

2

Bedriva slutenvård

10

16

3

Bedriva tvångsvård

10

16

4

Barn- och ungdomspsykiatri

10

17

10

17

10

18

10

18

1

Kemlab

10

18

2

Transfusionsmedicin (blodcentral)

10

18

2

1

10

18

2

2

10

18

3

Mikrobiologen

10

18

4

Vattenlab

10

18

5

Fyslab

Obstetrik

Barnhälsovård

Habilitering
1

Utföra habilitering

Psykiatrisk vård

Smittskydd
1

Hantera smittskydd

Laboratoriemedicinskt
centrum Gotland

Blodtappning inkl
komponentberedning
Serologi

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
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Enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård.
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Blodgivarens blod
Test av patienternas blod, om
de har antikroppar och vilken
blodgrupp m.m.
Privata beställare och TKF eller
SBF.
Processägarskapet delas eller
är ej fastställt.
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Regionstyrelseförvaltningen RSF

Plan

10

18

6

Antikoagulantia-mottagning

10

18

7

Hantera teknisk utrustning

10

18

8

Hantera övergripande dokument
inom LMCG

10

19

10

19

10

20

10

20

1

Operationsplanering

10

20

2

Patienttransport

10

20

3

10

20

4

Uppföljning av tillgänglighet
och hantering av vårdgaranti och
valfrihet
Uppföljning av utomlänssjukvård

10

21

10

21

10

22

10

22

10

23

10

23

10

24

10

24

10

25

10

25

Blodförtunnande, dosering av
patientens medicin
Stödprocess åt processer
under 10 18

Röntgen
1

Planera och utföra
röntgenundersökning

Planeringsenhet Vård
(PEV)

Medicintekniska produkter
(MTA) och Sterilcentral
1

Hantera medicintekniska produkter
(MTA) och Sterilcentral

Patientsäkerhet
1

Tillgodose patientsäkerhet

Tandvårdsenheten beställarfunktion
1

Planera och bedriva tandvård

Folktandvård
1

Planera och bedriva folktandvård

Studentkoordinering
1

11

Koordinera studenter

KULTUR OCH FRITID

11

1

Kulturverksamhet

11

1

1

Programverksamhet

11

1

2

11

1

3

Barn- och ungdomskulturell
verksamhet
Offentlig konst

11

2

11

2

Bibliotek
1

Drifta bibliotek
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Även samarbete mellan
kulturinstitutioner. Till
exempel ABM-samarbete och
liknande.
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Kan delas in i drift av tex
huvudbibliotek, filialer och
skolbibliotek.
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Regionstyrelseförvaltningen RSF

Plan

11

2

2

Hantera media

11

2

3

Låna ut biblioteksmaterial

11

2

4

Mobil biblioteksverksamhet

11

2

5

Taltidning

11

2

6

Förmedla information och kunskap

11

2

7

Tillhandahålla fackbibliotek

11

2

8

Tillhandahålla referensbibliotek

11

3

11

3

1

Kultursamverkansmodellen

11

3

2

Biblioteksutveckling

11

3

3

Film på Gotland

11

4

11

4

1

Anta och placera i kulturskola

11

4

2

Planera utbildning i kulturskola

11

4

3

Följa upp utbildning i kulturskola

11

4

4

Närvaro i kulturskola

11

4

5

Undervisa i kulturskola

11

4

6

Läromedel i kulturskola

11

5

11

5

1

Ungdomsgårdar

11

5

2

11

5

3

Boknings- och
uthyrningsverksamhet
Fritidsutveckling

11

6

11

6

1

Motionsspår, skidspår etc.

11

6

2

Spontanidrottsplatser

11

7

11

7

Visby lasaretts fackbibliotek.

Kulturutveckling

Kulturskola

Länsbibliotek

Kommunal musikskola.

Fritidsverksamhet
Även andra träffpunkter för
ungdomar som caféer.

Rekreationsområden
Även kallat utegym

Idrottsanläggningar och
simhallar
1

Idrottsanläggningar

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
Framtagen av Nanna Bergquist

Förvärv och förvaltning av
biblioteksmaterial. Planering,
urval, inköp, prenumerationer,
databaser, medieplanering
anslag etc. Accession,
klassificering, katalogisering,
inbindning. Även inlån av
medier från andra bibliotek
(fjärrlån).
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Idrottsplatser, idrottshallar,
ishallar, arenor
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Regionstyrelseförvaltningen RSF

2

Plan

11

7

Simhallar

11

8

11

8

1

Registrera föreningar

11

8

2

Stöd till föreningar

11

8

3

Stöd till arrangemang och projekt

11

8

4

Priser och Stipendier

11

9

11

9

1

Inventera och planera kulturmiljöer

11

9

2

Presentera kulturmiljöer

11

9

3

Tillstånd enligt Kulturmiljölagen

11

9

4

Hansestaden Visby

11

10

11

10

11

11

11

11

Föreningsstöd och
priser

Kulturmiljövård och
världsarv

Studieförbund
1

Stöd till Studieförbund

Fenomenalen
1

Skapa nya utställningar

Dokumentnamn Klassificeringsstruktur Region Gotland
Framtagen av Nanna Bergquist
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Visby finns sedan 1995 med
på Unescos världsarvslista.
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LÄSANVISNING
Informationshanteringsplanen är baserad på RA-FS 2008:4 och redovisar handlingstyper utifrån vilka processer de
tillhör. Strukturen utgår ifrån kommunalförbundet Sydarkiveras VerkSAM: vilket är både en klassificeringsstruktur och
en informationshanteringsplan innehållande de processer som de har identifierat inom en kommun. Eftersom Gotland
hanterar handlingar som hör till landstinget, samt kommunala och regionala processer, har strukturen anpassats
därefter. Alla nämnder som har beslutat om att ha en digital informationshantering diarieför/registrerar sina ärenden
utifrån Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0, vilken ersätter tidigare diarieplan.
Denna informationshanteringsplan gäller för varje nämnd som har beslutat om att övergå till en digital
informationshantering (där en digital hantering är möjlig), vilket innebär att även de handlingar som ska slutarkiveras
och därmed överlåtas till regionarkivet, ska göra så i ett elektroniskt format. Detta innebär att de nämnder som beslutat
om en digital informationshantering har kvar sina handlingar i sina diarie- och ärendehanteringssystem, och använder
dem som mellanarkiv, fram till dess att ett regionövergripande e-arkiv är på plats. När ett sådant e-arkiv är på plats,
kommer ytterligare en kolumn i denna informationshanteringsplan att tillföras, som kommer att ange leveransfrister till earkivet. Leveransfrister till regionarkivet för alla handlingar som ännu är analoga avgörs genom överenskommelse med
regionarkivet.

GENERELLT
Kopior, avskrifter, dubbletter, kladd etc: rensas som senast när det är dags för arkivering.
Korrespondens och inkommande handlingar som inte kan kopplas till något ärende eller som inte tillför ett ärende
någon sakuppgift: gallras vid inaktualitet.
Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, handlingar överlämnade för kännedom samt övrig allmän
information: gallras vid inaktualitet.

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C-D Process, E Hanteras i
Handlingstyper som skapas/inkommer inom respektive
verksamhetssystem
process.

A

B

C

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bevaras

D

DEMOKRATI OCH LEDNING
Politiska partier och val

1

1

Administrera val
1

2

3

Hantera valkretsar och valdistrikt

Kartor och kodförteckningar för valdistrikt
Statistik, underlag
Förslag till ny valkretsindelning
Register över valdistrikt

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Hantera val- och förtidsröstningslokaler
Register över val och förtidsröstningslokaler

G: katalogen

Inspektionsrapport över val och förtidsröstningslokaler
Bokningslista vallokaler

Registreras i W3D3
G: katalogen

Hantera valmaterial
Inventeringslista valmaterial

G: katalogen

Beställningslista valmaterial

G: katalogen

Följesedel leverans valmaterial

G: katalogen

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

1

1

1

4

Packlistor

Papper

Körschema transport till vallokaler

G: katalogen

Oanvänt valmaterial

Papper

Rekrytera, förordna och arvodera röstmottagare
Inbjudan, tidigare röstmottagare

Intresseanmälningar/spontanansökningar
Förordnande av röstmottagare, delegeringsbeslut
Meddelande om förordnande/ej förordnande
Meddelande/information till röstmottagare
Register över röstmottagare
1

1

1

5

Utbilda röstmottagare
Planering av utbildning

G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
Registreras i W3D3
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
Valman

G: katalogen eller på
papper

Bevaras*

Bevaras
Bevaras*
Bevaras*

Bevaras

Inbjudan, utbildning
Informationsmaterial för allmänheten
Närvarolistor
Utbildningsmaterial, valmyndigheten

1

1

1

1

1

2

1

1

2

6

Lokala instruktioner
Informera om val
Kommunikationsplan för val

G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
Papper

Bevaras*
Bevaras*
Bevaras

Bevaras

G: katalogen

Genomföra val
1

Genomföra förtidsröstning
Anvisningar från Valmyndigheten och Länsstyrelsen

G: katalogen eller på
papper

Utbildningsmaterial från Valmyndigheten och Länsstyrelsen

Bevaras
Bevaras

Papper
Dagrapport röstlokal

Bevaras
Papper

Kvitto hämtning röster i röstlokal

Bevaras
Papper

Ifyllda väljarförteckningar

Bevaras
Papper

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster

Bevaras
Papper

Kvitton avseende röster som tagits emot från posten

1

1

2

2

Postfullmakter
Genomföra institutionsröstning (genomförs sällan numera)

Bevaras
Papper
Registreras i W3D3

Bevaras

1

1

1

1

2

2

3

4

Schema för institutionsröstning

Papper

Dagrapport röstmottagning

Papper

Ifyllda väljarförteckningar

Papper

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster

Papper

Hantera ambulerande röstmottagare
Bokningsliggare

Papper

Genomföra valdag
Kvittens röstlängd

Papper

Röstlängder
Beslut om rätt att ändra/göra tillägg i röstlängd
Tillägg i röstlängden

Papper
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kvitton leveranser från posten

Papper

Kvitton leveranser av förtidsröster till valdistrikten

Papper

Valdistriktets schema valdagen
Blankett innehåll röd kasse
Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster

G: katalogen eller på
papper
Papper
Papper

Omslag med tomma ytterkuvert från godkända budröster

Papper

Bevaras

Röstkort som samlats upp i vallokaler och röstningslokaler

Papper

Bevaras

Protokoll valdistrikt
Resultatbilagor

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Omslag med röster
Närvarolistor

Bevaras
Bevaras

Ankomstlista valnatten

1

1

2

5

Genomföra onsdagsräkning
Annonsmanus onsdagsräkning (tid och plats)

Papper

Bevaras

G: katalogen eller på
papper

Brevröster, för sent inkomna
Handlingar rörande rekrytering av rösträknare
Sammanställning förtidsröster
Blankett innehåll röd kasse
Protokoll valnämndens preliminära rösträkning
Röstkort
Resultatbilagor
1

1

1

1

3

4

Folkinitiativ
Begäran genomföra folkomröstning
Namnlistor
Rapport antal röstberättigade*)
Tjänsteskrivelse
Beslut
Partistöd
Ansökan

G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper
G: katalogen eller på
papper

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Uträkning av partistöd
Beslut
Skriftlig redovisning inkl. granskningsintyg

1

2

1

2

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Politiskt beslutsfattande
1

Politiska beslut
Föredragningslistor (dagordningar, kallelser)

Bevaras*

Protokoll

Kopia i W3D3, justerat
pappersoriginal

Bevaras

Protokollsbilaga

Kopia i W3D3, justerat
pappersoriginal

Bevaras

Protokollsutdrag
Protokollsanteckningar
Beslutsunderlag
T.ex. tjänsteskrivelse, rapport, utredning m.m.
Reservation

Bevaras
Bevaras

Uppropslistor/ närvarolistor
Omröstningslistor/voteringslistor

Ljud- och bildupptagningar
Anslag
1

2

2

mp3/mp4-filer förvaras Bevaras
i G:katalogen
Bevaras

Offentlig dialog
Anteckningar från möten

Skrivelse, in (t.ex. önskemål/förslag från förening)

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

1

1

2

2

2

3

Svar på skrivelse
1 Hantera medborgarförslag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/Beslut
Redovisa delegation
Delegationsbeslut
Delegationslista

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

1

1

2

2

4

5

1

2

6

1

2

6

1

2

Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper

6

Förslag om att tillsätta beredning eller politisk styrgrupp

Registreras i W3D3

Bevaras

Protokollsutdrag/Beslut
Protokollsbilagor
Minnesanteckningar, protokollsliknande anteckningar
Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp
Tillsätta och entlediga förtroendevalda

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från
Länsstyrelsen
Förslag från partiet om ny förtroendevald
Protokollsutdrag/beslut RF
Avsägelse av uppdrag från förtroendevald
Begäran hos Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i RF

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Framräkning från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i RF

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

1

2

Motion
Motion
Protokollsutdrag/Beslut RF
Tjänsteskrivelse/Yttrande
Protokollsutdrag/Beslut nämnd
Protokollsutdrag RF
Interpellation
Interpellation
Protokollsutdrag/beslut Rf
Yttrande/svar

1

1

2

2

6

7

3

Protokollsutdrag RF
Fråga
Fråga
Protokollsutdrag/beslut
Återkoppla till förtroendevalda

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Rapporter och anmälningsärenden
Redovisning av ej färdigberedda motioner, ej verkställda
beslut m.m. i RF

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

1

3

1

3

Verksamhetsledning
1

Styrande dokument

Mål och vision
Delegationsordning
Delegationsbeslut övergripande
Återkallande av delegation
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Reglemente

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Planer, verksamhetsledning

Registreras i W3D3

Bevaras

Styrande dokument, övergripande nivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Taxor och avgifter

Registreras i W3D3

Bevaras

Plan, förvaltningsspecifik

Registreras i W3D3

Bevaras*

Styrande dokument, på nämnd/bolagsnivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Rutin- och metodbeskrivningar, handböcker

Bevaras

Lathundar
Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär
1

1

3

3

2

3

Organisera och fördela arbete och ansvar

Organisationsplan/schema
Organisationsutredning
Verksamhetsplan
Verksamhetsuppdrag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut Rsau/Rs/Rf/Nämnd
Attest- och utanordningsbehörigheter
Attestförteckning
Delegationer rörande övergripande ansvar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Leda det interna arbetet
Protokoll ledningsgruppsmöten
Övriga protokoll och anteckningar som innehåller beslut

Docpoint
Docpoint

Bevaras
Bevaras

Kallelser med bilagor

1

3

4

Samverka med personal och fackliga organisationer

Kallelser med bilagor

Varierar, t.ex. under G:/

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, MBL

Registreras i W3D3

Bevaras

Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare
Protokoll Löneöversyn
Avtal/överenskommelse om lokal samverkan
Protokoll från central samverkansgrupp mellan arbetsgivare
och arbetstagare

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll från lokal samverkansgrupp mellan arbetsgivare och Registreras i W3D3
arbetstagare (SVG)
Protokoll/anteckningar från arbetslagsmöten

Bevaras

Protokoll/anteckningar från arbetsplatsträffar, APT

1

4

1

4

1

1

4

1

Förvaras i Docpoint

Planera och följa upp verksamheten
Mål- och ekonomistyrning
1

Budget
Preliminära budgetramar
Preliminär beräkning statsbidrag, kommunalekonomisk
utjämning m.m.
Tjänsteskrivelser
Investeringsplan
Verksamhetsmål och äskanden
Budget, antagen
Internbudgethandlingar, beslutade

G:katalogen

Bevaras

G:katalogen

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

4

1

2

Protokollsutdrag Central samverkansgrupp
Synpunkter från de fackliga företrädarna
Förslag, budget, oppositionen
Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket
Beslut statsbidrag

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut/protokollsutdrag rsau/rs/rf
Redovisningsräkning, Skatteverket
Beslut från Skatteverket om utjämning
Övrig dokumentation av vikt rörande budgetärendet
Budget, arbetsmaterial
Budgetuppföljning
Budgetuppföljning, rapporter
Underlag för budgetuppföljning och delårsrapporter
Bokslut
Anvisningar inför bokslut och delårsbokslut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Delårsrapport regionen, kommunala bolag

Registreras i W3D3

Bevaras

Årsredovisning regionen, kommunala bolag
Revisionshandlingar
Protokollsutdrag från kommunala bolag
Resultatöverföring
Protokollsutdrag/Beslut Rsau/Rs/Rf
Övrig dokumentation av vikt rörande bokslutsärendet
Årsbokslut
Årsbokslutsbilaga*)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

1

4

4

Bevaras

2

Årsförbrukning, årlig statistik över förbrukning över varor och
tjänster
Årsrapporter/verksamhetsberättelser
Registreras i W3D3
Begära ökat anslag/tilläggsbudget
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

3

Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag
Beslut/protokollsutdrag
Investeringar
Riktlinjer för investeringar
Beslut gällande investering, inkl. investeringsunderlag
Uppföljning av investering

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

1

5

1

5

Kvalitetsledning
1

Kvalitetsstyra

Direktiv gällande ledningssystemet
Granskning av ledningssystem, resultat av
Dokumentation från kvalitetsarbete, underlag
Kvalitetsdokument
Mål för kvalitetsarbetet
Åtgärdsplaner
Rapporter, uppföljningar
Protokollsutdrag/beslut
Uppföljning av mål
Uppföljning av verksamhet och kvalitét

1

5

2

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Sammanställning av klagomål på verksamhetsnivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Sammanställning av synpunkter på verksamhetsnivå

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Lisa
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Mäta verksamhetskvalitet

Tjänsteskrivelse
Intern kontrollplan
Händelse- och riskanalys
Beslut om riskkvalificering
Rapporter, uppföljning

Protokollsutdrag/beslut
Avvikelserapporter (som rör personalen/arbetsmiljön)
Dokumentation
Analyser
Inspektionsrapporter
Anmärkningar
Kontroller
Beslut
Checklistor

Registreras i W3D3
Flexite
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Enkät, upprättad den egna verksamheten
Sammanställning av enkätsvar

G:katalogen
Bevaras
Registreras i W3D3 och Bevaras
förvaras i G:katalogen

Enkätsvar

1

5

3

Statistik, allmän av betydelse

G:katalogen

Bevaras

Statistik, verksamhetsspecifik

G:katalogen

Bevaras

Verksamhetsplan
Uppföljningar av rutiner, dokumentation
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/Beslut
Kvalitetsgranskningar, protokoll och utvärderingar från
fortlöpande uppföljning av verksamheten

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll (motsv.) från kvalitetsråd

Registreras i W3D3

Bevaras

Säkra och förbättra verksamhetskvalitet

Protokoll från kvalitetsgranskning (motsv.)

Registreras i W3D3

Bevaras

Kvalitetshandbok

Docpoint

Bevaras

1

5

4

Synpunkter/förslag och klagomål
Synpunkter av betydelse för verksamheten
Synpunkter av tillfällig eller ringa betydelse
Förbättringsförslag
Beröm
Tjänsteskrivelser
Protokollsutdrag/Beslut
Klagomål av betydelse för verksamheten

1

5

Klagomål av tillfällig eller ringa betydelse
Tjänsteskrivelser
Protokollsutdrag/Beslut
Forum för samråd

5

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll/anteckningar
Protokoll/minnesanteckningar
Kallelser, föredragningslistor

1

5
1

Elevrådets handlingar
Föräldraföreningens handlingar
Skrivelser från representanter i samråd
Juridiska handlingar

6
5

6

1 Rättsprocesser
Domar
Domar för kännedom

Bevaras

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kallelser till förhandlingar

Registreras i W3D3

Tjänsteanteckningar av vikt

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras

1

5

6

Tjänsteanteckningar, rutinmässiga

Registreras i W3D3

Stämningsansökningar
Yttranden, egna
Yttranden från motpart
Fullmakter
Förelägganden

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Protokoll
PM, promemorior
Korrespondens av vikt
Korrespondens, rutinmässig

Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Förvaras hos respektive
handläggare

Underlag för framställt krav
Rådgivning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Avtal/ kontrakt av principiell betydelse
Avtal/ kontrakt av tillfällig betydelse

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förlikningsavtal
Komplettering av avtal
Överenskommelse
2 Överklagande av beslut
Tjänsteskrivelse
Besvärshänvisning
Laglighetsprövning
Förvaltningsbesvär
Inkommen överklagan
Handling som visar att överklagandet kommit in i rätt tid

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut från högre instans

Registreras i W3D3

Bevaras

Nämndens beslut att överklaga med tillhörande motivering

Bevaras

Nämndens yttrande till högre instans
Besked från högre instans att deras beslut överklagats i rätt tid

Bevaras
Bevaras

JO-anmälan
Avtal/ kontrakt av principiell betydelse

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Förlikningsavtal

Registreras i W3D3

Bevaras

Komplettering av avtal

Registreras i W3D3

Bevaras

Överenskommelse

Registreras i W3D3

Bevaras

Avtal/ kontrakt av tillfällig betydelse

1

6

1

6

Verksamhetsutveckling och samverkan
1

Omvärldsbevakning
Omvärldsanalyser
Redovisningar från externa projekt och utredningar
Redovisningar från studiebesök och konferenser

1

6

2

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förstudie

Registreras i W3D3

Bevaras

Projekthandlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Postlistor av kortvarigt intresse

G:katalogen eller Survey
and report*

Korrespondens/e-post av betydelse för förståelsen av
projektet
Korrespondens/e-post av ringa betydelse

Ingår i
projekthandlingar

Ekonomiska handlingar

Registreras i W3D3

Projekt

Egenproducerad material

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Enkäter

G:katalogen, Survey and
report

UPPHANDLINGSÄRENDEN Beslut om upphandling,
anbudsinbjudan, förfrågningsunderlag, annonsering,
anbudsförteckning/anbudsöppningsprotokoll, antaget anbud,
utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut, efterannonsering.

Bevaras

Kallelser, föredragningslistor
Kopia av AVTAL/ KONTRAKT
T ex med antagen leverantör.

Bevaras

Revision av projektet

Registreras i W3D3

Bevaras

Revisionsärende

Registreras i W3D3

Bevaras

1

6

1

6

1

7

1

7

3

Samverka externt

4

Samverkansavtal
Överenskommelse
Minnesanteckningar
Protokoll
Utveckla verksamheten

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Postlista

Excel-fil.

Bevaras*

Samlingsärenden

I W3D3,
samlingsärenden skapas
för varje kvartal och
nämnd.

Allmänna handlingar och arkiv
1

Post och postöppning
Rutiner för postöppning
Postöppningsfullmakt

Information av ringa betydelse

1

7

2

Mottagningskvittens vid rekommenderad post
Lämna ut allmänna handlingar

Begäran om utlämning av allmän handling
Beställningsblankett
Svarsbrev

Beslut om att ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den
maskerad
Besvärshänvisning
Kopior av utlämnade sekretessbelagda handlingar

1

7

3

Registreras ej, skickas
direkt till berörda inom
regionen

På papper

Bevaras*
Bevaras

Förvaras tillsammans
Bevaras
med övriga handlingar i
ärendet.
Bevaras
Registreras i W3D3

Bevaras

Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling
Beslut/dom från kammarrätten
Redovisa information

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Ärendekort

Görs i W3D3

Bevaras

1

7

4

Ärendelista, för samlingsärenden

Görs i W3D3

Bevaras

Arkivbeskrivning

Registreras i W3D3

Bevaras

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Arkivförteckning

Visual Arkiv

Bevaras

Klassificeringsstruktur

Hanteras i Docpoint

Bevaras

Informationshanteringsplan, regionövergripande

Hanteras i Docpoint

Bevaras

Vårda och förvara arkiv
Dokumentation över utförda kontroller

Excel-fil.

Inventering av plats i magasinen (lediga hyllmetrar)

Excel-fil.

Katastrofplaner
Avtal om deponering av arkivmaterial hos arkivmyndigheten.
1

1

7

7

5

Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv

6

Avtal om mikrofilmning/digitalisering
Avtal rörande skanning
Hantera arkivleveranser

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras

Finns på
intranätet/docpoint
På papper med
underskrift
På papper med
underskrift

Bevaras

Begäran om övertagande av handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut om avhändande
Överlämna allmänna handlingar för förvaring

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Beslut om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Registreras i W3D3
externt

Bevaras

Avtal om lån/förvaring av handlingar

Bevaras

Riktlinjer för leveranser av arkiv
Följesedel (levererande arkivbildares exemplar)
Följesedel (Regionarkivets exemplar)
1

1

1

7

7

7

7

8

9

Avhända allmänna handlingar

Gallra allmänna handlingar
Tjänsteskrivelse, förslag till gallring*
Gallringsbeslut, särbeslut* (Ska tas i nämnd)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Gallringsbevis

1

8

1

8

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Tillsyn och Revision
1

Revision och granskning
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll
Begäran om yttrande

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Yttrande/svar
Protokollsutdrag/beslut
Beslut från revisionen

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

8

2

Tillsyn från tillsynsmyndighet
Meddelande om förestående inspektion
Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll
Underrättelse om inkommen anmälan
Begäran om uppgifter/yttrande
Yttrande/svar
Protokollsutdrag/beslut
Beslut/dom
Åtgärdsplan
Register över ansvariga

1

9

1

9

1

9

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Personuppgifter, beskrivning av klagomål och vårdens
yttranden i klagomål, kategoriseringar, tjänsteanteckningar

Patientnämndens
acessdatabas

Bevaras

Klagomål till patientnämnden gällande vården

På papper

Fullmakt för företrädare för patienten

På papper

Yttranden från vårdgivare

På papper

Utdrag ur befolkningsregister

På papper

Stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

1

2

Stöd till invånarna vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Stödpersonsverksamheten

1

9

2

1 Rekrytera, kontrollera och utbilda stödpersoner
Informationsbroschyr till dig som önskar bli stödperson

Bevaras*

Intresseanmälan stödperson
Stödperson åtagande/tystnadsplikt

Utdrag ur belastnings- och misstankeregiser

Referenser
Utbildningsmaterial

Bevaras

Introduktion ny stödperson
1

9

2

2 Förordna stödperson
Anmälan om stödperson

På papper

Beslut tillsättande av stödperson

På papper

Informationbrev till stödperson

På papper

Informationsbrev till patienten

På papper

Övergång av uppdrag som stödperson till kontaktperson

På papper

Informationsbroshyr till patienter
1

9

3

Informationsinsatser gällande stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvård samt stödpersonsverksamheten

1

9

4

Informationsinsatser till vårdgivare/personal

Bevaras

Bevaras*

Informera om iakttagelser i vården
Informera om verksamhetens uppdrag
1

1

9

9

1

10

1

10

1

5

10

6

Informera invånare
Informationsbroschyr gällande klagomål på vården

På papper/pdf-fil

Bevaras*

Filmer gällande klagomål på vården

mp4-format

Bevaras

Ta fram analyser
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg samt
socialstyrelsen

Bevaras

Analysrapporter

Bevaras

Statistik och listrapporter

Bevaras

Remisser, undersökningar och statistik
1

2

Externa remisser
Remiss/begäran om yttrande
Yttrande/svar
Protokollsutdrag/Beslut
Beslut från remitterande organ
Externa undersökningar
Enkäter, inkomna
Enkätsvar, avgivet

1

10

3

Statistik till andra myndigheter

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Begäran om uppgifter
Lämnade uppgifter

1

11

1

11

1

1

11

11

Hantera regionens varumärke
1

2

3

Regionvapen
Beställning av Regionvapen (kommunvapen)
Förslag från Riksarkivet, Statsheraldikern
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Begäran om yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd
Ansökan om registrering hos PRV
Registreringsbevis från PRV
Förfrågan om tillstånd att använda regionens vapen
Beslut i förfrågan om tillstånd att använda regionens vapen

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i
W3D3/alternativt i
Docpoint
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Grafisk profil
Riktlinjer för grafisk profil

Förslag till grafisk profil
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Varumärke
Registrering hos Bolagsverket
Registrering av varumärke
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag/beslut
Ansökan om registrering hos PRV
Registreringsbevis från PRV
Förfrågan om tillstånd att använda regionens varumärke

Bevaras
Bevaras
Bevaras

1

1

1

11

11

12

4

5

Beslut i förfrågan om tillstånd att använda regionens
varumärke
Utmärkelser

Registreras i W3D3

Bevaras

Nomineringar
Protokollsutdrag/beslut
Flaggning
Instruktion för flaggning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Representera

Docpoint

1

12

1

Evenemang och avtackningar
Protokollsutdrag/Beslut
Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter
Förslag evenemangsaktiviteter
Meddelande antagen aktivitet till evenemangsplan
Evenemangsplan
Inbjudan, gäster
Representationslistor och registreringsförteckningar
Dokumentation från evenemang, tackbrev och
ordförandekorrespondens
Förtjänsttecken (motsv.)

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
På papper
Excel-fil.
På papper

12

2

Vänortsutbyte
Protokollsutdrag/Beslut
Avtal
Presentationsmaterial från vänorter
Inbjudningar
Tackbrev
Dokumentation från vänortsbesök
Gåvor till regionen

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Representationsgåvor, (som minst dokumentation av, eller ett Excel-fil.
arkivexemplar)
1

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Ska dokumenteras/
förtecknas

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

A Verksamhetsområde, B
Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer inom
respektive process.

2

Bevaras

Gallringsfrist

STÖDJANDE PROCESSER

2

1

2

1

2

Hanteras i
verksamhetssystem

1

Mötesadministration

1

2

Mötesplanering
Sammanträdesplanering (kalender)
Protokollsutdrag/beslut
Beställningar av fika och lokaler

Genomföra möten
Kallelse/ärendelista/föredragningslista med
beslutsunderlag (kopior av de ärenden som
tas upp på mötet)
Kallelse/ärendelista/föredragningslista
Kungörelse
Inkallelselistor, ersättare
Justeringsanslag

Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Via formulär på intranätet
eller som
e-post

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år

Se anmärkning
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

2

2

2

2

2

2

Administration av förtroendevalda

1

2

Registrera förtroendevalda
Förtroendemannaregister
Samtycke enligt Dataskyddsförordning
Beställning av användarkonto

3

Först som
pappersblankett, sen läggs
det in i HR+, som är
integrerat med metakatalogen (IT)
Gallras vid inaktualitet

Avtal lån av surfplatta/dator

Gallras vid återlämning

Ersättning och arvoden till förtroendevalda

Arvoden, sammanställning över utbetalda

2

Bevaras
Bevaras

Medgivande öppna post

Arvodeslista/lönelista

2

Troman

Arvodesunderlag (närvarolistan,
förrättningsrapporter, inkomstuppgifter,
reseräkningar etc.)
Transaktionsfil
Utveckla förtroendevaldas kompetens

Troman, och därefter
ekonomisystemet
Troman
Troman > HR+ >
(bokföring)
ekonomisystemet
Troman

Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 2 år

Protokollsutdrag/beslut
Inbjudan till externa kurser och konferenser
för förtroendevalda
Interna utbildningar för nya förtroendevalda
2

2

4

Avtacka/hedra förtroendevalda
Riktlinjer för gåvor
Register över gåvor
Beslut om utdelade gåvor

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

W3D3
Hos regionkansliet;
stadssekreterarna
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

2

3

2

3

Informera och kommunicera
1

Hantera informationsmaterial
Personalinformation

Intranätet (imCMS)

Bevaras

Informationsmaterial till allmänheten

gotland.se (imCMS)

Bevaras

Informationsmaterial, reklam, broschyrer etc
för kännedom (inkommande)
Interna utbildningar; kataloger eller annat
informationsmaterial kring bl.a kursutbud och
tjänster
Pressklipp/omvärldsbevakning
Bildhanteringssystem
Bildarkiv; digital bildbank
(mediaflowpro)
Fotografier, filmer, video, ljudband, CD-skivor
och dyl som dokumenterar verksamheten

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Fotografier, filmer, video, ljud, CD-skivor och
dyl framtagna för intern information och
utbildning
Kalender

2

2

3

3

2

3

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

Egenproducerade böcker
Egenproducerade filmer
Administrera intern webb
Handböcker/interna rutiner

Intranätet (imCMS)

Se anmärkning

Dokumentbibliotek

Intranätet (imCMS)

Gallras vid
inaktualitet*

Administrera extern webb

Bevaras
Bevaras

Regionövergripande information och
nämnd/förvaltningsspecifik
Felaktiga webbsidor eller felaktiga
permalänkar etc
2

2

3

3

2

4

2

4

4

5

Gallras vid
inaktualitet*
Gallras omedelbart

gotland.se (imCMS)
gotland.se (imCMS)

Projekt- och samarbetsytor på webben
Samarbetsytor

Gallras vid inaktualitet

Projektytor

Gallras vid inaktualitet

Dokumentbibliotek

Gallras vid inaktualitet

Direktkommunikation med medarbetare
Massutskick via e-post eller sms,
informationsträffar
Material från interna informationsträffar

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Ekonomiadministration
1

Kontoplan/gällande ekonomimodell
Kontoplan och konteringsdimensioner, inkl.
kodförteckningar/kodplan
Användare i ekonomisystemet
Behandlingshistorik
Systemdokumentation
Beskrivningar av automatkonteringar

Går att ta ut som rapport
ur ekonomisystemet

Bevaras

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Gallras efter 10 år

2

4

2

Leverantörsreskontra

Avstämningslistor/underlag

Ekonomisystemet

Gallras efter 2 år

Fellistor

Ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

Integrering mellan fakuturahanterings- och
ekonomisystem
Korrespondens rörande leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade
Leverantörsfakturor, inkomna på papper

Gallras efter 1 år
E-post eller som
anteckningar i
ekonomisystemet
Ekonomisystemet

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Skannas och läggs in i
ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

Leverantörsregister

Ekonomisystemet

Bevaras

Leverantörsreskontra, utgående

Ekonomisystemet

Bevaras

Leverantörsreskontra, kvittens

Ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

Underlag för utbetalningar

Skickas antingen på
papper, eller via
integration från HRsystemet eller direkt från
verksamheterna till
ekonomiavdelningen/
ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

Restlistor

Ekonomisystemet

Gallras efter betalning
eller avskriven fordran

Restlistor; obetalda räkningar
Kundfordringar, avskrivningar av, med
beslut/specifikation
Underlag för makulering och med/avskrivning av kundfakturor
Utbetalningsjournaler

Ekonomisystemet
Ekonomisystemet

Gallras efter 3 år
Gallras efter 10 år

Ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

Kan tas ut som rapport
från ekonomisystemet

Gallras efter 10 år

2

4

3

Kundreskontra

Avstämningslistor/underlag

Gallras efter 2 år

Faktureringsunderlag, manuell hantering

Gallras efter 10 år

Fellistor
Inbetalningsjournal
Inbetalningsunderlag, plus- eller bankgiro

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Filöverföring/integrering mellan försystem

Gallras efter 10 år

Korrespondens rörande kundfakturor

Gallras vid inaktualitet

Kundfakturor, elektroniska och digitaliserade

Bevaras

Kundfakturor, på papper
Kundfakturajournal

Ekonomisystemet

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Kundregister

Ekonomisystemet

Gallras efter 2 år

2

4

4

Kundreskontra, utgående

Ekonomisystemet

Bevaras

Kundreskontra, ingående

Ekonomisystemet

Bevaras

Manuella fakturor och kassakvitton
Medgivandeblankett autogiro

Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Utskriftsfil för fakturor

Gallras vid inaktualitet

Anmälan e-faktura

Se anmärkning

Anläggningsreskontra
Anläggningsregister
Anläggningsspecifikation
Värdejustering av anläggningar (bekräftelse)

Avskrivningar, avskrivningsbekräftelse
Leverantörsfakturor, elektroniska och
digitaliserade
Leverantörsfakturor, inkomna på papper

Hanteras i bokslutet
Hanteras i bokslutet

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Verifikationsrapporter, avräkningslistor vid
inläsning interna och externa försystem

2

2

4

4

5

6

Gallras efter 10 år

Inventarieförteckningar
Fakturera internt
Underlag
Interndebitering/kostnadsfördelning
Bokföringsorder
Löpande bokföring/redovisning

Bevaras

Grundboksposter

Bevaras

Huvudboksposter

Bevaras

Koncernredovisning
Avstämningslistor/underlag

Bevaras

Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 2 år

Plus- och bankgirolistor

Gallras efter 10 år

Plusgiro och bankgiro, bevakningslistor

Gallras efter 2 år

Plusgiro och bankgiro, fellistor
Plusgirobesked
Projektregisterinformaton
Rekvisition/beställning

Ekonomisystemet

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

2

4

7

Räntefakturor

Gallras efter 10 år

Verifikationsrapporter, löpande redovisning

Gallras efter 10 år

Verifikationsrapporter, vid
periodavslut/årsavslut

Gallras efter 10 år

Ekonomiska anspråk

Betalningspåminnelser

Gallras efter 2 år

Inkassojournal

Gallras efter 10 år

Inkassoärenden

Se anmärkning

Filöverföring/integrering mellan ekonomi- och
inkassosystem

Se anmärkning

Bestridande av faktura
Ärenden om reducerad avgift

Ekonomisystemet
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Konkursbesked

Se anmärkning

Fusionsbesked

Se anmärkning

2

4

8

Förfrågan Försäkringskassan vård i annat EU- Pärm + Vårdslussen
land
Taxering och skatteredovisning

Handlingar som styrker avdragsrätt avseende
moms vid fastighetsköp och försäljning

Gallras efter 2 år

Bevaras med avtalet

Ansökningar och beslut om frivillig
skattskyldighet

Gallras efter 17 år

Ansökningar och beslut om jämkning av moms

Gallras efter 10 år

Ansökningar och beslut, omprövning av
arbetsgivaravgifter

Gallras efter 10 år

Fastighetsdeklarationer

Gallras efter 10 år

Momsrapporter/momsdeklarationer

Gallras efter 17 år

Skattedeklarationer, moms och
arbetsgivaravgift

Gallras efter 10 år

Skattedeklarationer, slutlig skatt

Gallras efter 10 år

Skatteredovisning, utdata för
Skatterevision, underlag för
Kontoutdrag Skatteverket

Gallras efter 6 år
Gallras efter 6 år
Gallras vid inaktualitet

2

2

2

4

4

4

2

5

2

5

2

5

9

10

11

Utbetalningar
Bankutbetalning

Gallras efter 10 år

Bankuttag till kontantkassa

Gallras efter 10 år

Inbetalningar
Bankinsättningar
Kontantkassa
Kassarullar
Redovisning av kassa
Babs-kvitton, kassakvitton

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Finans- och skuldförvaltning
1

2

Förvalta finanser
Kapital och värdepapper
Fondredovisningar
Investeringsplaner
Låneförteckningar
Lånereskontra
Obligationslån, bankens redovisningar
Inkommande bidrag
EU-bidrag

Registreras i W3D3

Statsbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Redovisning av statsbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter speciella
regler för EU-projekt

2

2

2
2

2

2

5

5

5
5

5

6

3

4

5
6

7

Regionalt bidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Bidragsansökningar, innehåller även uppgifter
om bidragskriterier
Utredning
Tjänsteskrivelse
Beslut nämnd/styrelse
Inlån
Revers
Delegationsbeslut
Underlag för betalning
Avslutade lån
Utlån
Revers
Delegationsbeslut
Underlag för betalning
Avslutade lån
Borgen
Ärenden om kommunal borgen
Utdelningar och koncernbidrag

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Beslut om utdelning eller koncernbidrag
Avkastningskrav
Betalningsfil
Ägartillskott
Beslut om ägartillskott

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Inköp och försäljning

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 10 år
Registreras i W3D3

Bevaras

2

6

1

Genomföra upphandling
Beslut om upphandling/beslut om att delta i
samordnad upphandling
FFU/förfrågningsmaterial - arbetsmaterial

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

FFU/förfrågningsmaterial - färdigställt

Registreras i Tendsign,
förvaras i W3D3
tillsammans med
vinnande anbud.

Bevaras

Annonser

Görs i Tendsign

*Gallras efter 4 år enl.
LOU

Inköpsråd, deltagare/adresslista, protokoll

Görs i Tendsign

Gallras efter 10 år

Öppningsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Prövningsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Utvärderingsprotokoll

Registreras i W3D3

Bevaras

Tilldelningsbeslut

Registreras i W3D3

Bevaras

Underrättelse

Registreras i W3D3

Bevaras

Anbud, inte antaget

Tendsign

Gallras efter 4 år enl.
LOU

Anbud, antaget

I tendsign, registreras i
W3D3

Avböjande svar

Tendsign

Gallras efter 4 år enl.
LOU

Intern information

Tendsign

Gallras efter 4 år enl.
LOU

Fullmakt
Upphandlingsrapport/anbudsförteckning
Avtal (ramavtal, tjänstekontrakt,
varukontrakt, entreprenadkontrakt)
Beslut att avbryta upphandling
Ansökan om överprövning och yttranden
Sekretessförbindelse
Förhandlingsprotokoll avtal
Statistik som rör upphandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Tendsign

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Personuppgiftsbiträdesavtal

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

Gallras efter 4 år enl.
LOU

2

2

6

6

2

3

Avropa från ramavtal
Förfrågningsunderlag/
upphandlingsdokument vid avrop från
ramavtal, förnyad konkurrensutsättning

Registreras i W3D3

Bevaras

Förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument direktupphandling

Registreras i W3D3

Bevaras

Fullmakt

Registreras i W3D3

Bevaras

Genomföra direktupphandling

Offerter, inte antaget
Offerter, antaget
Spontanoffert och leverantörsinformation

Gallras vid inaktualitet
Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Orderbekräftelse
Garantibevis

Gallras efter 2 år
Gallras vid
garantitidens
upphörande
Gallras vid inaktualitet

Produktdokumentation

2

6

4

Följesedel
Personuppgiftsbiträdesavtal
Hantera avtal

Gallras efter 2 år
Registreras i W3D3

Bevaras

Avtal/kontrakt av vikt

Registreras i W3D3

Bevaras

Avtal/kontrakt

Registreras i W3D3

Komplettering av avtal, tilläggsavtal

Gallras två år efter
avtalets utgång
Bevaras

Avtalsuppföljning

Registreras i W3D3

Avtalsdatabas

Tendsign

Försäkringar, vid egendomsförsäkringar ska
fastighetslista ingå

Tendsign

Bevaras
Se anmärkning

Bevaras

Inaktuella försäkringshandlingar

Prisjustering
Uppdragsbeställning av personal, t.ex.
hyrsjuksköterskor och hyrläkare
Tidrapporter; underlag bemanningsföretag

Gallras efter 2 år

Registreras i W3D3
Pärm

Bevaras

pärm

Åtgärdsplan

2

7

2

7

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet

Personaladministration
1

Rekrytera personal
Annons

Registreras i Visma recruit Bevaras

Intresseanmälningar/spontanansökan

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

2

7

2

Sammanställning över sökande

Registreras i Visma recruit Bevaras

Ansökningar, ej erhållen tjänst

Registreras i Visma recruit

Gallras efter 2 år och 2
månader

Utlåtande från rekryteringskonsult

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

Ansökningshandlingar från antagen

Personalakt

Bevaras

Anställa personal
Anställningsavtal

Personalakt

Bevaras

Personförsäkring, olycksfallsförsäkring

Bevaras*

Anställningsunderlag

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

Introduktionsplan för medarbetare

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

Checklista

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

Informationsmaterial

Hos chef

Gallras vid inaktualitet

Beställning av användarkonto

Automatiserad lösning,
uppgifter via mejl

Gallras vid inaktualitet

Fullmakt för postöppning

På papper

Gallras vid inaktualitet

Kvittenser för nycklar

På papper

Gallras vid inaktualitet

2

7

3

Registerutdrag enligt kontroll för arbete inom På papper
skola/förskola

Gallras vid inaktualitet

Registerutdrag enligt kontroll för arbete med På papper
barn med funktionsnedsättning

Gallras vid inaktualitet

Registerutdrag enligt kontroll för arbete -hem På papper
för vård eller boende som tar emot barn

Gallras vid inaktualitet

Registerutdrag enligt kontroll för övrigt arbete På papper
med barn/kontakt med barn

Gallras vid inaktualitet

Bemanning och ledigheter
Ansökan om tjänstledighet längre än 6
månader

HR+ (löneregistret)

Bevaras

Ansökan om tjänstledighet kortare än 6
månader
Ansökan om semesterledighet

Semesterlistor
Adresslistor
Blaketter, ifyllda
Blanketter, mall
Kvarstående semester, lista över
2

7

4

HR+ (löneregistret)

Se anmärkning

Görs i Medvind och förs
över för löneberäkning i
HR+
Hos respektive
enhet/förvaltning
HR+, adresser hämtas från
Skatteverket
Hos chef

Kan gallras efter 2 år

Intranätet,
personalhandboken
Aktuellt värde i Medvind

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid avslutad
anställning
Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

Administrera anställningar
Ändra anställningsform, nytt anställningsavtal HR+
skapas
Bisysslor
Hos chef
Intyg om annan huvudarbetsgivare
Tjänstgöringsintyg

Hos chef
Mall som tas fram av
löneavdelningen

Bevaras
Gallras vid avslutad
anställning
Gallras efter 5 år
Bevaras

Sekretessförbindelse och/eller tystnadsplikt

Betyg, från högskola etc.

Se anmärkning

På papper

Bevaras

2

7

5

Personalhälsa
Personalhälsovårdsjournal

Upprättas av Avonova

Rehabiliteringsutredning

Adato

Arbetsförmågebedömning, test och
Skannas och läggs in i
arbetsprövning, rapport
Adato
Behandlingskontrakt, mellan chef och anställd Skannas och läggs in i
Adato
Skannas och läggs in i
Resultat från behandling, rapport
Adato
Skannas och läggs in i
Läkarutlåtande
Adato
Sjukanmälan
Personalsystem
Friskanmälan
Personalsystem
Sjukförsäkran
Hos chef

Gallras när personen
inte längre är anställd
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Förstadagsintyg

Skannas och läggs in i
Adato

Gallras vid inaktualitet

Omplaceringsutredning, sammanställning av

Upprättas hos HRavdelningen

Gallras tidigast 6
månader efter
uppsägnings-datumet

Beslut om omplacering

Förvaras i personakt eller Bevaras
underförstås genom nytt
anställningsavtal

Anmälan om arbetsskada, som även går till
Försäkringskassan

Flexite/RiTiSk

Bevaras

Utredning om arbetsskada
Anmälan till AFA (TFA-KL)

Chef gör utredningen i
Bevaras
Flexite/RiTiSk
Görs av den anställde själv
via AFA:s hemsida

Uppgifter läggs in i HR+ för Bevaras
löneberäkning
Uppgifter läggs in i HR+ för Bevaras
Beslut om rehabiliteringsersättning
löneberäkning
Beslutet tas av
Beslut om livränta
Försäkringskassan och
förvaras hos dem.
Anmälan om diskriminering, trakasserier eller Flexite/RiTiSk
Bevaras
kränkande behandling
Beslut om sjukersättning

Handlingsplan

chef/Adato

"Särskilt högriskskydd" Ansökning om
ersättning för kostnader
"Särskilt högriskskydd" Beslut från
Försäkringskassan om ersättning första dagen

Gallras när anställning
avslutas
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år

Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen

Löneavd.

Gallras efter 2 år

Bekräftelse av anställning till
Arbetsförmedlingen

Hos chef

Gallras efter 2 år

2

7

6

Beslut från Arbetsförmedlingen avseende
bidrag (nytt eller omprövat)

Hos chef

Bevaras

Arbetsträning; dokumentation

Adato

Bevaras

Besked till anställd enligt AB 05 § 12 att
personalakt löneavd.
anställningsvillkoren ska omregleras på grund
av att den anställde har rätt till partiell
sjukersättning som inte är tidsbegränsad.

Bevaras

Anteckningar från avstämnings/uppföljningsmöten, tillsammans med
Försäkringskassan

Adato

Bevaras

Försäkringskassans beslut avseende
sjukersättning (sjukpenning)

På papper

Bevaras

Utbilda och utveckla personal
Medarbetarsamtal/
utvecklingssamtal; dokumentation

Hos chef

Gallras när nytt
dokument är upprättat

Lönesamtal

Hos chef

Gallras när nytt
dokument är upprättat

Kombinerat medarbetar- och lönesamtal,
(dokumentation i samband med)

Hos chef

Gallras när nytt
dokument är upprättat

Kursmaterial, exempelvis diplom

Hos respektive anställd

Se anmärkning

Studieintyg, vid kompetenshöjning

Bevaras

Kompetensutvecklingsplan
Arbetsbeskrivning
Avtal utbildningsinsatser; föreläsare eller
liknande

Bevaras
Bevaras
Faktura från föreläsaren,
läggs in i HR+
Gallras efter 2 år

2

7

7

Kurser, seminarier och utbildningar som
förvaltningarna arrangerar

G:katalogen

Bevaras

Kursinbjudningar; inkomna (inbjudan,
program, deltagarlistor mm)
Kursanmälan
Kursansökan och beslut
Ledarkontrakt

Via e-post eller på papper

Gallras vid inaktualitet

Hos chef
Hos chef
Hos ansvarig chef

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Disciplinåtgärder för personal
Kallelse

Gallras vid inaktualitet

Dokumentation om misskötsamhet
MBL-protokoll
Underlag inför disciplinär åtgärd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Yttrande inför disciplinär åtgärd
Beslut om disciplinär åtgärd ex skriftlig
varning
Internutredning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Polisanmälan

Anteckning om att
polisanmälan gjorts bör
ingå i rapporten i
Flexite/RiTiSk

Bevaras

2

7

8

Uppvakta personal
Riktlinjer för gåvor
Beslut om utdelade gåvor
Sammanställningar över aktuell personal

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Inbjudan

Gallras vid inaktualitet

Register över gåvor

Gallras vid inaktualitet

2

7

9

Avsluta anställning
Arbetsgivarintyg
Beslut om avgångsvederlag
Uppsägning på egen begäran
Ansökan om uppsägning i samband med
pension
LAS-handlingar, ej genomförda
LAS-handlingar, genomförda
Varsel och beslut om uppsägning p.g.a.
arbetsbrist
Varsel och beslut om uppsägning p.g.a.
personliga skäl
Varsel och beslut om avsked
MBL-protokoll
Tjänstgöringsintyg/betyg, kopia
Ansökan om företrädesrätt
Dödsfallsintyg
Anmälan om dödsfall
TGL-KL, beslut vid dödsfall
Avstängning

2

8

2

8

Systematiskt arbetsmiljöarbete

1

Arbetsmiljöronder och skyddsronder

Gallras efter 2 år
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Protokoll upprättat i samband med;
Arbetsmiljörond, skyddsrond, etc.

2

8

2

9

2

9

2

Bevaras

Riskbedömning

Registreras i W3D3

Gallras vid inaktualitet

Handlingsplan

Registreras i W3D3

Gallras vid inaktualitet

Utreda arbetsmiljö
Beslut från arbetsmiljöverket
Överföring av arbetsmiljöuppgifter

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Översyn av arbetsmiljöarbete
Konsekvensanalys av arbetsmiljöeffekter
Sjukfrånvarostatistik, riskanalys
Hot och våld mot personal
Sammanställning av tillbud, olycksfall och
arbetsskador
Rapportering av tillbud, olycksfall och
arbetsskada

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Utredning av arbetsmiljön

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras när ny ansvarig
har utsetts

I personalakten
Flexite/RiTiSk

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Flexite/RiTiSk

Gallras när årlig
sammanställning gjorts
Bevaras

Löneadministration
1

Registrera tjänstgöring och lön
Lönelistor
Personalförteckningar/anställningsregister

HR+
HR+

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Arvoden
Ersättningar
Förskottsanmälan
Löneunderlag

HR+
HR+
HR+
HR+

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Se anmärkning

Flextidsrapporter/sammanställningar
Arbetstidsscheman

Medvind
Medvind

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Retroaktiva löner
Läkarintyg
Sjukanmälan till Försäkringskassan
Kontrolluppgifter

HR+
Medvind
HR+
HR+

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Löneavdrag
Skatter
Skattejämkning beslut

HR+
HR+
HR+

Bevaras

Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 6 år

2

2

2

2

9

9

9

9

2

3

4

5

2

9

6

2

9

7

2

10

Beräkna lön, arvoden och ersättningar
Övertids/mertidsjournal eller rapporter
Semesteromställningslistor

HR+
HR+

Gallras efter 3 år
Gallras vid inaktualitet

Facklig tid, sammanställningar

HR+

Gallras efter 2 år

Personalstatistik
Lönefördelningsbok/bokföringsorder
Verkställa lön, arvoden och ersättningar
Lönesättning, underlag
för/förhandlingsunderlag
Analysverktyg löner

HR+
Ekonomisystemet

Kontrollera och genomföra avstämningar
inför löneutbetalning
Kontrollistor/Signallistor
Avstämningslistor
Bankkvittens
Löneartskoder
Rapportera kontrolluppgifter
Underlag för kontrolluppgifter
Kontrolluppgifter
Utmäta lön
Utmätning i lön
Återkräva lön
Återbetalda löneskulder

Pension

Se anmärkning
Gallras efter 2 år

HR+, via applikationen
Förhandling
HR+

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Hos löneavd.

Gallras efter 10 år
Bevaras

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

2

10

1

Pensioner
Ansökan om pension
Pensionsbrev, beslut om pension
Matrikelutdrag som rör pension

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
pensionsavgång

AFA-beslut
Pensionslösningar avtal om särskilda
Pensionsunderlag och beslut, aktualiseringar

Bevaras
Bevaras

Signallistor/rättelselistor
Återkrav av pension
2

10

2

11

2

11

2

Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Rapportera till pensionsmyndighet
Kontoutdrag KPA

Gallras efter 10 år

Premier rapporterade till PV

Gallras efter 2 år

IT och telefoni
1

Införa IT-system
Utredning/underlag
Kravspecifikation
Förstudie
Avtal med leverantör
Korrespondens med leverantör
Leveransgodkännande
Inbjudan till utbildning

Registreras i W3D3
Registreras i
W3D3/Tendsign

Bevaras
Bevaras

Bevaras
W3D3/Tendsign
Bevaras
Av vikt, läggs till ärendet i Bevaras
W3D3
W3D3/Tendsign
Bevaras

2

11

2

Internt utbildningsmaterial

Bevaras*

Rutin för införande av system

Bevaras

Förvalta IT-system

Behandlingshistorik och
systemdokumentation (verksamhet,
förståelse och teknisk dokumentation)

Bevaras

Behörighetsuppgifter
Dokumentation om metoder och verktyg för
verksamhetssystem
Användarmanual

Förvaltningsplan för system
Informationsklassning
Riskanalys för system
Roll- och ansvarsbeskrivningar
Rutinbeskrivningar
Rutiner för kontroller
Rutiner för versionshantering
Rutiner för utvärderingar
Installationsmanualer

Bevaras
Bevaras*

Registreras i W3D3

Bevaras
Uppdateras löpande
Uppdateras löpande
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Licensförteckning

Gallras vid inaktualitet

Programlicens

Gallras vid inaktualitet

Systemloggar, förändringar i systemet

Gallringsfristen beror
på vilken information
som loggas. Se
anmärkning

Systemloggar, In- och utloggningsstatistik

Gallras efter 1 år

Loggar för e-post och fax

2

11

3

SITHS-kort
Teknisk infrastruktur
Dokumentation om teknisk infrastruktur
Systemuppbyggnad/ blueprints
Flödesscheman
Beroenden/ relationer
Register över teknisk utrustning

RSF, IT-supporten

Gallras efter 1 månad
Uppdateras löpande
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Se anmärkning

2

11

4

Telefoni, växel och e-post
Dokumentation för telefoni, växelsystem
Beställning av telefoni
Blankett för beställning

Uppgifter om telefon kopplad till anställning

Korrespondens

2

11

5

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras när
anställningen har
upphört
Gallras när
anställningen har
upphört
Gallras vid inaktualitet

Handling som inkommit i form av meddelande
i röstbrevlåda, telefonsvarare eller
motsvarande och som inte tillfört ett ärende
sakuppgift
Handling som inkommit i icke
äkthetsgaranterad form t.ex. fax eller e-post,
om en äkthetsgaranterad handling med
samma innehåll har inkommit i ett senare
skede

Gallras vid inaktualitet

Handling som inkommit till eller expedierats
från myndigheten i elektronisk form, t.ex. epost eller sms

Gallras vid inaktualitet

Telefonsamtal

Gallras vid inaktualitet

Support/helpdesk
Hantering av frågor, felanmälningar och andra
ärenden som rör telefoni och it.

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

2

12

2

12

Fordon och materiel
1

Förråd och lager
Inventarieförteckning
Inventarieförteckningar, månadsvis
Inventeringar, löpande
Inventeringar, månadsvis
Inventeringar, årsrapport
Inventeringslistor
Förrådsbehållning, listor
Förrådskörningar
Förrådslistor
Förrådsrapporter
Förrådsredovisningar, listor
Förrådsrekvisitioner/beställningar/kundorder
underlag
Förrådsuttag, listor
Lagerbok
Lagerrapport
Lagervärde per kostnadsställe, listor
Lagervärdeslistor
Lånelistor
Omsättning i förråd, listor över
Rapportlistor, förråd
Rapportlistor, kassation
Redovisningslistor, lagerhållning
Packlistor, förråd

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

2

12

2

Fordon
Fordonsplan/register över fordon

Revideras fortlöpande

Körjournal/färdskrivarblad

Gallras efter 2 år

Kvitton, bränsle och tillbehör

Gallras efter 10 år

Besiktningsprotokoll

Gallras efter 2 år

Inventeringlistor per bil

Gallras vid inaktualitet

Skadeanmälningar (fordonsskador, stölder
och ersättningar)

2

12

3

Flexite/RiTiSk

Bevaras

Instruktioner per fordon

Gallras när fordonet
inte ägs av regionen
längre

Registreringsbevis

Gallras när fordonet
inte ägs av regionen
längre

Årssammanställning
Utrustning och inventarier

Registreras i W3D3

Bevaras

Besiktningsprotokoll, logistik

Gallras 2 år efter
avtalstidens utgång

Garantihandlingar

Gallras när
garantin/avtalet har
gått ut
Gallras efter 2 år

Antalsstatistik per artikel

Artikar med negativt saldo, månadslista
Artiklar med överlager
Beställningar, listor
Beställningar, beställningsbekräftelser
Bokföringsjournaler, förråd
Bokföringsjournaler, listor
Debiteringslistor, listor
Följesedelslistor
Interna följesedlar (från varuförsörjningen)

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Följesedlar

Gallras efter 2 år

Förbrukningslistor
Förbrukningsrapporter
Kassationslistor

Materiallistor
Registreringsunderlag för inventering
Reklamationer
Rekvisitioner
Rekvisitioner, kopior

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år (ej
månad 12 år, 13)
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Rekvisitioner, listor

Gallras efter 2 år

Kassationsrapporter
Kassationsrapporter, årsrapport
Materialinventarium

2

13

2

13

Interna servicefunktioner
1

Tryckeri och repro

Beställningar

Gallras vid inaktualitet

Loggar

Gallras vid inaktualitet

Pliktexemplar till KB

Se anmärkning

2

2

2

2

2

13

13

13

13

13

2

3

4

5

6

Lokalbokningar
Bokningar

Gallras vid inaktualitet

Transportmedelsbokningar
Bokningar

Gallras vid inaktualitet

Vaktmästarservice
Bokningar

Gallras vid inaktualitet

Felanmälningar
Åtgärdsrapporter
Statistik
Posthantering
Avtal med Postnord

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Gallras 4 år efter
avtalets utgång
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Kvittenser, rek.brev
Kvittenser, paket
Kvittenser, värdeförsändelser
Frankering
Kvittens
Lokalvård
Mätningar, städområden
Städscheman

Se anmärkning
Gallras vid inaktualitet

Städinstruktioner
Uppföljningar

2

14

2

14

Tillagnings- och mottagningskök
1

Planera och förbereda måltider

Gallras vid inaktualitet
Registreras i W3D3

Bevaras

Protokoll från Måltidsförsörjningens
ledningsgrupp
Protokoll från kostråd eller motsvarande

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Matsedlar, näringstabell. Även de matsedlar Digitalt
som kan finnas för specialkost, vegetarisk kost
etc.
Inköpslistor
Digitalt

Bevaras

Prislistor för gäster
Beställning av mat/portionsbeställningar

Bevaras

Specialkost, intyg om

Förvaras i en pärm

Statistik
Information om allergier enligt
märkningslagen
Recept, egna
12

4

1

1

Mjölkstöd från EU
Kopia på ansökan och ändringsanmälan

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Bevaras*
Gallras vid inaktualitet

Förvaras i en pärm

Bevaras
Gallras efter 10 år

A Verksamhetsområde, B
Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer inom
respektive process.
A

B

C

Bevaras

Gallringsfrist

D

3

SAMHÄLLSSERVICE

3

1

3
3
3

1
1
1

3

2

3

2

3
3

Hanteras i verksamhetssystem

2
2

Regional utveckling
1
2
3

Hållbar tillväxt
Samhällsplanering
Social hållbarhet

Borgerliga ceremonier
1

2
2

Namngivningsceremoni
Blankett för namngivningsceremoni
Namngivningsbevis

1

Borgerlig vigsel
Förättare
Förslag på vigsel- och registreringsförrättare
samt val av vigsel- och registreringsförrättare

Bevaras
Gallras i samband
med avhändandet

Bevaras

Vigsel-/registreringsförrättare, förteckning
över

Vigsel-/registreringsförrättare, förordnande
av

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Uppdateras
löpande

Information på kommunens hemsida
3

2

2

2

Förberedelse vigsel
Anmälan, vigsel/partnerskap
Bekräftelse av anmälan (med
förrättningsdatum)
Bevis, vigsel/registrering

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Fakturering av förrättningen, regionens

Se anmärkning

Fakturering av förrättningen, förrättarens

Se anmärkning

Sammanställning av årets vigslar
Formulär/ceremonitext

Bevaras
Bevaras

Intyg hindersprövning
Intyg vigsel
Tids-/datumbokning
Tolk, namn och adress

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Vittnenas namn och adress

Gallras vid
inaktualitet

Önskat förrättningsdatum

Gallras vid
inaktualitet

Överenskommelse med förrättaren
Vigselprotokoll

3

2

3

Underrättelse till Skatteverket
Borgerlig begravning
Förordnande av begravningsombud
Förslag till begravningsombud

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Gallras efter 2 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

3

3

3

3

Rådgivning inom privatekonomi &
klimat och energi
1

Budget- och skuldrådgivning

Diarium;
översikt över alla som fått budget- eller
skuldrådgivning under de närmaste 5 åren.
Ordnat utifrån ärendenummer och datum.
Går även att se de enskildas namn och typ av
rådgivning de fått.
Blankett över inkomster och utgifter vid
budgetrådgivning

Boss; som används nationellt av Bevaras
alla budget- och skuldrådgivare.

Förvaras i pärm på tjänsterum
och läggs upp som ett ärende i
Boss

Gallras efter 5 år

Nybesöksblankett;
innehåller personuppgifter på den som
ansöker om skuldsanering och vilka
inkomster och utgifter denne har.

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Gallras efter 5 år

Boss

Lista över fordringsägare;
Förvaras i pärm på tjänsterum,
Den som ansöker om skuldsanering anger
ordnat utifrån respektive
vilka företag,myndigheter och privatpersoner sökande.
som den har skulder hos.
Fullmakt;
underskriven av den som ansöker om
skuldsanering.

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Gallras efter 5 år

Fakturor och skuldebrev från fordringsägare

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Gallras efter 5 år

Skuldsaneringsärende i Boss;
Förvaras i Boss
Interna anteckningar om antal möten och tid
i anspråk hos respektive skuldsanerare och
exakta skulder till respektive fordringsägare.

Gallras efter 5 år

Skuldsaneringsansökan

Gallras efter 5 år

Skapas i Boss, skrivs ut och
undertecknas av sökande.

Inledande beslut om skuldsanering inkommer Kopia förvaras i pärm på
från Kronofogden
tjänsterum. Anteckning förs in i
Boss under respektive ärende.

Gallras efter 5 år

Avslag om skuldsanering inkommer från
Kronofogden

Kopia förvaras i pärm på
tjänsterum. Anteckning förs in i
Boss under respektive ärende.

Gallras efter 5 år

Yttrande;
Kopia förvaras i pärm på
Skuldsanerare är rådgivande om den sökande tjänsterum. Anteckning förs in i
vill skicka in ett yttrande.
Boss under respektive ärende.

Gallras efter 5 år

3

3

2

Beslut om skuldsanering inkommer från
Kronofogden

Kopia förvaras i pärm på
tjänsterum. Anteckning förs in i
Boss under respektive ärende.

Gallras efter 5 år

Verksamhetsrapporter

Förvaras i G:katalogen.

Statistisk sammanställning

Förvaras som excel-fil i G:katalog Uppdateras
löpande,
slutgiltig
statistik vid
årets slut
bevaras

Bevaras

Utfärda hyresgarantier

Diarium;
översikt över alla som ansökt om hyresgaranti
under de närmaste 5 åren. Ordnat utifrån
ärendenummer och datum.

Läggs upp i samma
verksamhetssystem som
används vid budget- och
skuldrådgivning: Boss

Blankett om sökandens privata ekonomi

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Bevaras

Boss

Gallras efter 5 år

Borgensåtagande, innehåller
namnunderskrifter

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Gallras efter 5 år

Ansökan om kommunal hyresgaranti,
undertecknas av sökande och skickas till
hyresvärden för underskrift.

Kopia av ansökan med både
sökandens och hyresvärdens
underskrift, förvaras i pärm på
tjänsterum, ordnat utifrån
respektive sökande.

Gallras efter 5 år

Hyresavtal underskrivet av hyresvärden

Kopia förvaras i pärm på
tjänsterum, ordnat utifrån
respektive sökande.

Gallras efter 5 år

Inkassobrev från Intrum, vid utebliven hyra.

Förvaras i pärm på tjänsterum,
ordnat utifrån respektive
sökande.

Gallras efter 5 år

Utbetalning till Intrum för utebliven hyra,
innehåller enhetschefens underskrift

Kopia förvaras i pärm på
tjänsterum, ordnat utifrån
respektive sökande.

Hyresgarantiärenden;
Boss
Sammanfattning av respektive ärende förs in
i Boss.
Statistisk sammanställning;
bland annat efter att 2-års perioden löpt ut.
3

3

3

Bevaras

Boss

Excel-fil, förvaras i G:katalogen. Bevaras

Energi- och klimatrådgivning
Gallras vid
inaktualitet

Kundregister
Statistisk sammanställning

Bevaras

Årsrapport för energirådgivning

3

4

3

4

Registreras i W3D3

Bevaras

Medborgarservice
1

Hantera frågor
Rutinmässiga förfrågningar

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Rutinmässiga svar och hänvisningar
3

4

2

3

4

2

Vägledning och service

1

Tolkförmedling

Riktlinjer för tolkstöd
Avtal om tolkstöd
Register över tillgängliga tolkar

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Ansökan om tolkstöd
Beslut om tolkstöd
3

3

3
3

4

4

4
4

2

2

2
3

2

3

4

Hemsändningsbidrag
Ansökan om hemsändningsbidrag
Beslut om hemsändningsbidrag
Frivilligarbete
Seniorer i skolan
Tidningsläsning för äldre
Språkvänner
Integration
Verka för folkhälsa
Projekthandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

3

3

4

5

4

Dokumentation om folkhälsoarbetet
Verka för mångfald
Jämställdhetsplaner
Dokumentation om jämställdhetsarbetet

Extern information och
kommunikation

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

3

5

1

Ge regioninformation
Webbplats

Bevaras

Informationsmaterial

Bevaras

Bloggar, extern webbplats

Gallras vid
inaktualitet

Pressmeddelande

Bevaras

Tidning - egen produktion för extern
publicering
Publikationer

Bevaras
Bevaras

E-pliktsexemplar

Verksamhetens/regionens historia

Bevaras

Meddelanden till allmänheten
3

5

2

Registreras i W3D3

Bevaras

Evenemang och aktiviteter för invånare i
regionen

Ansökningar om evenemang
Beslut om anordnande eller deltagande
Inbjudningar till evenemang
Dokumentation

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillstånd och tillsyn för näringsliv
och föreningar

3

6

3

6

1

3

6

1

Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
1

Tillstånd stadigvarande servering
Ansökan
Beslut
Domar i tillståndsärenden
Tillståndsbevis, stadigvarande servering
Utredningar och förslag till beslut

AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Underlag för beslut rörande stadigvarande
serveringstillstånd

3

3

6

6

1

1

2

3

Gallring 3 år efter
att verksamheten
upphört

Övriga tillstånd
Anmälan av försäljning av öl klass 2

AlkT

Anmälan om kryddning av egen snaps
Anmälan om provsmakning
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
Anmälan om utsedda serveringsansvariga

AlkT
AlkT
AlkT
AlkT

Restaurangrapporter

AlkT

Gallras efter 10 år

Tillfälliga tillstånd
Handlingar rörande tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten

AlkT

Gallras efter 5 år

Gallras när
verksamheten har
upphört
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualiet

Handlingar rörande tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap

3

3

3

6

6

6

1

1

2

AlkT

Gallras efter 5 år

4

Tillsynsärenden som leder till åtgärd
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT
AlkT

5

Anmälan
Beslut rörande varningar och sanktioner
Beslut från andra myndigheter
Domar i tillsynsärenden
Tillsynsrapport
Utredningar och förslag till beslut
Yttrande angående olika ansökningar
Överklagande
Återkallelsebeslut av serveringstillstånd
Tillsynsärenden som inte leder till åtgärd
Anmälan
Yttrande angående olika ansökningar
Beslut från andra myndigheter
Tillsynsplan

AlkT
AlkT
AlkT

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras vid
inaktualiet

OL2

Gallras när
verksamheten har
upphört
Gallras när
verksamheten har
upphört

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillstånd och kontroll av tobaksförsäljning
Anmälan om försäljning av tobak

Anmälan om tillhandahållande av e-cigaretter OL2
och påfyllningsbehållare

3

3

3

6

6

6

3

7

3

7

3

Kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel
Rapporter 1gg/mån vilka som slutat
respektive börjat sälja från
Läkemedelsverket.
Checklista för kontroll (i regionens regi) av
försäljning av receptfria läkemedel

AlkT

Gallras vid
inaktualitet

AlkT

Gallras efter 5 år

AlkT

Gallras efter 5 år

4

Rapportformulär kring brister
Tillstånd och kontroll av lotteriverksamhet

AlkT
AlkT

Bevaras
Bevaras

5

Ansökan om lotteritillstånd
Delegationsbesut om lotteritillstånd
Tillstånd om hotell- och pensionatrörelse
Ansökan tillstånd för hotell- och
pensionatrörelse
Beslut om tillstånd för hotell- och
pensionatrörelse

AlkT

Bevaras

AlkT

Bevaras

Arbetsmarknad och sysselsättning
1

Stöd för anställbarhet och personlig
utveckling
Anställningsbeslut
Arbetsintyg, skriftliga omdömen
Beslut från Arbetsförmedlingen avseende
bidrag (nytt eller omprövning)
Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen för
bidrag (nytt eller omprövning) inklusiver
handlingsplan

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Betyg, intyg över genomgångna utbildningar

3

7

2

Bevaras

Anvisning, remiss från arbetsförmedling,
socialtjänst
Avisering om utbetalt belopp
Bekräftelse av anställning till
Arbetsförmedlingen
Förstadagsintyg

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Korrespondens med placeringsenhet
(arbetsgivare)
Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd
Gallras efter 2 år

Statsbidrag för olika åtgärdsformer

Gallras efter 10 år

Uppföljning

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Ärendeblad/journalblad

Gallras 2 år efter
avslutad åtgärd

Samordna insatser för arbetsmarknad och
sysselsättning

3

8

3

8

3

8

Samarbete med myndigheter, organisationer Registreras i W3D3
och arbetslivet. FINSAM

Bevaras

Verksamhetsbeskrivningar
Protokoll/mötesanteckningar från
styrelsemöten
Kallelser

Bevaras
Bevaras

Rapport/årsredovisning
Projektansökan
Verksamhets-/budgetplan

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Näringsliv
1

2

Näringslivslots
Näringslivsprogram
Anteckningar
Dokumentation
Kontaktlista
Egenproducerat material
Redovisningar av genomförda aktiviteter
Företagsträffar
Anteckningar
Dokumentation
Kontaktlistor

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Inbjudningar
Redovisningar av genomförda aktiviteter
Företagsmässor/utställningar
Företagsregister

3

9

3

9

3

9

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Turism
1

2

Främja turism
Mässor
Turismstrategi
Registreras i W3D3
Årsredovisning för turismföreningar
Registreras i W3D3
Handlingsplan för turismutveckling
Registreras i W3D3
Statistik
Förmedla boende
Förteckning över privatbostäder för uthyrning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet

Stugkatalog
Bokningsregister

3

3

9

9

3

4

Statistik
Turistpaket
Sammanställning/broschyr över erbjudna
turistpaket
Guidning
Broschyrer
Statistik

Bevaras
Se anmärkning

Bevaras
Bevaras

3

9

5

Turistbyrå och turistinformation
Förteckning över souvenirer och leverantörer

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Försäljning av fiskekort
Förteckning över uthyrningscyklar
E-tjänster, biljettförsäljning och förmedling

3

10

3

10

Stiftelser, fonder och donationer
1

Stiftelser
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Ansökan och beslut om utbetalning
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Stiftelseförordnande
Protokoll, stipendiekommittéer eller
motsvarande
Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Verifikationer
Ansökan om permutation
Anmälan om anmälan till Skatteverket,
organisationsnummer
Ansökan för ändring av villkoren

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Ekonomisystemet
Registreras i W3D3
Ekonomisystemet
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras efter 10 år
Bevaras
Bevaras

3

3

10

10

2

3

Anmälan till Länsstyrelsen för registrering av
stiftelsen
Ansökan om att förbruka tillgångarna
Fonder
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Protokoll, kommittéer eller motsvarande

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Ansökan och beslut om utbetalning
Donationer
Ansökningshandlingar
Sammanställning över sökanden
Beslut av stipendiater
Protokoll, kommittéer eller motsvarande

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ekonomisystemet
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Villkor för premier och stipendier, t.ex.
urkunder
Beslut med motiveringar
Bedömningskriterier
Förteckning över fördelning av premier och
stipendier
Huvudbok
Bokslut, inkl. revisionsberättelse
Ansökan och beslut om utbetalning

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ekonomisystemet
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

3

11

3

11

3

11

3

12

3

12

Bidrag och sponsring till externa
aktörer
1

Bidrag och sponsring till organisationer etc.

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

2

Ansökan
Beslut
Bidrag och sponsring till enskilda
Ansökan
Beslut

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Nyhetsbrev

GetaNewsletter

Bevaras

GetaNewsletter

Nyheter på webben

almedalsveckan.info

Bevaras

almedalsveckan.info

Sociala medier

Twitter, Instagram, Facebook,
LinkedIn

Bilder

Bildhanteringssystem
(mediaflowpro)

Värdskap för Almedalsveckan
1

Kommunikation

Uppdateras
Twitter, Instagram,
löpande, inlägg tas Facebook, LinkedIn
enbart bort om det
är missvisande att
ha kvar dem.
Bevaras

Bilder av/på start- och avdelningssidor på
webbplatser
Utställningar, presentation av
Almedalsveckans historia
Extern information och kommunikation

3

12

2

almedalsveckan.info,
program.almedalsveckan.info,
almedalsveckan50ar.se
G:katalogen

Bevaras

G:katalogen

Bevaras

G:katalogen

G:katalogen

G:katalogen

Enkät - Enkätsvar, enkäter som sänds ut efter Surveyand Report
Almedalsveckan

Vid inaktualitet, 10 G:katalogen
år.

Enkät - Mottagare av enkätsvar, listor med
respondenter

Surveyand Report

Vid inaktualitet, 3
måndader

Enkät - Slutrapport

G:katalogen

Synpunkter via webben

E-post

Vid inaktualitet, 2
år

Annonsering

G:katalogen

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

G:katalogen

G:katalogen
E-post,
presscenter@gotland.
se

Officiella programmet
Officiella programmet, digitalt

program.almedalsveckan.info

Bevaras

Officiella programmet, tidning

Skapas i juni från det digitala
programmet, trycks av extern
leverantör (tjänstekoncession)

Bevaras

program.almedalsveck
an.info

Inloggningsuppgifter, digitalt program

Arrangörer och användare som
skapar konton via
program.almedalsveckan.info

Statistik för programmet

almedalsveckan.info, docpoint,
QlikView
program.almedalsveckan.info

Betalning och transaktioner i samband med
betalning för programmet
Användardialoger
Systemdokumentation

G:katalogen, E-post
almedalsveckan@gotland.se
G:katalogen

12

3

4

Vid inaktualitet, 2
år efter senast
använt
Vid inaktualitet, 2
år
Bevaras

program.almedalsveck
an.info
G:katalogen
G:katalogen

Vid inaktualitet, 2
år.
Vid inaktualitet, 2
år.

G:katalogen

Upphandling av lokal

E-tjänster, applikation för
hantering
Skapas i Docpoint och visas via
almedalsveckan.info
G:katalogen

Beredskapsplan presscenter

G:katalogen

G:katalogen

Anhöriglistor

G:katalogen

Vid inaktualitet, 2
år.
Vid inaktualitet,
september

Presscenter

Lista på medier/journalister på plats

12

Docpoint

Docpoint

Ansökningar Ackreditering

3

Bevaras

program.almedalsveck
an.info

Gallras vid
inaktualitet

Kriterier och guide för ansökan och hantering G:katalogen, DocPoint
3

Vid inaktualitet, 2
år efter senast
använt

Övergripande processer

Docpoint

G:katalogen

3

12

5

Postlistor av kortvarig intresse

G:katalogen, Survey and report

E-post almedalsveckan@gotland.se,
presscenter@almedalsveckan.se
Projektdokumentation/projekthandlingar

E-post
G:katalogen

Bevaras

Vid inaktualitet,
G:katalogen
enkäter - 3
månader,
kallelser/deltagarli
stor/kontaktlistor 2
år.
Vid inaktualitet, 2 E-post
år.
G:katalogen

Det offentliga rummet

Gemensamma utskick, se nyhetsbrev under
3.11.1
Gemensam annonsering
3

12

6

Beredskap och säkerhet
Beredskapsplan

G:katalogen

Registreras som ärendemening i Bevaras
W3D3, förvaras i G:katalogen

Gallras vid
inaktualitet, 2 år

G:katalogen

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Leverans till arkivet

Anmärkning

Ingår oftast i regionfullmäktiges protokoll.

Tillhandahålls av Länsstyrelserna. Lista kan
även tillhandahållas av regionen

Tillhandahålls av Länsstyrelserna

Till regionen, blankett fås ofta från regionen
Till de berörda
Till de berörda som får original. Kopia kan om
önskas bevaras hos regionen

Gäller där ceremonin inte är kostnadsfri.

Till Länsstyrelsen.

Orden, ofta publicerade på regionens
webbplats, fastslås i förordningen §§ 4-7
Lämnas till regionen, fås från Skatteverket
Lämnas till regionen, fås från Skatteverket
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/ partnerskap
Lämnas till regionen om tolk behövs. Ingår ofta
i Anmälan, vigsel/partnerskap
Om de två vittnena inte tillhandhålls av
regionen. Ingår ofta i Anmälan,
vigsel/partnerskap
Ingår ofta i Anmälan, vigsel/ partnerskap

Till exempel om annan plats (s k privat vigsel)
OBS endast kopior. Originalen skickas till
länsstyrelsen

Ingår oftast i regionfullmäktiges protokoll.

RSF

Ärenden inom budget- och skuldrådgivning rör
främst skuldsanering.
Levereras till e-arkivet Boss är ett verksamhetssystem som
5 år efter ärendet
tillhandahålls av Konsumentverket.
avslutats.

Den enskilde rekommenderas vid besök att
använda Konsumentverkets tjänst: "Hallå,
konsument!"

Inkommer som brev efter att skuldsaneraren
skickat en förfrågan tillfordringsägarna med
kopia på fullmakt.

Ansökan skickas till kronofogden som är
beslutande myndighet.

Skuldsaneringen pågår i 5 år.

Utgör underlag för verksamhetsberättelsen.

En ögonblicksbild över statistiken utgör
underlag för verksamhetsberättelsen.
Se även 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Region Gotland ansöker om medel från
Boverket för att kunna utfärda hyresgarantier
till sina invånare. Maxgränsen är 20 personer
per år.
Levereras till e-arkivet
5 år efter ärendet
avslutats.

Utbetalningen görs av Budget och skuld via
Intrum, som sedan betalar hyresvärden.
Hyresgarantien upphör att gälla om hyran
uteblir mer än 6 ggr under 2 år.

Ex kontaktcenter

Samhällsinformation. Tolkförmedling.
Hemvändare. Medborgarskap. Integration
Tolkstöd kan i många fall ske genom
upphandling av tolkföretag och då sköts
tjänsten via företagets webbsida

Folkhälsoråd m.m.

Jämställdhet m.m.

Ett exemplar av varje informationsmaterial
bevaras, t ex kartor över region Gotland,
informationsbroschyrer m.m. Övriga handlingar
gallras vid inaktualitet.

Om man upptäcker inlägg som innehåller
sekretessbelagd information ska dessa
omedelbart tas bort samt tas om hand för
diarieföring och handläggning.

Ett exemplar av varje ska bevaras.
1 exemplar av varje ska bevaras i kronologisk
ordning
Ett exemplar av alla de filer som vänder sig till
allmänheten och som finns på webbsidan och
som ersatt ex. broshyrer ska levereras till KB
(Kungliga biblioteket)
Om man ställer samman sin
verksamhets/regions historia och den
publiceras externt i något sammanhang hör
den till 3.4.1 Ge kommuninformation

T ex eldningsförbud, avstängningar av gator,
vägar, VA m.m.
Till exempel ta emot ansökningar och hantera
utdelande av
svenska flaggor, välkomnande för nyinflyttade,
studiebesök hos regionens verksamheter

Om besluten kan förstås utan underlagen. T.ex.
ansökan och övriga yttranden från sökanden,
bevis över godkännande av livsmedelslokal,
bolagsbevis, F-skattebevis, finansieringsplan,
hyreskontrakt, konkursfrihetsbevis,
meritförteckning, momsregistreringsbevvis,
personbevis, verksamhetsbeskrivning,
yttranden från andra förvaltningar

Bör bevaras eftersom det är en prövning av
lämplighet annars kan de ev. gallras när nya
serveringsansvariga har utsetts

Samtliga handlingar i ärendet. Innehåller ex
ansökan, yttranden, remiss (från social
omsorg), yttranden från andra myndigheter,
beslut

Samtliga handlingar i ärendet. Innehåller ex
ansökan, yttranden, remiss (från social
omsorg), yttranden från andra myndigheter,
beslut

Rör varningar och sanktioner.

Till Läkemedelsverket

Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt
Ska förvaras i personakt. T.ex. handlingsplan,
överenskommelser, utredningar

Ska förvaras i personakt. Se även 7.13.1
Arbetsmarknadsutbildningar

I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att
man lämnar sjukintyg från första dagen om
man är frånvarande och inte efter sju dagar.

T.ex. underlag. ansökningar, utbetalning,
avstämning. Gallringsfristen gäller
räkenskapsmaterial, granskningsmaterial kan
gallras efter 2 år.

Om verksamheten för personakter över de
personer som är sysselsatta genom dem.
FINSAM. Arbetsträning. Arbetspraktik.
Utbildning. Datortek. Etc.

Avser hela ärendet. Kan handla om ex.
inbjudningar, samarbetsavtal,
överenskommelser och protokoll från möten.
FINSAM: Finsam är ett samarbete mellan
Gotlands kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen på Gotland med uppdraget
att samverka för personer i behov av
rehabiliteringsinsatser.

1 ex bevaras vid papperstryck

1 ex bevaras.

1 ex bevaras.

Turistvärdar

Stiftelser egen juridisk person

T.ex. socialt verksamma organisationer,
byalag, friskolor och kommuner/myndigheter

Ej bistånd. T ex byggnadsvårdsdbidrag

Handlingar rörande beredskap och säkerhet se
5.2 Krisberedskap

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

Gallring i form av total förstöring av denna typ
av information är omöjlig att
kontrollera/genomföra, eftersom regionen inte
lagrar denna information hos sig.

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
Hänvisas till 3.4
Webbplats, Informationsmaterial,
pressmeddelande, publikationer,
verksamhetens historia
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

Vid långvarigt intresse, lagras via W3D3

Ligger digitalt på webben.
1 ex skickas årligen till regionarkivet.

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

Sparas och dokumeteras via ekonomisystemet.

Aktuellt så länge systmet är aktivt.

Ska det sparas under 3.11.3 eller via
upphandling. Idag har det hanterats som
direktupphandling.

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan

RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
RS/RSF/Komunikation/Almedals
veckan
Många av handlingarna i denna process skapas
inom Tekniska förvaltningen men hör till 3.11

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer inom respektive process.

A

B

C

4

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Ansökan om förrättning
Begäran att upprätta karta samt staka ut gränser

Registreras i W3D3

Bevaras

Beställning av förrättningsförberedelser

Registreras i W3D3

Bevaras

Förrättningskarta
Kallelse til sammanträde på Lantmäteriet
Förrättningsprotokoll (Lantmäteriets sammanträdesprotokoll)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Teknisk beskrivning (utstakningsdata)
Lantmäteriets beslut i form av ny förrättningskarta
Förhandsförfrågan
Förhandsförfrågan om fastighetsförändring
Tjänsteskrivelse (förhandsförfrågan om fastighetsförändring) till
nämnden
Beslut (om att pröva förslaget) protkollsutdrag
Övrigt
Dagbok över ärenden/ förrättningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

D

SAMHÄLLSBYGGNAD

4

1

4

1

Lantmäteri och kartarbete
1

Fastighetsbildning

Bevaras
Bevaras

Bevaras

4

1

2

Fastighetsrättslig beskrivning
Åtkomsthandlingar
Akter rörande inställda förrättningar
Missiv, delgivningsbevis, anteckningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kontrollistor, huvudrutin
Kontrollistor, planrutin
Statistikrapporter, avser statistik som skickats till Lantmäteriet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kartor och geografisk informationsverksamhet
Framtagning/uppdatering av karta
Beställning av karta kommer in/behov att uppdatera redan
befintlig karta uppstår
Mätdata
Flygbilder, som ex. tas med drönare.

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

ArcGis (Geosecma)
Förvaras i G:katalogen.

Bevaras
Bevaras

Adresskartor eg. turistkarta etc. Görs bara på beställning och ska i Finns ett fåtal i w3d3
såna fall generera ett ärende i w3d3.

Bevaras

Avtalskarta. Bifogas aktuellt avtal.

Hämtas från G:katalogen

Bevaras

Grundkarta

Görs i ArcGis, slutprodukt Bevaras - löpande på
förvaras i w3d3
ärenden i W3D3.

Nybyggnadskarta

Registreras i W3D3

Bevaras - löpande på
ärenden i W3D3.

Specialkartor

Registreras i W3D3

Bevaras - löpande på
ärenden i W3D3.

Primärkarta
ArcGis/Geosecma
(Kartan innehåller fastighetsgränser/tomtgränser och
fastighetsbeteckningar, gator med namn och adresser, gång- och
cykelvägar, byggnader, staket, belysningsstolpar, höjdkurvor
m.m.) Karttyper som kan framställas utifrån primärkartan;
registerkartor/fastighetsindelningskartor,

4

1

3

Namnsätta kvarter, gator och allmänna platser
Skrivelse/brev (om ändring )
Tjänsteskrivelse angående ändring av gatunamn till RS
Beslut (om ändring av gatunamn) protokollsutdrag
Namnförslag
Tävlingsbidrag
Sammanställning
Utredning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras - En ny tas
fram vart 5 år.

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

1

4

2

4

2

1

4

2

1

4

2

4

Adressätta

Fysisk planering

1

Hantera översiktsplaner

1

2

Aktualisering
Tjänsteskrivelse
Beslut i RS/RF om aktualisering (protokollsutdrag)
Tjänsteskrivelse till länsstyrelsen
Yttrande från länsstyrelsen
Framtagande av översiktsplan
Tjänsteskrivelse
Beslut om uppdrag (protokollsutdrag)
Fördialog/insamling underlag
a) enkäter
b) diskussionsforum
c) mötesanteckningar
d) samrådsförslag
e) skyddsobjekt
Tjänsteskrivelse (om samrådsuppdrag)
Beslut om samråd (protokollsutdrag) från RS
Samråd
Sändlista
Yttrande/inkomna skrivelser under samrådstiden
Samrådsredovisning
Tjänsteskrivelse
Beslut om planutställning
Utställning
Sändlista
Yttrande/inkomna skrivelser

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
se kommentar

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

2

2

4

2

2

Särskilt utlåtande
Tjänsteskrivelse
Beslut att anta planen (protokollsutdrag) från RF
Laga kraft
Hantera detaljplaner/områdesbestämmelser
1 Program
Tjänsteskrivelse planprogram
Beslut om samråd av planprogram
Tjänsteskrivelse undersökning av betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen yttrande över undersökningssamråd
Beslut om undersökning av betydande miljöpåverkan
MKB och tillhörande utredningar
Miljöinventering
Kulturmiljöinventering
Samråd av planprogram
Samrådshandlingar
Sändlista fastighetsförteckning
Annonsering
Yttranden samt minnesanteckningar från programsamrådet
Samrådsredogörelse program
Tjänsteskrivelse för beslut om godkännande och antagande av
samrådsredogörelse av planprogram
Programhandlingar för godkännande
Beslut om godkännande

4

2

2

2 Upprättande av detaljplan/områdesbestämmelser
Ansökan om planbesked eller planuppdrag
Beslut om planuppdrag
Utväxling plankostnadsavtal
Plankostnadsavtal

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Tjänsteskrivelse undersökning av betydande miljöpåverkan

Registreras i W3D3

Bevaras

Länsstyrelsen yttrande över undersökningssamråd
Beslut om undersökning av betydande miljöpåverkan
MKB och tillhörande utredningar
HIA, (heritage impact assessment) miljökonsekvensbeskrivning i
samband med påverkan på världsarvsvärdet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Arkeologisk utredning
Miljöinventering
Kulturmiljöinventering
Tjänsteskrivelse för beslut om samråd
Beslut om samråd
Samrådshandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Utskick enligt sändlista & fastighetsförteckning (biläggs)
Kungörelse (annonsering)
Dokumentation annonsering
Samrådsredogörelse
Tjänsteskrivelse för beslut om granskning
Beslut om granskning
Granskningshandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Underrättelse enligt sändlista & fastighetsförteckning (biläggs)

Registreras i W3D3

Bevaras

Inkomna yttrande
Exploateringavtal beslutad av RS
Granskningsutlåtande och meddelande om antagande till ej
tillgodosedda sakägare

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

4

2

2

2

3

Tjänsteskrivelse för beslut om antagande
Beslut om antagande

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Tillkännagivande
Lagakraftintyg och Lagakraftplanhandling

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

3 Överklagande och överprövning
Länsstyrelsens beslut om överprövning
Inkommet överklagande
Missiv och handlingar till Mark- och miljödomstolen
Komplettering i ärende till överprövningsinstans
Beslut från överprövningsinstans
Hantera regionplaner
Initiativ/ ansökan om att påbörja planarbete
Planprogram/ vision
Beslut om att påbörja planarbete
Samråds- handlingar
Övriga utredningar
Nämndbeslut för samråd
Planavtal
Granskningshandlingar
Nämndbeslut för granskning/ utställning
Gransknings- kungörelse
Utskick, granskningshandlingar
Inkomna samrådsyttranden
Samråds- redogörelser
Utskick, samrådshandlingar
Utställt planförslag
Utlåtande efter granskning/ utställning
Antagande- handlingar
Nämndbeslut, antagande
Länsstyrelsens beslut om överprövning

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

4

2

2

4

3

4

3

4

5

Länsstyrelsens granskningsyttrande
Inkomna granskningsyttranden
Notering om laga kraft
Antagande-kungörelse
Avbrutna planärenden
Upphäva plan
Ansökan om upphävande av fastighetsplan
Protokollsutdrag
Underrättelse
Delgivnings kvitto
Fastighets förteckning
Beskrivning
Fastighetskarta
Behörighets handlingar för firmatecknare
Delgivnings förteckning
Bekräftelse inför lagakraft- vinnande
Tjänsteskrivelse
Lokala/regionala undersökningar och sammanställningar
Informations- material, egenproducerat
Beslut om undersökning
Mätdata
Inventeringar
Undersökningar
Kartläggningar
Beskrivningar
Sammanställningar
Statistik

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Förvärva fastighet
Fastighetsakt

På papper

Bevaras

Köpekontrakt

Registreras i W3D3

Bevaras

Hantera fastigheter
1

Lagfartshandlingar
Lantmäterihandlingar
Servitutsavtal
Fastighetslista (förteckning över regionens byggnader)
Köp/försäljning av fastighet
Försäljningshandlingar
Fastighetsbeskrivning
Fastighetstaxering
Försäkringshandlingar
Besiktningsprotokoll
Avstyckningshandlingar
Övriga avtal kring fastighet
4
4

3
3

2
2

1

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Xpand workspace
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Mark och exploatering
Exploatering
Avtal
Exploateringsavtal
Registreras i W3D3
Garanti och borgensavtal
Registreras i W3D3
Genomförandeavtal (föravtal, exploateringsavtal, markanvisning) Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Optionsavtal
Planeringsavtal
Förköp
Register över förköp
Anmälan om förköp
Kopior på köpehandlingar
Förköpsavstående
Förvärv av fastighet, utövning av förköpsrätt
Skrivelse med beslut att använda förköpsrätt skickas med
delgivning
Delgivningskvitto
Handlingar som skickas in till Inskrivningsmyndigheten
Överklagan av förköpsrätt

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

4

3

3

2

3

2

Begäran om tillstånd av regeringen
Beslut från regeringen (protokollsutdrag)
Köpekontrakt
Lagfartshandlingar
Expropriera mark
Fastighetsregister
Program
Beräkningshandlingar
Planer
Tomtindelningar
Förrättningsakter
Köpekontrakt
Köpebrev
Kartor
Expropieringsavtal
Försälja fastighet
Fastighetsregister
Uppdragsavtal
Köpekontrakt med bilagor
Tjänsteskrivelse

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras

Beslut (protokollsutdrag) samt köpekontrakt

Registreras i W3D3

Bevaras

Verifikation på inbetalning
Köpebrev
Tillståndsprövning
Anmälan om att fastighet förvärvats (kommer från köparen)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Kopior på köpehandlingar med bilagor

Registreras i W3D3

Yttrande från hyresgästföreningen

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Brev till köpare samt kopia av hyresgästföreningens yttrande

Registreras i W3D3

Yttrande från köparen
Förköpsavstående samt avstående från tillståndsprövning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Tjänsteskrivelse till RS samt övriga handlingar i ärendet

Registreras i W3D3

Protokollsutdrag (RS)
Begäran om tillståndsprövning samt övriga handlingar i ärendet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Protokollsutdrag (Hyresnämndens beslut)
Beslut (från Hovrätten)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

4

3

4

Byta fastighet

Registreras i W3D3

Överlåtelseavtal
Köpebrev
Kvittens
Lantmäterihandlingar
Lagfartshandling
Överenskommelse
Miljö- och geotekniska undersökningar
Skuldebrev
Nyttjanderätt för fastighet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Arrende
Ansökan om arrende
Arrendeavtal med bilagor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Värdering

Registreras i W3D3

Bevaras

Uppsägning av arrende

Registreras i W3D3

Bevaras

Delgivningskvitto
Försäljning av byggnad på arrenderad mark

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Förfrågan från arrendator om regionen vill förvärva byggnaden

Registreras i W3D3

Bevaras

Svar till arrendator i form av skrivelse

Registreras i W3D3

Bevaras

4

3

5

4

3

5

1

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Köpekontrakt
Köpebrev
Avtal, övriga

4

4

4

3

3

3

5

5

5

2

3

4

Servitut
Register över servitut
Ansökan med bilagor om avtalsservitut
Avtal (påskrivet)
Utplåning av servitut
Ansökan skickas till Lantmäteriet
Bilagor
Beslut från Lantmäteriet
Nyttjanderätt tomt
Register över tomträttsavtal

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Tomträttsavtal/nyttjanderättskontrakt med bilagor

4

3

5

5

Värdering och ev. tilläggsavtal?

Registreras i W3D3

Bevaras

Försäljning av tomträttsfastighet
Intresseanmälan
Värdering av tomträttsfastigheten (rapport)
Köpekontrakt med bilagor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Tjänsteskrivelse till RS/RF

Registreras i W3D3

Bevaras

Beslut (protokollsutdrag) samt köpekontrakt
Verifikation på inbetalning
Köpebrev

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kontrolluppgift (på betald tomträttsavgift)
4

3

6

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Ansökan med handlingar
Information om registrering

Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Förenklad delgivning

Registreras i W3D3

Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Beslut om förhandsbesked
Fakturaunderlag

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Koppling från W3D3 till
ekonomisystemet
Excel-fil/pdf-fil, uppgifter
om grannar hämtas från
Geosecma
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Förvalta skogs- och lantbruksfastigheter
Skogsbruksplaner
Avtal med förvaltare
Årsredovisning
Jakträttsupplåtelse

4

4

4

4

Lovgivning och dispenser
1

Förhandsbesked om byggnation

Sändlista kända sakägare (för grannhörande)

Underrättelser om beslut
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats, inkl. beslut

4

4

2

4

4

2

Registreras i W3D3

Ansökan om bygglov och tidsbegränsat lov

1

Bygglov
Bygglovsansökan inkl. handlingar (se anmärkning)

Registreras i W3D3

Bevaras

Antikvarisk förundersökning
Antikvariskt utlåtande
Information om registrering

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Mottagningsbevis ansökan fullständig (som e-post)

Registreras i W3D3

Utskick till berörda grannar och övriga remissinstanser

Registreras i W3D3

Bevaras

Yttranden från berörda grannar och övriga remissinstanser

Registreras i W3D3

Bevaras

Korrespondens som tillför viktig information till ärendet, (mejl,
anteckningar från telefonsamtal m.m.)

Registreras i W3D3

Bevaras

Bygglovsbeslut
Fakturaunderlag

Registreras i W3D3
Koppling från W3D3 till
ekonomisystemet

Bevaras

4

4

2

Kungörelse om beslut i Post- och inrikestidningar

Registreras i W3D3

Information till grannar

Registreras i W3D3

Kallelse till tekniskt samråd

Registreras i W3D3

Förslag till kontrollplan

Registreras i W3D3

Bevaras

Tekniskt samråd samt protokoll
Beslut om startbesked
Arbetsplatsbesök samt protokoll
Slutsamråd samt protokoll
Kontrollplan
Utlåtande KA, intyg egenkontroller
Certifikat
Relationsritningar
Beslut om slutbesked
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om återkallande

Registreras i W3D3

Beslut om ofullständig ansökan som avvisats

Registreras i W3D3

2 Tidsbegränsat lov

Bevaras

Ansökan med handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Information om registrering
Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Mottagningsbevis
Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Bygglovsbeslut
Fakturaunderlag
Underrättelser om beslut
Beslut om kontrollplan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Koppling från W3D3 till
ekonomisystemet
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras

Beslut om startbesked
Tekniskt samråd
Meddelande om påbörjad byggnation

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Anteckningar från byggplatsbesök
Anmälan enligt kontrollplan

Registreras i W3D3

Bevaras

Relationshandlingar, planer och fasader
Kontoller/ intyg enligt kontrollplan
Slutbesked
Lista över expediering
Ansökan om förlängning
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats

Registreras i W3D3

Remiss/ yttrande från länsstyrelsen/ länsmuséet angående
rivningslov
Mottagningsbevis

Registreras i W3D3

Rivningsbeslut
Ansökan/ anmälan om rivning, med handlingar
Information om registrering

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Underrättelser om beslut
Beslut om kontrollplan
Beslut om startbesked
Tekniskt samråd

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Meddelande om påbörjad rivning
Anteckningar och dokumentation, ex fotografier från platsbesök

Bevaras

Anmälan enligt kontrollplan
Kontoller/ intyg enligt kontrollplan
Lista över expediering
Slutbesked
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmälan med handlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Yttranden från berörda grannar
Beslut
Tillsyn och föreläggande rörande fastigheter

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Handlingar som initierat ärendet
Inventering/ dokumentation av platsen
Begäran om förklaring

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ofullständig ansökan som avvisats

4

4

4

4

3

4

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Inkommen förklaring/ ansökan om lov i efterhand
Kommunicering
Tjänsteskrivelse/ utlåtande, underlag till nämnd
Byggnads- nämndens beslut
Delgivning av beslut

4

4

5

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ansökan med handlingar
Information om registrering

Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om komplettering

Registreras i W3D3

Dispenser

Mottagningsbevis
Utskick till berörda grannar
Yttranden från berörda grannar
Beslut om strandskydds- dispens
Faktura- underlag
Underrättelser om beslut
Lista över expediering
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan
Återtagen ansökan om lov/anmälan
Ofullständig ansökan som avvisats

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

4

5

4

5

4

4

5

5

Byggprojekt

1

2

3

Projektmodellen
Projektdirektiv

W3D3

Bevaras

Projektplan/ Delprojektplan
Aktivitetsplan
Kommunikationsplan
Riskanalys
Styrgruppsrapport
Slutrapport
Uppdrag/beställning
Ej genomförda projekt
Genomförda projekt
Begäran om förprojektering
Övriga utredningar
Förstudie
Begäran/beställning av förstudie
Förstudiehandlingar
Information rörande byggnader som p.g.a. sitt kulturhistoriska
värde inte får rivas eller förändras (byggnadsminnen etc.)

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

W3D3
W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Information rörande projektplanering
Informationsmaterial egenproducerat

Registreras i W3D3

Bevaras

Modeller
Program, broshyrer, affischer,annonser och övrigt
marknadsföringsmaterial
Publikationer
Pressklipp

Bevaras
Bevaras*
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

4

4

4

5

5

5

4

5

6

Utlåtanden som inhämtats från utomstående

Registreras i W3D3

Förprojektering
Protokoll, förprojekteringsmöten

G:katalog

Lokalprogram

Registreras i W3D3

Bevaras

Planer, t.ex. riskanalys, sanerings- och miljöplaner m.m.

Registreras i W3D3

Bevaras

Kostnadsberäkning

G:katalog

Geotekniska grundundersökningar
Arkeologiska undersökningar, information rörande

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Övriga förprojekteringshandlingar

G:katalog

Beslut
Budgetberedning RS Au
Fastställt lokalprogram RS/RF
Projekteringsuppdrag RS/RF
Projektering
Anbudsunderlag för upphandling av konsulttjänster
Avtal/beställning av konsulttjänster
Protokoll från projekteringsmöten
Bygglovsansökan med bilagor
Tekniska beskrivningar av projektet
Bygganmälan
Kontrollplan
Startbesked

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
G:katalog
G:katalog
G:katalog
Registreras i W3D3
G:katalog
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

4

5

7

Slutbevis

Registreras i W3D3

Ansökan och beslut om lån och bidrag (statliga, EU etc)
Övriga tillstånd (länsantikvarie m.fl.)
Anbudshandlingar (förfrågningsunderlag)
Ansökan finansiellt igångsättningstillstånd RS Au
Tidplan
Konsulthandlingar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal avseende byggprojekt
Tjänsteanteckningar och underlag

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Upphandling
Inbjudningar/annonser
Protokoll från anbudsöppning
Protokoll anbudsutvärdering
Anbudssammanställning
Antagna anbud
Ej antagna anbud
Kostnads- och finansieringssammanställning
Beställning + Accept entreprenadavtal
Bankgaranti/ Borgensförbindelser
Information från leverantörer

4

5

8

Genomförande/byggnation
Protokoll från byggmöten
Projektdagbok
Ansökan och tillstånd för sprängning och för explosiva varor

Sprängjournaler
Kontrollantrapporter

4

4

4

5

5

5

9

10

11

Kvalitetsdokumentation
Fotografier,filmer
Besiktning
Förbesiktningsprotokoll

G:katalog

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

G:katalog

Slutbesiktningsprotokoll

Registreras i W3D3

Efterbesiktningsprotokoll

G:katalog

Garantibesiktningsprotokoll

Registreras i W3D3

Protokoll från myndighetsbesiktningar

G:katalog

Besiktningsprotokoll, kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Registreras i W3D3

Uppföljning
Protokoll från uppföljningsmöte

G:katalog

Kostnadsanalyser

G:katalog

Slutredovisning
Slutredovisning till TN

Registreras i W3D3

Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat

Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat

Bevaras

Bevaras

TN:s beslut angående slutredovisning

4

4

5

5

12

13

Utvärderingar
Delrapporter
Ritningsdokumentation
Förhandskopior huvudritning - A

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Interaxo

Relationsritningar - Mark

Interaxo

Relationsritningar - Arkitekt

Interaxo

Relationsritningar - Konstruktion

Interaxo

Upprättande av relationshandlingar
Nybyggnadskarta

Interaxo

Låsschema/ritningar

Interaxo

Relationsritningar - VA

Interaxo

Relationsritningar - gas/tryckluft

Interaxo

Relationsritningar - värme

Interaxo

Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

5

14

Relationsritningar - luftbehandling

Interaxo

Relationsritningar-el: mark-ledningsnät i mark

Interaxo

Hus - Kanalisation

Interaxo

Hus - Belysning

Interaxo

Hus - Elvärme och motordrift

Interaxo

Hus - Teletekniska anläggningar

Interaxo

Hus - Transportanläggningar

Interaxo

Hus - Styr och övervakning

Interaxo

Hus - Transportanläggningar

Interaxo

Övriga relationsritningar (D, H, I, L etc)

Interaxo

Drift- och underhållsinstruktioner

4

5

15

DU-Instruktioner Bygg

G:katalog

DU-Instruktioner Tekn. Inst.

G:katalog

Injusteringar
Protokoll från injusteringar

4

5

16

Driftprov
Dokumentation av driftprov

4

4

5

5

4

6

4

6

17

18

G:katalog

Underhållsåtgärder
Dokumentation över underhållsåtgärder

G:katalog

Myndighetsbesiktningar
Protokoll från brandsyn

G:katalog

Protokoll från SA-besiktningar (motsv)

G:katalog

Elrevisionsbesiktningar

G:katalog

Byggnader och anläggningar
1

G:katalog

Uthyrning

4

6

2

Hyreskontrakt

Insit xpand

Felanmälan

Insit xpand

Klagomål
Nyckelkvittenser

Insit xpand
Insit xpand

Hyresförhandlingar
Varningsbrev
Uppsägningar
Besiktningsprotokoll rörande uthyrning
Register över lås och nycklar
Hyresregister

Insit xpand
Insit xpand
Insit xpand
Insit xpand
Insit xpand
Insit xpand

Inhyrning
Avtal och kontrakt

Insit xpand

Bevaras

4

6

3

4

6

4

4

6

4

Underhålla

Dokumentation av extern påverkan; skadegörelse, olyckor m.m.

I fastighetsakten

Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar)
Anpassningar (mindre ombyggnader)
Drift och skötsel

Flexite/RiTiSk

Bevaras

Bevaras

Besiktningsprotokoll

Insit xpand
Insit xpand

Beslut om "lokal behörighet" för kontrollant

Insit xpand

Föreläggande från nämnden

Insit xpand

1 Kontroller av ventilation (OVK)
Register över ventilationskontroller

4

4

6

6

4

4

2 Kontroller av hissar
Beslut om avsteg från föreskrifter
Besiktningsprotokoll från kontrollorgan

Insit xpand
Insit xpand

Intyg från besiktningsorgan att brist åtgärdats

Insit xpand

Föreläggande från nämnden
Register över kontrollerade hissar

Insit xpand
Insit xpand

3 Kontroller av skyddsrum

Bevaras

Kallelse till besiktning

4

6

5

Besiktningsutlåtande
Certifikat från kontrollanter och kvalitetsansvariga
Avtal med konsulter om besiktningsuppdrag
Dokumentera fastighet

Registreras i Vision

Ritningar, relationsritningar,plan-, fasad- och sektionsritningar
Avtal
Ej utnyttjande pantbrev
Energibesiktning
Garantibesiktningar
Gravationsbevis
Information rörande förorenad mark
Inskrivningsbevis
Kvitto på köpeskillningen
Köpeavtal, köpkontrakt, köpebrev
Lagfartsbevis
Lantmäteriförrättningar
Protokoll skyddsrond
Servitutavtal
Slutbesiktningsprotokoll
Taxeringsbevis
Vägsamfälligheter, handlingar rörande
Tillstånd/anmälan/registering
Överenskommelse/avtal om fastighetsreglering
Fastighetsdeklaration

Bevaras
Bevaras

Bevaras
G:katalog och på papper

G:katalog och på papper
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Fastighetsförsäkringar
Inkl. avtal gällande ansvars- och olycksfallsförsäkringar
Fastighetstaxering
Garantibrev
Sotningsprotokoll
4

6

4

7

4

7

6

Externa fastigheter

Anmälan och beslut om att byggnad blivit kulturminnesmärkt

Registreras i W3D3

Bevaras

Ansökan och beslut om bidrag till kulturminnesmärkt byggnads
ombyggnad/renovering
Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning
Avisering/underrättelse från lantmäteriet om förändrade
fastighetsenheter

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Gator och vägar
1

Planera gator och vägar
Planer
Program
Utredningar
In- och utgående skrivelser

Kartor
Statistik
Yttranden
Beslut

Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3 om det
är en skrivelse av vikt och
bevaras
Bevaras
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras

4

4

7

7

2

3

Anlägga gator och vägar
Anbud/offerter, ej antagna
Rapporter
Projektering
Program
Geotekniska undersökningar
Avtal

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*

Arkeologiska undersökningar
Överenskommelser

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Statistik
Planer
Kontrakt

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Utredningar
Månadsjournaler/ rapporter

Registreras i W3D3

Bevaras

Anbud/offerter, antagna
Kartor
Underhålla gator och vägar

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Månadsjournaler/ rapporter
Trafikliggare
Broliggare, dokumentation rörande broar, inkl. gångtunnlar

Bevaras
Bevaras

Planer för gatubelysning, ombyggnader, drift och underhåll av
vägar
Trafikmätningar
Trafiknätsanalyser
Trafik- och anläggningsritningar

Bevaras
Bevaras

Besiktningsprotokoll efter sprängning, grävning
Beredskapslistor snöröjning
Beläggningsprogram
Dagbok, vinter (innehåller körschema)
Avtal med privata utförare (snöröjning)
Beslut om trafikskyltar

4

4

7

7

4

Enskilda vägar

5

Avslagna ansökningar
Besvärshänvisning
Överklagande av beslut
Register över enskilda vägar
Ansökan om bidrag
Beviljade ansökningar
Enskilda vägar med statsbidrag
Fysisk tillgänglighet
Statistik
Program
Utredningar
Projektering
Planer
Anmälningar
Avtal

Pärm
Registreras i W3D3
Registreras STFS, svensk
trafikföreskriftsamling;
Trafikverkets databas

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kartor
Rapporter över åtgärder
Kontrakt (av rutinartad karaktär eller tillfällig betydelse)

Excel-fil i G:katalogen
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
På papper under avtalets
giltighet och digitalt i
W3D3
G:katalogen
Registreras i W3D3
G:katalogen

Avstängning av vägar i samband med byggnation

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

4

7

4

8

4

8

4

8

6

Parkering/parkeringsplatser

Tillstånd enligt ordningsföreskrifter
1

2

Grävningstillstånd
Ansökan från enskild
Utredning

Geosecma
Geosecma

Beslut
Upplåtelse av allmän plats
Remiss från Polisen
Utredning

Geosecma

Bevaras

Beslut
Tillståndsbevis
Polistillstånd

Registreras i W3D3

Bevaras

Lokal trafikföreskrift
Torghandel

Registreras i W3D3

Bevaras

Torgplats ansökan
Torgplats upplåtelsebevis
Ansökan om plats (inkommer som remiss via Polisen)

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Yttrande från TN till Polisen

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Kvitton
Lista över försäljare
Lista över platsfördelning

4

8

3

Anteckningar angående platsnyttjare (firmans namn,
organisationsnummer, adress, platsnummer m.m.)
Platsnyttjarens F-skattebevis
Karta över försäljarnas platser
Dokumentation
Kontaktlistor

Bevaras

Inbjudningar
Redovisningar av genomförda aktiviteter
Egenproducerat material
4

8

4

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Affischeringstillstånd
Remiss från Polisen

Registreras i W3D3

Utredning
Beslut
4

8

5

Registreras i W3D3

Bevaras

Tillstånd för skylt
Remiss från Polisen

Registreras i W3D3

Utredning
Beslut
4

8

6

Offentliga tillställningar

Registreras i W3D3

Bevaras

Remiss från Polisen

Registreras i W3D3

Utredning
Beslut

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

4

9

Parker och grönytor

4

9

1

Planera parker och grönytor

4
4

9
9

2
3

Anlägga parker och grönytor
Förvalta parker och grönytor
Program
Anbud/offerter, antagna
Anmälan om skadegörelse
Felanmälan

På papper?
Registreras i W3D3

Projektering
Beskrivningar/ kartor över planteringar och växtval

Registreras i W3D3
G:katalog

Anbud/offerter, ej antagna

På papper eller digitalt

Rapporter över åtgärder
Utredningar

Registreras i W3D3

Infracontrol
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Planer
Avtal om parker och grönområden
Överenskommelser
Statistik
Kartor och ritningar
Kontrakt
Månadsjournaler/ rapporter
Skötselplaner

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

Ansökan om trädfällning
4

9

4

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Kolonilotter och stadsodling
Avtal och kontrakt

4

10

4

10

4

4

10

10

Lekplatser
1

2

3

Planera lekplatser
Projektering
Utredningar
Kartor
Anlägga lekplatser
Projektering
Ritningar, som bilaga till ärendet
Förvalta lekplatser
Tillsynsprotokoll
Rapporter över åtgärder
Skötselplaner
Felanmälan

4

11

4

11

Infracontrol

Trafik och kommunikationer
1

Planera trafik
Remisser
Remiss/begäran om yttrande
Yttrande/svar
TA Planer
Ansökan "TA plan"
Granskar/godkänner
Trafikanordningsplaner

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Geosecma
Geosecma
Geosecma

Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

11

2

4

11

2

4

4

4

11

11

11

2

Trafikföreskrifter och tillstånd

1

2

2

2

4

Trafikföreskrifter
Utredningar
Yttranden
Beslut
Antagna föreskrifter
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

P-skivor, antal sålda
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Förvaras i pärm

Bevaras

Ansökan med foto
Läkarintyg
Begäran om kompletteringar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut
Avslag och besvärshänvisning
Överklagande
3 Övervakning
Ansökan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Utredningar
Tillstånd
Avslag
Besvärshänvisning
Överklagande
Felparkering

4

4

11

11

2

2

Felparkeringsavgifter
Parkeringsanmärkningsblanketter
Statistik
5 Flytt av fordon
Flytt av fordon, underlag för beslut

Park Right
Park Right
Park Right

Flytt av fordon, protokoll
6 Nyttoparkeringstillstånd
Ansökan

Registreras i W3D3

Beslut/kort
Avslag och besvärshänvisning

4

4

4

11

11

11

2

2

3

Bevaras

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Överklagande
7 Transporttillstånd
Ansökan, utfärda transporttillstånd

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Beslut
Begäran om yttranden angående transport
Yttrande
8 Tillfälliga parkeringstillstånd/dispenser
Ansökan om dispens
Beslut/kort

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik, Beslut
Tillstånd linjetrafik
Yttrande
Information

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
På gotland.se m.m.

Bevaras
Bevaras

Tidtabell
Beslutsunderlag
Domar
Överklagande
Upphandlingar

Ansökan om bussiga kortet
Beställning av arbetsresekort
Ansökan om förseningsersättning
4

11

4

12

4

12

4

12

4

I Rebus och på papper
(broschyr)
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Vinnande anbud med
tillhörande handlingar
registreras i W3D3
Ridango

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kollektivtrafikens
verksamhetssystem
Kollektivtrafikens
verksamhetssystem

Infrastruktur

Hamnar
1

2

Planera hamnar
Hamnområdesplaner
Hamnföreskrifter
Anlägga hamnar
Kajer m.m. byggnadsritningar
Kartor över hamnar och hamnanläggningar
Markarrende för fiskebod
Ramningskartor. Upprättade

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Förvaras i pärm på
hamnkontoret
Vattenståndsdiagram,
Visby hamn

Bevaras

4

12

3

Förvalta hamnar

Föreskrifter
Handlingar rörande farleder, prickar och fyrar.
Vatten- och bottenundersökningar
Statistik
Avtal och kontrakt (av unik karaktär eller av vikt)
Entreprenadkontrakt

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Excel-fil i G:katalogen
Registreras i W3D3
Förvaras i en pärm

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Drift- och underhållsrapporter
Yttranden och beslut från koncessionsnämnder
Hamntaxor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Handlingar rörande dumpning av muddermassor

Registreras i W3D3

Bevaras

Rapporter och skriftväxling ang muddringsverksamhet
Hyresavtal för terminaler

Förvaras i en pärm

ISPS (International Ship and Port facility Security Code)

På papper i låst
dokumentskåp
Registreras i W3D3

Miljörapport

Platshyror, sliphyror, rapport

Bevaras

4

12

4

Protokoll, från besiktningar av ramper, hissar mm

Registreras i W3D3

Tidningsurklipp gällande hamnverksamheten

I arkivbox på
hamnkontoret

Bevaras

Fartyg och båtar
Rapporter över fartygsanlöp/register över ankommande och
avgående fartyg

Bevaras

Tonnage, årssammanställning ankommande och avgående efter
fartygskategori
Statistik på lossade petprod (petroleum produkter)

Bevaras

Kryssningslista/årlig
Ansökan om upplåtande av kajplats
Fartygsanmälningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Remisser och yttranden
Beslut om upplåtande av kajplats
Register över båtplatser
Ansökan om upplåtande av båtplats

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut om upplåtande av båtplats
Båtplatskontrakt, fiskebåtskontrakt, fiskebodskontrakt

På papper

Certifikat för livbåtar

Registreras i W3D3

Fribordscertifikat

Registreras i W3D3

Driftrapporter och analyser från oljeavskiljare

Förvaras i en pärm i
Klintehamn

Serviceavgifter från gästande fritidsbåtar

4

13

4
4
4
4

13
13
13
13

4

14

4

14

Flygplatser
1
2
3
4

Planera flygplatser
Anlägga flygplatser
Förvalta flygplatser
Flygtrafik

Energiförsörjning
1

Planera och utreda energiförsörjning
Energibesparing, handlingsplan
Energiplanering
Energiplaner med miljökonsekvensbeskrivning
Fjärrvärme, årsrapport
Klimatstrategier
Miljöanalys, miljörapport
Pressklipp
Taxor, fastställda
Utredningar och rapporter
Övrig information av betydelse för ärende
Beredskapsplaner för energiförsörjning

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Information rörande beredskapslagring
Katastrofplan

4

14

2

Anmälan om skadegörelse
Kartor
Producera energi

Bevaras
Bevaras

4

14

3

Intyg, återkommande besiktningar av produktion
Koncessionshandlingar
Loggböcker
Fotografier, dokumentation
Miljödata från produktionsanläggningar
Serviceprotokoll, kalibrireringsprotokoll
Statistik från produktionsanläggningar
Statistik övrig, egenproducerad, sammanställning
Strömavbrott sammanställning, information rörande

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tillstånd och beslut
Utredningar och rapporter
Kontrollbesiktningar för anläggningar rörande fjärrvärme

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Underlag för koncessionsansökan
Anmälan komplement

Registreras i W3D3

Besiktningsprotokoll efter sprängning, grävning
Distribuera energi
Besiktning av Panncentral, värmecentral, kraftvärmeverk

Registreras i W3D3

Intyg, återkommande besiktningar av distribution
Servitut, ledningsavtal
Eltaxor
Energiskatteredovisningar
Mätarförteckningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Underlag för inbetalning av energiskatt
Kraftleveranskontrakt (råkraft)
4

14

4

Förvalta ledningsnät för energi
Anläggningsdata trafiksignaler
Anslutningsschema trafiksignaler

Bevaras
Bevaras

Avbrottsjournaler, avbrottsrapport
Driftprov
Driftrapporter från produktionsanläggningar
Kopplingsschema, kopplingstabeller
Kretsscheman
Ledningskartor (hög- och lågspänning, gatubelysning, fjärrvärme
och gas)
Principschema nätstationer
Register över serviser/anslutningar
Slutbesiktningar, garantibesiktningar
Serviser (anslutningar)
Besiktningsprotokoll, övriga

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Driftsinstruktioner
Driftjournaler
Fjärrstyrningsprogram
Översiktskartor
4

14

5

Bygga ut ledningsnät för energi
Tillfälliga byggnadsserviser

4

14

6

Abonnenter
Abbonentregister/kundregister
Elavtal, kunder
Flyttanmälan

4

14

7

Mätaravläsningar, flyttningar och ordinarie
Hot om avstängning och beslut
Gas

Registreras i W3D3

Bevaras

4

15

4

15

Kommunikationsnät
1

4

15

2

4

15

3

Planera och utreda nät för elektronisk kommunikation
Markvärderingsprotokoll
Koncessionshandlingar
Ledningsrättsavtal
Slutbesiktningar
Projektplan
Genomförandeplan
Kommunikationsplan
Ansökan om finansiellt stöd
Markupplåtelseavtal
Markanvisningar
Markavtal
Fiberbeställning
Avtal med entreprenörer
Besiktningsprotokoll
Informationsmaterial
Löpande uppföljning/ loggbok
Slutredovisning
Kartunderlag
Kartor
Ledningsritningar
Hyra ut kommunikationsnät
Avtal/överenskommelser
Förvalta kommunikationsnät
Felrapporter
Uppföljningsrapporter
Garantibesiktningar
Översiktskartor

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras*
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avbrottsrapport
Besiktningsprotokoll, övriga
Principschema
Fiberkartor
Förteckning över IP-adresser

4
4

15
15

4

16

4

16

4
5

Skadeanmälningar
Bygga ut kommunikationsnät
Ansluta till kommunikationsnät
Beställningsdokumentation
Avtal

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras*
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Vatten och avlopp
1

Planera och utreda vatten och avlopp
Föreskrifter från myndigheter (som gäller den egna
verksamheten)
Informationsbroschyrer, egenproducerade
Protokoll/minnesanteckningar från driftsmöten med
entrepenörer
Skrivelser mellan fastighetsägare och VA-verk
Skyddsbestämmelser för vattentäkt
Tillståndsansökningar med beslut
Underhållsprogram
VA-plan
VA-taxa
Vatten och avloppsutredningar
Vattenmål. Avgjorda domar i vattendomstol, som rör de egna
vattentäkterna
Vattenskyddsområde, information rörande

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning

Registreras i W3D3

Bevaras

Årsrapporter över vatten- och avloppsanläggningar
Anbud/offerter, antagna
Ansökan om anslutning
Felanmälan

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Projektering och projekthandlingar
Vattenanalyser, provtagning av avloppsvatten och slam

G:katalog
Förvaras i databas på
Tekniska förvaltningen
Registreras i W3D3
G:katalog
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
G:katalog
G:katalog
Registreras i W3D3

Bevaras

Rapporter över åtgärder
Statistik
Planer
Avtal
Uppsägning
Incidentrapporter
Ansökningar om vattentäkt
Anmälan om skadegörelse
Kartor
Kontrakt
Utredningar
Månadsjournaler/ rapporter
Dokumentation, fotografier m.m.
Ritningar
Geotekniska grund- undersökningar
Externa utlåtanden
Handlingar rörande byggnadsminnen

Besiktningsprotokoll

G:katalog
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Konsultavtal
4

16

2

Producera dricksvatten

Larm/Larmrapport
Analysresultat av dricksvatten, externt
Analyser, eget labb

4

16

3

G:katalog

Driftjournaler för vattenverk
Förvalta ledningsnät
Anläggningsdokumentation gällande drift och underhåll
Besiktningsprotokoll, slut- och garantibesiktning
Ledningsavtal, tillstånd att korsa med VA-ledningar
Ledningskartor
Loggböcker
Läcksökning, rapporter
Vatten- och avloppregister
Besiktningsprotokoll
Driftjournaler
Larmrapporter SOS

Databas på tekniska
förvaltningen
Databas på tekniska
förvaltningen
PLC
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
EDP Future

Citect SCADA
Region Gotland får
informationen, men har
inget ansvar att förvara
eller bevara den.

Ledningsregister
Minnesanteckningar, protokoll från olika möten

G:katalog

Provnings- protokoll, vattenmätare

EDP Future

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Uppdateras löpande
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Register över vattenmätarbyten
Rörinspektioner

EDP Future

Underhållsprogram
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

4

4

4

4

16

16

16

16

Miljörapporter
Bygga ut ledningsnät
Servitutavtal
Uppgifter om debiterade anläggningsavgifter
Sprängtillstånd/ sprängupplags- tillstånd
Besiktningsprotokoll, sprängning
Schaktningstillstånd
Ansluta till nät för vatten och avlopp

4

5

6

6

1

Registreras i W3D3

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Ansökan
Utredningar, enskilda servisanslutningar
In- och utgående skrivelser
Faktura, anläggningsavgifter
Inbetalning, anläggningsavgift

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Avtal utanför VO
Förbindelsepunktkarta
Servitutavtal mellan fastighetsägare och VA-verket
Skrivelser från och till fastighetsägare
Avtal, industrianslutningar
Avtal, sprinkler
Försälja dricksvatten
Abbonentregister

Registreras i W3D3

Stänga av vatten
Avstängningshot, meddelande om

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i EDP Vision
Future
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

4

4

16

16

6

7

Bestridande av avstängning
Beslut av domstol
2 Vattenmätare
Uppgift om mätaravläsning

17

4

17

Bevaras
Bevaras

Faktisk förbrukning
fjärravläses via systemet
Ready, fil skickas därifrån
till EDP Future

Information om mätarbyte

EDP Future

Mätarbyten

EDP Future

Rena avloppsvatten

Analysrapport för avlopp
Interna analyser
Driftjournaler
Anmäla/informera tillsynsmyndighet
Mijörapporter avlopp
Inrapportering i SMP, Svensk miljörapporteringsportal

4

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
-

Avfall
Anmälan om att krossa grus till mindre dimensioner

Registreras i W3D3

Bevaras

Avtal
Avfallsplan för Region Gotland
Avfallsrapporter/miljörapporter
Besiktningsprotokoll, slutbesiktning
Beslut om sluten tank, lösningsmedel, brandfarlig vara

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avfall och återvinning
1

Deponiplan
Driftjournaler, dagböcker

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Kommunens organisation för transporter av miljöfarligt avfall

Registreras i W3D3

Bevaras

Polisanmälningar, sammanställning
Renhållningsordning
Renhållningstaxa

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skadestånd, ersättning, information rörande

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skadestånd ersättning, vid hämtning av hushållsavfall (sopor,
latrin, slam)
Tillståndsansökningar med beslut
Utredningar, inventeringar
Vattenanalyser
Årsstatistik, avfallsmängder
Besiktningsprotokoll, övriga
Dagliga rapporter från vaktbolag
Detaljplane- och bygglovsremisser
Driftspersonaldokumentation, ansvar för felavhjälpning
Driftinstruktioner till anläggningar
Driftsuppföljning, driftsdokumentation
Tekniska specifikationer

Registreras i W3D3

Bevaras

4

17

2

Redovisning, farligt avfall
Renhållning
Ansökan och beslut om dispens från kärlplaceringsvillkoret
Dispenser från sop- och latrinhämtning (kopia av dispens)

Registreras i W3D3
Registreras i EDP Future

Bevaras

Entreprenörsavtal med utförare
Uppsagda renhållningsavtal
Allmänna förfrågningar om avfallshantering
Anmälan och beslut om kompostering av matavfall

EDP Future

Ansökan och beslut om upphåll i hämtning

EDP Future

Ansökan och beslut om dispens delad behållare
Ansökan och beslut om hämtning av matavfall
Abonnentregister
Avtal om uppställning av container
Beslut om föreläggande/ förbud
Underlag till sammanställningar av rapportering från
samordningsentreprenör
Uppsägning av hämtning och behandling
Ändringsmeddelande om ändrad hämtning av entreprenör
Beställningar hämtningar med mera
Scheman för hämtning
4

17

3

Sortering och återvinning
Entreprenörsavtal med utförare
Statistik

EDP Future

EDP Future

EDP Future

G:katalog
Bevaras

Återvinningscentral, återvinningsstation

4

18

4

18

4

4

18

18

4

18

4

19

4
4
4
4
4
4

19
19
19
19
19
19

Fiske
1

2

3

4

Fiske och fisketillsyn
Fisketillsyn
Ansökan om fiskekort
Beslut om fiskekort
Fiskekort

Fiskodling
Ansökan om att starta fiskodling
Beslut
Utplantera fisk
Ansökan om att få plantera ut fisk
Beslut
Reduktionsfiske

Sanering
1
2
3
4
5
6

Marksanering
Industrisanering
Fastighetsanering
Brandskadesanering
Kemikaliesanering
Vattenskadesanering

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Gallringsfrist

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Anmärkning

MBN, Geografisk information Alla typer av förrättningar. Ex. nybyggnadskarta,
lägenhetsregister
Ansökan från privatpersoner skickas inte via
regionen utan går direkt till Lantmäteriet.

Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Se 1.9.3 Statistik till andra myndigheter

G:katalogen

MBN
MBN/RSF

W3D3

Detta gäller både digitala bilder samt
kontaktkopior.
Karta som redovisar aktuella adresser, gator,
vägar och kvarter. Dessutom innehåller den
fastighetsindelning och offentliga byggnader samt
gatu- och vägnummer

TN, Mark- och stadsmiljö

Vid t.ex. förvärv och försäljning av mark behövs
avtalskartor. Beställare kan vara privatpersoner,
kommun/bolag mfl.

MBN

Ursprung, primärkartan. Används som juridiskt
kartunderlag vid upprättande av detaljplan.
Innehåller byggnader, fastighetsgränser,
rättigheter, höjdkurvor, träd, häckar, vägar,
vägkanter m.m. Kartan används som underlag vid
bygglov, då situationsplan ska upprättas.

W3D3

MBN

Nybyggnadskarta är en juridiskt upprättad karta
med redovisning av detaljplan som används i
samband med nybyggnation. Innehåller
uppdaterad primärkarta, fastighetsdata, uppgifter
från detaljplan, avvägda markhöjder m.m.

W3D3

MBN

Övriga beställningskartor.

ArcGis/Geosecma

MBN

Den digitalt lagrade primärkartan är regionens
storskaliga karta som detaljerat och med god
lägesnoggrannhet redovisar grundläggande
förhållanden på marken. Kartorna används främst
för detaljerad planering och projektering samt
som underlag till nybyggnadskartor,
förättningskartor/tomtkartor och
ledningsdokumentation. Primärkartan är ingen
handling, utan en databas som uppdateras
löpande.
Denna process kan involvera flera nämnder.

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

MBN, Planenheten
Upprätta översiktsplan/fördjupning av
översiktsplan/tillägg till översiktsplan. Här ingår
även upphävande och överklagande.
Under varje mandatperiod
Diarieförs om det leder till ett beslut i
planförfarandet
Uppdraget kan bli en ny Översiktsplan

Ska registreras/diarieföras om de leder till beslut i
planförfarandet.

Annonsering, missiv, informationsbrev
Inkl. mötesanteckningar
Personuppgifter

Yttrande från Länsstyrelsen

Samt tillhörande handlingar
Om ingen överklagar
Här ingår även upphävande och överklagande,
områdesbestämmelser

endast vid behov för program
endast vid behov för program
endast vid behov för program
endast vid behov för program

Missiv
Missiv
Missiv

I de fall planprogrammet ska antas
Inklusive planunderlag
Beroende på storlek/principiell betydelse avgör
beslutande instans

Gallras vid arkivering
Program upprättas inte alltid.

Vid behov

Även underlag till planhandlingar
Ev. missiv (informationsbrev) om upphävande av
strandskydd framgår i planhandlingar
GDPR -säkrad
Urklipp/fotokopia tidning
Samt resumé av samrådsmöte
Endast vid utökat förfarande
Endast vid utökat förfarande
Även underlag till planhandlingar
Ev. missiv (informationsbrev) om upphävande av
strandskydd framgår i planhandlingar
GDPR -säkrad

Via markingenjör, kopia
GDPR -säkrad

Beroende på storlek/principiell betydelse avgör
beslutande instans
gäller ej vid överklagan förrän efter ev.
överprövning som slutar i avlsag av överklagan

tillsyn enl. 11 kap. 10§
inklusive rättidsbedömning

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Gallras efter 10 år

Se anmärkning
TKF, markingenjörer

Arkivlokal i Graip

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet
Markområden och de byggnader som finns inom
området.
Expropriation/inlösen, köp, lagfarter
Ordnas efter fastighetsbeteckning och socken.
Digitalisering pågår.

Gallras efter 10 år
Se anmärkning

Se 5.6.2 Försäkra egendom

Gallras 2 år efter
avtalstidens utgång
Markutvecklingsprojekt, utredningar

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Delegationsbeslut

Skrivelse samt kopior på delgivningskvitto

Se anmärkning

Ex. Kommunal tomtkö
Se anmärkning
Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal
Se 2.6.4 Förvalta avtal
Skickas till KS tillsammans med köpekontrakt
Beslutet från RS skickas till köparen tillsammans
med köpekontraktet. Ett påskrivet behålls av
regionen i akten.
Skickas till köparen.

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Ex. taxering, registreringsbevis och bolagsordning

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Regionen avstår från förköp samt
tillståndsprövning och skickar beslutet till
köparen. I de fall hyresgästföreningen inte anser
att tillståndsprövning är aktuell.
I de fall hyresrättsföreningen anser att
tillståndsprövning är aktuell går ärendet till KS för
beslutande om tillståndsprövning ska begäras hos
hyresnämnden.
Skickas till Hyresnämnden i Stockholm i de fall
tillståndsprövning begärs. Kopia skickas till
hyresnämnden och motpart (köparen av
fastigheten).
I de fall Hyresnämndens beslut överklagas.

Om man byter en fastighet mot en annan
fastighet i samband med ex. en omläggning av
väg. Markbytet sker genom fastighetsreglering

Arrenden, tomträtt, nyttjanderätt av
fastighet/mark, servitut. OBS! fastighet och mark
är samma sak i lagstiftningen

Ex avtalskarta. Avtalskartan visar vilken fastighet
arrendet gäller.
Ligger till grund för arrendeavgiften. Ny värdering
görs inför nytt avtal
Bevaras. Skickas till arrendator( i vissa fall med
delgivning). Uppsägning skickas minst 1 år innan
för bostadsarrende samt 6 månader för
lägenhetsarrende och anläggningsärende
I de fall som regionen väljer att inte förvärva
byggnaden läggs förfrågan och andra handlingar i
ärendet på samma plats som arrendeavtalet.

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal

Se anmärkning

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Ex tomträttsavtal, avtal gällande förättningar och
avtal med försvaret.

Se anmärkning

Innehåller karta till servitut
Skickas till Inskrivningsmyndigheten. Se även 2.6.4
Förvalta avtal
Påskriven av alla parter
Aktbilaga ex karta
Beslut( om att utplåna servitut)
Nyttjanderätten finns i GIS som en funktion för att
se vilka som har dem men registreras i diariet

Se anmärkning

Se anmärkning

Ex. vid ändring av avgift. Registreras på 2.6.4
Förvalta avtal. Bilaga i form av karta
Man skiljer på tomträtter för industri och
tomträtter för bostäder. Tänk på att ev. avtal
registreras på 2.6.4 Förvalta avtal.

Utförs av värderare.
Köpekontrakt registreras på 2.6.4 Förvalta avtal.
Skickas tillsammans med påskrivet köpekontrakt

Köpebrev skickas till köparen med kopia på betald
tomträttsavgäld)

Innehåller vad som skett med skogen under ett år
samt samtliga verifikationer

MBN
Utanför detaljplanelagt område
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter
överklagningstiden har
löpt ut
Lov inkluderar bygglov, rivningslov och marklov,
skyltar på fastigheter och byggnader

I ansökan ingår följande handlingstyper: plan-,
fasad- och sektionsritning, situationsplan,
markplaneringskarta, teknisk beskrivning,
brandskyddsdokumentation, samt uppgifter om
byggherre, fastighetsägare m.m.

Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Namn, adress till sökande fastighet
Namn, adress, epost, fastighetsbeteckning

Pappersutskick till grannar, Epost till övriga
remissinstanser dvs myndigheter
Svar kommer även på epost

Namn och adress
Gallras efter 2 år

Se anmärkning

Finns oftast inget utskrivet utan endast en
händelserad i verksamhetssystem. Läggs in på
www.poit.se
Papper gallras men notering bevaras i
verksamhetssystem om att information skett.
Namn och adress

Gallras när ärendet
avslutas
Kan finnas namn och adressuppgifter till sökande.
Namnuppgifter
Namn. Adress
Namnuppgifter

Namn. Adress
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras när
överklagandetiden är
utgången efter
beslutet.

Blir det överklagande ska detta bevaras
tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

I ansökan ingår följande handlingstyper: plan-,
fasad- och sektionsritning, situationsplan,
markplaneringskarta, teknisk beskrivning,
brandskyddsdokumentation, samt uppgifter om
byggherre, fastighetsägare m.m.
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år

Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras när ärendet
avslutas

Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning
Ex. Attefallshus, eldstäder, VA-anslutning,
anmälan rivning
Attefallshus: tillbyggnad/fristående hus; samma
handlingar som i en bygglovsansökan. Eldstäder:
situationsplan/karta över aktuellt hus, planritning,
sektionsritning, fasadritning. Information om typ
av eldstad/skorsten, fabrikat.

Gallras när ärendet
avslutas

Till exempel ovårdade fastigheter och olovligt
byggande.

Gallras efter 5 år eller
då överklagat ärende
avgjorts
Dispens efter prövning utifrån Miljöbalken.
Strandskydd, naturskyddstillstånd. OBS! utifrån
byggperspektiv
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas
Gallras när ärendet
avslutas

Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras omgående
efter beslut om
avvisning

TKF, Projektavdelningen

Se anmärkning

Kan ingå som del i samrådsdokumentation i en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.
Ett arkivexemplar av varje trycksak bevaras.

Kan ingå som del i samrådsdokumentation i en
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Önskemål från verksamheten/beställaren om hur
många lokaler som behövs och deras
användningsområde.

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Kopior till BN, entreprenörer
Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat

10 år efter
garantitidens utgång

Bevaras när de rör byggnader av kulturhistoriskt
värde som inte får förändras eller rivas.

Gallras vid inaktualitet

Som inte tillför sakuppgift

Gallras efter 4 år enl.
LOU 5 kap 20 §

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Makuleras när
relationsritningar
föreligger
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat

Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat

Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
Överlämnas till
beställaren när
projektet är avslutat
TKF
Även bostadsförmedling samt uthyrning av
bostäder till nyanlända

Gallras 2 efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter nyckeln
återlämnats
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Uppdateras löpande
Uppdateras löpande
Lokaler som regionen hyr.
Gallras 2 år efter
upphörande

Reparationer, målning, tapetsering o dyl. Sådant
som inte ingår i den dagliga skötseln av
fastigheten.
Exempelvis polisanmälan.
Underlag om vid polisanmälan
TN

Gallras när nytt
godkänt protokoll har
upprättats
Gallras när behörighet
upphör
Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår

Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår
Gallras när ärendet
avslutats och tvist ej
pågår
Gallras vid inaktualitet

Återkommande kontroller. Brandtillsyn,
ventilationskontroll, tillsyn av hissar, elrevision,
den dagliga skötseln

Gallras vid inaktualitet

Se anmärkning
Ritningsmaterial och handlingar specifikt för de
egna fastigheterna och byggnaderna som
uppdateras löpande. Här hanteras även ev
tillstånd och registreringar som krävs för
fastigheter som myndigheter äger.
Innehåller även ritiningar över befintliga
skyddsrum som regionen äger.
Nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal

Ex. miljöfarlig hantering, ny verksamhet
Gallras 5 år efter ny
fastighetstaxering

Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras 5 år efter ny
fastighetstaxering
Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Fastigheter som ej tillhör regionen. OBS!
Fastigheter definieras juridiskt som allt från
mark, skog, fornlämningar till byggnader.
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Kommer från Länsstyrelsen för kännedom
Gallras efter 2 år

Ex. gång- och cykelväg, gatubelysning, skyltning

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 4 år

Enl. LOU kap 5 20 §

OBS! Arbetsprogram kan gallras
Om avtalet inte innehåller uppgifter om
giltighetstid, i såna fall sk avtalet gallras när
avtalet löpt ut.
Gallras vid inaktualitet

Gallras när kontraktet
löpt ut
Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år

Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter

Felanmälan, snöröjning, gatusopning, gång- och
cykelvägar
Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter

Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år

W3D3

Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
kontraktet löpt ut

Inkluderar även garage
Ex upplåtelse av allmän plats, grävtillstånd,
affischeringstillstånd, skyltar, tillfällig
övernattning, offentliga tillställningar
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Foodtrucks
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

TN

Regionen ger tillstånd om dessa enl. den lokala
ordningsföreskriften, Torghandelsstadgan
Ansökan inkommer via e-tjänst

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Ex. sommarmarknader
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Tillfälliga tillstånd
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

TN

Planera och anlägga parkområden och
planteringar, skötsel av grönytor, besiktning,
springbrunnar och vattenanläggningar. Även
hundrastgårdar och speciella hundlekplatser
ingår här.

Arbetsprogram kan gallras
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Sammanställning bevaras (om sådan görs).

Stadsträdgårdsmästaren,
Mark och stadsmiljö

Gallras när vinnande
anbud inte går att
överklaga
Vid inaktualitet

T.ex. vilka växter som ingått i planteringar och
rabatter.

Se anmärkning
Gallras efter 2 år

Överenskommelse av vikt registeras och bevaras.

Se anmärkning

Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Se anmärkning
Gallras efter 2 år

Se 2.6.4 Förvalta avtal.
Bevaras om statistik ej görs för motsvarande
uppgifter

Gallras efter 2 år

W3D3

TN

Planera och anlägga lekplatser, skötsel och
funktionskontroll

Gallras när nytt
protokoll upprättats
Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras 2 år efter
åtgärd
TN

Remisser och yttranden som hör till
verksamheten.

Trafikanordningsplan
Särskild blankett

Lokala trafikföreskrifter gällande gator och
vägar. Parkeringstillstånd, dispenser, bortforsling
av fordon mm

Gallras efter 2 år eller
när föreskrift är
antagen
TN; parkeringsvakter
Bevaras för forskning. Allt utom beslutet kan
gallras om man vill 1 år efter beslutet fattats.
Tänk dock på att parkeringstillstånd kan gälla i
upp till 5 år.

Kan gälla personlig kontakt, telefonkontakt,
läkarutlåtande
Delegationsbeslut registreras och bevaras
Översändes tillsammans med avslagsbeslut.

Ex. trafikövervakning/parkeringsövervakning
gjord av företag för regionens räkning

Sköts av polis och företag för regionens räkning

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

TN; Parkeringsvakter
TN; Parkeringsvakter
TN; Parkeringsvakter

Gallras efter 10 år

Kopplat till Transportstyrelsen
Skickas till Transportstyrelsen
Inkommer från polis och bevakningsföretag

Gallras efter 10 år
TN; Gator och vägar
Gallras 1 år efter
utgången giltighetstid

Gallras 1 år efter
utgången giltighetstid

Ansökan om transporttillstånd kommer från
åkerier
Kommer från andra myndigheter

Gallras efter 10 år

För särskild kollektivtrafik och sjukresor se 8.10
W3D3

Uppdateras löpande.

1 ex av varje tryckt tidtabell bevaras i kronologisk
ordning

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

Gallras 2 år efter
inaktualitet
Gallras 2 år efter
inaktualitet
Gallras 2 år efter
inaktualitet
TN; Hamnavdelningen

Ex Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket

Hamnvis
Gallras 10 år efter
uppsägning

Förvalta farleder, prickar och fyrar, kontrollera
vattendjup, kontrollera havsbotten.
Upplåta magasinsutrymme och cisterner,
färjeterminaler, förvalta tullhus och
hamnkontor, kranar, mudderverk, industrispår.

Diarieförs
Diarieförs

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång

Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
avtalets utgång
Gallras när ny
upprättas

Sekretess, skickas till och förvaras av
Transportstyrelsen
Skickas in digitalt till SMP (Svenska
miljörapporteringsportalen) som sköts av
Länsstyrelsen.
Rapporteras direkt till RSF, debiteringsunderlag

Gallras när nytt
besiktningsprotokoll
upprättats

Sköts av RSF

Registrera ankommande och avgående fartyg,
upplåta kajplats
Skickas till Statistiska centralbyrån

Sköts av RSF

Gäller Visby hamn.

Sköts av RSF

Skickas till svenska petroleuminstitutet

Inkluderar olika typer av leveranser som sker till
fartyget, el, vatten mm

Gallras 2 år efter
beslut
Gallras 2 år efter
beslut
Gallras 10 år efter
uppsägning
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år
Gäller samtliga hamnar. Rapporteras direkt till
RSF, debiteringsunderlag

TN

El, gas, kyla och fjärrvärme. alternativ energi

Om det tillför relevant information för ärendet.

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

Fjärrvärme
Underlag kan gallras

Underlag till sammanställningen gallras när
sammanställning gjorts.

Gallras 10 år efter
upphörande
Gallra efter 2 år
Gallras 10 år efter
upphörande
Gallras efter 10 år

Ex pelletspanna

Gallras 10 år efter
upphörande
Fjärrvärme

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Energiskatt betalas för bränsle och el

Gallras efter 10 år
Gallras 2 år efter
upphörande
Drift och underhåll med mera

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

T.ex. kompressorer
Revideras fortlöpande

Gallras vid inaktualitet

Ledningar, kabelnät, landsbygdsnät. Revideras
fortlöpande

Gallras 2 år efter
upphörande
Gallras vid inaktualitet
Se anmärkning

Anslutning, Försäljning
Uppdateras kontinuerligt.
Ska registreras på 2.6.4 Förvalta avtal. Kan gallras
2 år efter avtalets utgång

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
I form av bränsle, anläggning etc

Tv, radio, tele, webb, bredband

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
1 arkivexemplar

2 år efter avtalets
utgång
Drift och underhåll med mera

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet

När ny besiktning utförts eller problem åtgärdats

Gallras vid inaktualitet

T ex noder. Revideras fortlöpande.

Gallras vid inaktualitet

Revideras fortlöpande.

Gallras vid inaktualitet

Revideras fortlöpande.

Gallras efter 2 år
TN
Vattentäkter, verksamhetsområde för vattenoch avloppsanläggning

1 arkivexemplar
Om de tillför sakuppgift

W3D3

Fastställs av regionfullmäktige.
TN; VA-avdelningen

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år

G:katalog

Diarieförs och bevaras om de berör
byggnadsminnen eller andra kulturhistoriskt
viktiga byggnader/platser.
Bevaras när de rör byggnader som pga sitt
kulturhistoriska värde inte får förändras

Gallras 10 år efter
garantitidens utgång
Driva och förvalta vattenverk, kontrollera
dricksvatten och rapportera till
tillsynsmyndighet

Drift och underhåll med mera

Kan gallras vid mindre förändringar. Bör dock
bevaras med jämna intervall.

Gallras efter 10 år

Till exempel sprängning, brunnsborrningar m.m.

Gallras efter 10 år.

Gallras vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.

Gallras efter 2 år

Om det inte tillför sakuppgift då ska de bevaras

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 5 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år eller
tills ny gjorts.
Se anmärkning

Planerat underhåll
TN; VA-avdelningen

Se 6.1.1 Miljöfarlig hantering eller verksamhet

Gallras efter 1 år.
Anslutning, ändring eller tillbyggnad av vatten
och avlopp
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet.
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet. Har bevisvärde,
därför ska det bevaras.
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet
Förvaras i VA-akt per fastighet.

Se anmärkning

Se anmärkning

TN; Vatten- och
avfallsenheten

Uppdateras löpande
Bör meddelas Socialförvaltningen

Gallras efter 5 år

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Driva och förvalta reningsverk, kontrollera
avloppsvatten, rapportera till tillsynsmyndighet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 5 år

-

Kommuner rapporterar in uppgifter i denna portal
för uppföljning av ex.tillsynsmyndighet
TN

Anmälan görs till miljöinspektör och gäller egen
anmälan om att bolag/nämnd ska genomföra det
anmälan gäller

T.ex. över reningsverk, avloppsstationer

Fastställs av regionfullmäktige

Gallras vid inaktualitet

T.ex. vid upprättande av ny besiktning.

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Förvaras så länge anläggningen är i drift

Gallras vid inaktualitet

Förvaras så länge anläggningen är i drift

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 10 år

Gallras efter
giltighetstidens utgång

Dispenser utfärdas av
tillsynsmyndigheten

Den utfärdade dispensen i original bevaras och
finns i W3D3.

Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras 2 år efter
uphörande
Gallras 2 år efter
uphörande
Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

Innehåller anmälan, ritning, beskrivning och
skrivelse med beslut
Innehåller ansökan och delegationsbeslut
Innehåller ansökan och delegationsbeslut

Vatten- och avfallsenheten

Innehåller ansökan och delegationsbeslut
Under ständig bearbetning
Efter utgången avtalstid
Sammanställningar bevaras

Underlag till faktura

Se anmärkning

Fiskekortet skickas/lämnas till den som söker.
Kopia behöver inte finnas hos regionen.

Mögel, lukt, klotter, asbest, PCB

A Verksamhetsområde, B
Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer
inom respektive process.
A

B

C

5

Bevaras

Övning
Ansökan om större övning

Daedalos

Bevaras

Elda hus

Daedalos

Övningsrapporter

Daedalos

Utryckning
Handlingsprogram för operativa insatser

Diarieförs i W3D3

Gallringsfrist

D

TRYGGHET OCH SÄKERHET

5

1

5

1

5

Hanteras i verksamhetssystem

1

Insatser vid olyckor
1

2

Blankett om bevakning om avslutande av
räddningsinsats/efterbevakning
Beslut om ingrepp i annans rätt och
tjänsteplikt
Resursförteckning
Insatsplanering

Daedalos

Händelserapporter/insatsrapporter
Underlag för insats/utryckningar

Daedalos
Daedalos

Gallras vid
inaktualitet
Gallras på papper
efter 2 år och i
databas efter 10 år

Bevaras
Bevaras

Daedalos
Daedalos
Daedalos

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 2 år

Restvärdesräddning, rapport

5

2

5

2

5

2

Daedalos

Kopior gallras efter
2 år. Original efter
10 år

Skydd mot olyckor
1

2

Arbeta förebyggande mot olyckor

Tillstånd Brandfarlig och explosiv vara

Daedalos

Ansökan
Yttrande/utredning
Beslut om tillstånd, med föreskrifter
Eldningstillstånd
Register över tillstånd
Förelägganden från nämnden
Utdrag ur register

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Tillsyn brandfarliga och explosiva varor
LBE
Ansökan
Beslut
Tillsynsprotokoll LBE
Brandskyddsdokumentation
Intyg
Uppföljning av tillsyn

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras när ärendet
avslutats

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

5

5

2

2

3

4

Föreläggande
Överklagande
Yttrande
Beslut från andra myndigheter
Register över objektstillsyn
Tillsyn Lagen om olyckor LSO
Tillsynsprotokoll LSO
Brandskyddsdokumentation
Intyg
Uppföljning av tillsyn
Föreläggande
Överklagande
Yttrande
Beslut från andra myndigheter
Sotning
Avtal med entreprenör som ska sköta
sotningsverksamheten
Föreläggande
Meddelande om nyttjandeförbud
Besiktningsprotokoll
Register över behöriga kontrollanter
Register över sotningsobjekt (kontrollbok)

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Pärm hos tjänsteman

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Pärm hos tjänsteman

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

5

5

2

2

5

6

Hantera risker kring bl.a. olyckor
Begäran om riskanalys
Riskanalyser/riskinventering
Automatlarm
Automatlarmsavtal

Daedalos
Daedalos

Bevaras
Bevaras
Kan gallras 2 år
efter det att de löpt
ut

Kan gallras 2 år
efter det att de löpt
ut

Uppsägning av automatlarmsavtal

Följebrev
Hos ansvarig tjänsteman
Meddelande om nytt automatlarmsobjekt Hos ansvarig tjänsteman

5

2

7

Svar på automatlarmsobjekt
Utbilda
Offertförfrågan
Avtal
Utbildningsbeskrivning
Kursanmälan

Hos ansvarig tjänsteman

Deltagarlista

G:katalogen/Pärm hos
tjänsteman

G:katalogen
G:katalogen

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

5

5

5

5

2

2

2

3

8

9

10

Diplom

G:katalogen

Se anmärkning

Certifikat

G:katalogen

Se anmärkning

Branddammar
Inspektionsrapporter
Anläggnings- och underhållsjournaler

Daedalos

Ansökan om egensotning
Ansökan
Yttrande
Beslut
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsplan

Krisberedskap

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Daedalos

Bevaras

5

5

5

5

3

3

3

3

1

2

3

4

5

3

5

5

3

6

5

5

3

3

7

8

Risker och sårbarhet
Risk- och sårbarhetsanalys RSA (SFS
2006:544)
Planera krisledning
Ledningsplan (SFS 2006:544)
Beredskapsplaner på förvaltningar/bolag

Diarieförs i W3D3, förvaras i
säkerhetsskåp

Bevaras

G:katalogen
G:katalogen

Bevaras
Bevaras

Utbilda och öva i krisberedskap
Protokoll och anteckningar som upprättas G:katalogen
under övningen.
Dokumentation från övning
G:katalogen
Loggbok

G:katalogen

Slutrapport

G:katalogen

Geografiskt områdesansvar
Krissamverkan Gotland
Rapportera krisberedskap
Rapporter till MSB och Socialstyrelsen
Stöd vid kriser
Protokoll och anteckningar
Kontaktlista

Se anmärkning
Se anmärkning
Se anmärkning
Bevaras

G:katalogen/Pärm
Diarieförs i W3D3
G:katalogen
G:katalogen

Bevaras

Rutiner
Vattensäkerhet
Anmälan om översvämning eller utsläpp

G:katalogen

Bevaras

Daedalos

Bevaras

Dokumentation av insats
Uppföljning av insats
Kriskommunikation
Kriskommunikationsplan

Daedalos
Daedalos

Bevaras
Bevaras

G:katalogen

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Meddelande VMA (varningsmeddelande
allmänheten)

5

4

5
5

4
4

5

4

5

5

5

5

Civilt försvar
1
2
3

Befolkningsskydd
Varningssystem (VMA)
Systembeskrivning
Samverkan med försvarsmakten

G:katalogen

Bevaras

Krisledningsnämnd
Tjänsteman i beredskap (TIB), rutiner m.m. G:katalogen

Bevaras

Hantera krissituationer
1

Planer
Organisationsschema
Protokoll
Tjänsteskrivelser
Uppföljningar
Rapporter
Dokumentation över ledningscentral
Kontaktlistor

5

6

5

6

Gallras vid
inaktualitet

Skydda byggnader och egendom
1

Skalskydd

Registreras i W3D3 och handläggs
i W3D3
Registreras i W3D3 och handläggs
i W3D3
Registreras i W3D3 och handläggs
i W3D3
Registreras i W3D3 och handläggs
i W3D3
W3D3
W3D3
Registreras i W3D3 (bara
ärendemening)
Registreras i W3D3 (bara
ärendemening)

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Övervakning (kamera och vilt)
Ansökan om kameraövervakning
Ansökan om viltövervakning
Utredningar
Tillstånd
Avslag
Besvärshänvisning
Lås och larm
Fellarmrapporter (från SOS)
Förteckningar över larmnummer och
kontaktpersoner
Förteckningar över utlämnade kort och
nycklar till läkemedelsförråd
Kvittenser för nycklar och passerkort,
behörigheter
till IT-system m.m.
Förteckningar över tjänsteID-kort

Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog
Kontrollkatalog

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 10 år

Hos ansvarig personal/chef

Gallras efter 2 år

Passerkortssystem

Gallras vid
inaktualitet/
uppdateras löpande
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Larmlistor
Larmplan för olika situationer

Hos berörd verksamhet

Larmrapporter SOS

5

6

2

Rapport om avvikelser av larm som inte
gått som de ska
Systematiskt brandskyddsarbete
Brandskyddspolicy

Bevaras

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Kontrollkatalog

Bevaras

Brandbeskrivning

Kontrollkatalog

Bevaras

Riskinventering

Kontrollkatalog

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Brandskyddsorganisation
Utbildning

Brandskyddsregler

Kontrollsystem

Kontrollkatalog

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Uppföljning

5

6

3

Säkerhetsskydd
Statusrapporter på säkerhetsutrustning
Yttrande om ansökt avlysning av
vattenområde
Säkerhets- och värdehandlingar.
Identifikationsordning

5
5

5

6
6

7

4
5

Kontrollkatalog

Bevaras
Bevaras
Gallras 2 år efter att
de upphört att gälla

Personskydd
Säkerhet för brukare
Register över innehavare av
trygghetstelefon/-larm

Gallras vid
inaktualitet

Larmloggar
Larmrapporter med register

Gallras efter 2 år
Gallras efter 5 år

Nyckelkvittenser till brukares boenden

Gallras efter 2 år

Nyckellistor, brukares nycklar, dagliga
Nyckelkvittenser , personal, enhetens
nycklar

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Register över brukares nycklar

Gallras vid
inaktualitet

Skydd och säkerhet

5
5
5

7
7
7

1
2
3

Internt skydd
Personalsäkerhet
Egendomsskydd

5

7

4

Informationssäkerhet
Ledningssystem för Informationssäkerhet
Klassning, riskanalys mm
Systeminventeringar
Systemsäkerhetsanalys
Informationssäkerhetspolicy
Införandeplan
Informationssäkerhetsinstruktioner
Underliggande policys
Informationssäkerhet IT, organisation
Kontinuitet- och driftsplaner
Strategier och rutiner
Checklistor
Utvärderingar
Kontroll- och revisionsplaner
Revision- och kontrollresultat
Risk- och sårbarhetsanalys
Katastrofplan
Tele/radio, systemuppbyggnad
Dokumentation av behörighetsnivåer i ITsystem

Finns i LISa
Registreras i LISa
Registreras i LISa
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Gallras vid inaktualitet

Systemloggar

Rättighetsinformation
Tele/radio, systemuppbyggnad

Bevaras
Bevaras

Tillstånd från Post- och telestyrelsen tillåtna frekvenser
5

7

5

8

5

8

5

8

5

Bevaras

Säkerhetsskydd

Brottsförebyggande arbete
1

Samverka med polis (Tryggare Gotland)

2

Samverkansavtal
Avsiktsförklaring mellan Region Gotland
och polisen
Lägesbilder/Problembilder för det
brottsförebyggande arbetet
Mäta trygghet

Docpoint
Docpoint

Bevaras
Bevaras

W3D3
Bevaras

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Daedalos

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Anmärkning

Förebyggande arbete, insatser och uppföljning enl.
LSO (2003:778).
Räddningstjänsten
Ex tillsammans med länsstyrelse, landsting och
försvarsmakten

Vad man övat och vilka som varit med på övningarna.
Kan också heta aktivitetsrapport.

W3D3
Daedalos

Däri ingår även beslutet om avslutande av insats.

Daedalos

Finns i händelserapporten

Daedalos

Finns i händelserapporten

Daedalos

Ska sparas med bilagor
T.ex. delrapporter, tidrapport från SOS

Ex bansanering och vägsanering, efterbevakning

Daedalos

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och
vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva
varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och
föremål. Tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även
särskilda krav om utredning om risker, kompetens
och föreståndare. Även överföring och import av
explosiva varor är tillståndspliktig.

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Ex. polisregister

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Lagen om brandfarlig och explosiv vara

Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos
Daedalos

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Närarkiv

Se även 1.5.7 Juridiska handlingar

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
Närarkiv
Rör brand, vattenolycka, översvämning, naturolycka,
farligt gods och trafik
Daedalos
Daedalos

Kommer från SOS alarm

G:katalogen

G:katalogen
Original ges till deltagaren. Ex. sota själv,
brandskyddsutbildning
Original ges till deltagaren. Ex. Heta arbeten och HjärtLungräddning

W3D3
W3D3
W3D3
Daedalos

Medgivande om "egensotning"

Säkerhetsskåp

G:katalogen
G:katalogen
Utbildning och övning (SFS 2006:544)
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
Gallras om informationen finns med i slutrapporten.
G:katalogen
Geografiskt områdesansvar (SFS 2006:544)
G:katalogen
Rapportera (SFS 2006:544)
W3D3
POSOM
G:katalogen

G:katalogen
Översvämningar och utsläpp
Daedalos
Daedalos
Daedalos
G:katalogen

Hette tidigare höjd beredskap

G:katalogen

G:katalogen

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

Lås, larm och övervakning (kamera och vilt)

Dvs. 10 år efter inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Till SOS
SBA

Består av byggnadsritning samt ett dokument som
visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt
läge. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör
dess kulturhistoriska värde beskrivas.
En brandskyddsbeskrivning består av två delar; En
brandskyddsritning som visar det byggnadstekniska
brandskyddet samt brandskyddsinstallationer. Ett
särskilt dokument som beskriver hur dessa fungerar
och samverkar.
I samband med systematiskt brandskyddsarbete kan
riskkälla definieras som någonting (t ex ett ämne, en
aktivitet eller teknisk utrustning) som kan orsaka en
brand eller förvärra följderna av en brand.
Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska
vara kända av alla inom verksamheten.
Alla berörda ska vara utbildade, övade och ha
tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas
utföra.
Ett eget regelverk över brandskyddet. Syftet med
reglerna är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte
tillåtet inom verksamheten, för att förhindra
uppkomst och spridning av brand.
Regelbundna kontroller och underhåll ska
genomföras. Utrymningsvägar, rökluckor,
branddörrar och släckutrustning måste kontrolleras.

Uppföljning måste göras så att det i det systematiska
brandskyddsarbetet kontrolleras att man utfört det
man skulle, att man utvärderat och förändrat om det
behövts. Till uppföljning bör även finnas en
tillbudsrapportering där det framgår de brandtillbud
som har uppstått samt vilka åtgärder detta har
föranlett.
(SFS 1996:627)
Brandlarm, brandsläckare, överlevnadsdräkt m.m.

SON

Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat
system för uppföljning
Efter upphörd service

Efter återlämnande
Under ständig uppdatering

Se 2.8.2 Utreda arbetsmiljö
Generellt, som ej ordnas utifrån fastighetsbeteckning

Uppdateras löpande.

(SFS 1996:627) (SFS 2018:585)
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MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD

6

1

Tillstånd/anmälan/registrering

6

1

1

6

1

1

Miljöfarlig hantering eller anläggning

1

Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning
Situationsplan
Jordartsprotokoll med siktkurva
Sektionsritning (över avloppsanläggning)
Tillstånd (för utnyttjande av annans mark för
avloppsanordning)
Yttrande från grannar
Inspektionsrapport

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallringsfrist

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Delgivningskvitto
Miljö
Registreras i EDP Vision
Intyg om slutbesiktning
Miljö
Registreras i EDP Vision
Förmultningstoalett
Miljö
Ansökan (om inrättande av förmultningstoalett eller torrtoalett Registreras i EDP Vision
Miljö
med latrinkompostering)
Registreras i EDP Vision
Skiss (på fastigheten)
Miljö
Registreras i EDP Vision
Produktioninformationsblad
Miljö
Registreras i EDP Vision
Delegationsbeslut
Miljö
Registreras i EDP Vision
Slutbesiktningsprotokoll
Miljö
Miljöstörande industri/verksamhet
Delegationsbeslut (om tillstånd för avloppsanordning)

6

1

1

2

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Ritningar m.m.
Miljö
Begäran on yttrande (till Länsstyrelsen) med kopior av ärendeet Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Yttrande från Länsstyrelsen
Miljö
Registreras i EDP Vision
Samrådsanteckningar
Miljö
Registreras i EDP Vision
Delegationsbeslut
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Anmälan

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut skickas till verksamhetsutföraren
Delgivningskvitto

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Anmälan (registrering av livsmedelsanläggning)
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreringsbevis från bolagsverket angående
livsmedelsanläggning

Registreras i EDP Vision
Miljö

Situationsplan
Registreras i EDP Vision
Miljö
Detaljritning
Registreras i EDP Vision
Miljö
6

1

1

3

Värmepump
Anmälan och situationsplan
Begäran om komplettering
Yttrande kommer in

6

6

1

1

1

1

4

5

Delegationsbeslut, föreläggande om försiktighetsmått,
installation av värmepump med besvärshänvisning
Inrättande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Registreras i EDP Vision
Ansökan om inrättande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde
Miljö
EDP Miljö
Delegationsbeslut
Slamtömning vartannat år
Registreras i EDP Vision
Ansökan om slam – tömning vartannat år
Miljö
EDP Miljö
Delegationsbeslut

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

6

1

1

6

Lokalt omhändertagande av latrin eller slam
Ansökan om lokalt omhändertagande av latrin/ slam

6

1

1
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Delegationsbeslut
Kompostering av hushållsavfall
Anmälan om kompostering av hushållsavfall

6

1

1

6

1

1

6

1

1

8

Delegationsbeslut
Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall

6

1

2

Delegationsbeslut
11 Dispens för gödselspridning
Ansökan - dispens för gödselspridning
Delegationsbeslut
Registrera nya verksamheter

6

1

2

1

1

1

Registreras i EDP Vision
Miljö
EDP Miljö

Registreras i EDP Vision
Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall
Miljö
EDP Miljö
Delegationsbeslut
Uppodling
av
annan
mark
9
Registreras i EDP Vision
Anmälan om uppodling av annan mark
Miljö
EDP Miljö
Delegationsbeslut
10 Återvinning av avfall för anläggningsändamål
Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

6

Registreras i EDP Vision
Miljö
EDP Miljö

Bassängbad
Anmälan (att få starta bassängbad)
Ritning (över lokalen)

Registreras i EDP Vision
Miljö
EDP Miljö

EDP Miljö

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Situationsplan
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
6

6

1

1

2

2

2

3

Djurstall
Förprövning av djurstall

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Hygienisk behandling
Ritning (över lokalen)

Situationsplan
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Ventilationskontroll
Begäran om komplettering

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
Delegationsbeslut (om timavgift)
Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
6

1

2

4

Skolor, barnomsorg m.m.
Anmälan (att få starta förskola/skola)
Ritning (över lokalen)
Protokoll - ventilationskontroll
Luftflödesprotokoll
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Delgeringsbeslut

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras*
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
6

1

2

5

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö

Tobak
Anmälan (om försäljning av tobak)

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

OL2
Skrivelse angående anmälan
OL2
6

1

2

5

Anmälan om vattenverk/dricksvattensanläggning
Anmälan om dricksvattenanläggning
EDP Miljö
Delegationsbeslut (Godkännande av dricksvattenanläggning
EDP Miljö

6

1

2

6

Anmälan om vattenverk/dricksvattensanläggning
Anmälan om dricksvattenanläggning
EDP Miljö
Delegationsbeslut (Godkännande av dricksvattenanläggning
EDP Miljö

6
6

1
1

2
2

6

1

3

Hantera information om cisterner

3

Cisternregister
Nyinstallation av cistern
Inkommande skrivelse om nyinstallation

6

1

7
8

1

Anmälan övrig verksamhet enligt miljöbalken
Tillstånd/anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Installationsrapport
Delegeringsbeslut

Bevaras

EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras

6

6

6

6

1

1

1

1

3

3

4

5

2

3

Anmälan om att cistern ur bruk
Anmälan från fastighetsägaren
Intyg om demontering
Skrivelse till fastighetsägaren
Hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö

Anmälan/ansökan hantering av brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde
Delegationsbeslut
Hantera information om köldmedier

EDP Miljö
EDP Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Anmälan av ny köldmediaanläggning
Anmälan (om ny köldmediaanläggning)

EDP Miljö

Gallras 10 år efter
att verksamheten
har upphört

Installationsrapport

EDP Miljö

Gallras 10 år efter
att verksamheten
har upphört

Svar på anmälan
Prövning och tillstånd för solarier
Anmälan (att få starta solarium)
Ritning (över lokalen)
Protokoll - ventilationskontroll
Luftflödesprotokoll
Redovisning av radongasmätning
Egenkontrollprogram
Begäran om komplettering
Informationsbrev om att EKP ska skickas in
Hälsoskyddsinformation
Svar på anmälan
Delegationsbeslut (om timavgift)

EDP Miljö

Bevaras

EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö
EDP Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras*
Bevaras
Bevaras

EDP Miljö
EDP Miljö
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1

Besvärshänvisning
Delgivningskvitto
Prövning och registering för
livsmedelshantering/livsmedelsanläggning
Anmälan om registering av livsmedelsanläggning

6

EDP Miljö
EDP Miljö

Bevaras
Bevaras

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i EDP Vision
Miljö
Anmälan om ändring av befintlig livsmedelsanläggning
Registreras i EDP Vision
Miljö
Delegationsbeslut (Godkännande av livsmedelsanläggning)

Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö

6
6
6

1
1
1

6
6
7

6
6

1
1

8
9

1
2

Avregistrering livsmedelsanläggning
Tillstånd, registrering, exportintyg
Internationella hot mot människors hälsa

Miljötillstånd enligt lokala föreskrifter
Miljötillstånd djurhållning

Nedgrävning av kadaver
Tillstånd giftorm
Anmälan orm
Beslut

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

6

2

6

2

1

6

2

1

6

2

Tillsyn och kontroll av verksamheter och lokaler

1

Kontrollera periodisk rapport från miljöfarlig verksamhet

1

2

6
6

2
2

1
2

3

6

2

2

1

Kontroll av befintliga cisterner
Påminnelse (om kontrollrapport)

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras
i
EDP
Vision
Kontrollrapport
Miljö
Bevaras
Skrivelse till fastighetsägaren om att kontrollrapport inkommit Registreras i EDP Vision Bevaras
Miljö
samt när nästa kontroll ska ske
Kontroll av köldmedieanläggning
Registreras i EDP Vision
Kontrollrapport från verksamhetsutövaren
Miljö
Registreras i EDP Vision
Bekräftelse på mottagen kontrollrapport
Miljö
Rapport från miljöfarlig verksamhet
Miljötillsyn av verksamheter

Bassängbad, allmän inspektion
Informationsbrev
Checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
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2

2

Kontroll av badvatten, inomhusbad
Analysprotokoll (badbassäng)

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Delegationsbeslut om att åtgärda

Delegationsbeslut (beslut om stängning av bassäng)
Sammanställningslista av prover
6

2

2

3

Strandbad, provtagning
Analysprotokoll
Inspektionsrapport
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2

4

Hygienlokal
Informationsbrev

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision Bevaras
Miljö

Checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
6
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2
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Skola eller förskola
Informationsbrev med checklista
Inkommen checklista
Inspektionsrapport
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd (protokollsutdrag)
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2

2

6

6

2

2

7

6

2

2

8

6

2

3

6

2
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1

Skadedjur
Råttcertifikat fartyg

PCB-sanering, tillsyn
Anmälan om PCB-sanering

Beslut (föreläggande om försiktighetsåtgärder) till
fastighetsägaren
Delgivningskvitto
2
2
2

3
3
3

2
3
4

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Tillsyn enskilt avlopp
Inspektionsrapport
Kontrollrapport
Tillsyn miljöfarlig verksamhet
Inspektionsrapport
Kontrollrapport
Miljötillsyn, tillfällig eller otillåten verksamhet

Ritning

6
6
6

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Tillsyn miljöolycka/tillbud
Tillsyn förorenad mark
Övrig tillsyn, tillfällig/otillåten

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

6

2

4

6

2

4

Miljö- och hälsotillsyn, olägenhet och störning

1

Inspektion
Brev (om kommande inspektion)
Checklista
Inspektionsrapport (om åtgärder vid brister)
Delegationsbeslut (med föreläggande om åtgärder)
Delegationsbeslut (med beslut om vite)
Delgivningskvitto
Handlingar (angående vidtagna åtgärder)

6
6

2
2

5
5

1

Miljötillsyn, radon
Långtidsmätning i radon i bostad (ej flerfamiljshus)
Beställning av radondosor
Bekräftelselista skickas till företaget som tillhandahåller
mätutrustning.
Rapport - mätning inomhusluft
Boverkets information
Radoninfo 2007:1

6

2

5

2

Korttidsmätning av radon

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Registreras i EDP Vision Bevaras
Miljö
Gallras efter 2 år
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - radon)
6

2

5

3

Läcksökning av radon
Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - läcksökning)

6

2

5

4

Mätning av Gammastrålning
Brev från fastighetsägare om rådgivning
Protokoll (mätning - gammastrålning)

6

2

5

5

Ansökan om radonbidrag
Ansökan om radonbidrag
Yttrande (över ansökan om radonbidrag)
Beslut om radonbidrag
Beslut om utbetalning av bidrag

6

2

5

6

Radonmätning i flerfamiljshus
Skrivelse (angående redovisning av marklägenheter och
mätning av radon)
Redovisningsblankett
Underlag (till redovisningsblanketten m.m.
Mätrapport

6

2

5
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Mätning av radon skolor/barnomsorg

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skrivelse (angående mätning av radon)
Redovisningsblankett
Rapport - mätning inomhusluft
Projektrapport
6

2

6

Smittskyddstillsyn
Information om smittade livsmedel
Behovsutredning
Kontrollplan

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Checklistor
Kontrollrapport

Gallras vid
inaktualitet
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Följesedlar (vid provtagning)
Analysrapport från labbet

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision

Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergi

Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Bevaras

Beordra läkarundersökning
Salmonellaintyg
6

2

7

6

2

7

Strålskyddstillsyn
1

Inspektion av solarium
Inspektionsrapport

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Delegationsbeslut (om timavgift)
Delgivningskvitto kommer in på delegationsbeslut
Skrivelse om brister i verksamheten
Delegationsbeslut om att åtgärda
Delegationsbeslut med vite
Tjänsteskrivelse till nämnd
Åtalsanmälan (vid misstanke om brott)
Delgivningskvitto
Beslut (åklagarmyndigheten)
6

2

8

6

2

9

6

2

9

6

2

9

Tobakstillsyn
Inspektionsrapport
Informationsbrev om egentillsyn
Kontrollera livsmedel

1

2

Kontroll av dricksvatten, distributionsnät
Analyssvar kommer in från analysföretag
Kontroll av livsmedel och livsmedelsanläggning
Behovsutredning
Kontrollplan

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
OL2
OL2

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år

Checklistor
Kontrollrapport
Registreras i EDP Vision
Miljö
Följesedlar (vid provtagning)
Analysrapport från labbet

Registreras i EDP Vision
Miljö

Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergi
Registreras i EDP Vision
Miljö
6

2

9

3

Anmälan om misstänkt matförgiftning

6

2

9

4

Anmälan om RASFF

6

2

10

6

3

6
6

3
3

Miljöövervakning
1
1

1

Miljöövervaka luft
Mätning av luftföroreningar
Beställning av provtagning

Analysprotokoll
3
3

Gallras när
verksamheten
upphört

Energitillsyn
Energikartläggning
Åtgärdsplan

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Mätdosor skickas in till företaget för analys (följesedel)

6
6

Gallras vid
inaktualitet
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras vid
inaktualitet

2
3

Miljöövervaka buller/trafik
Miljöövervaka vatten
Beställning av provtagning

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Prover tas och skickas till analys
Analysprotokoll
6
6

3
3

6

4

6
6
6
6

4
4
4
4

4
5

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Miljöövervaka ekosystem
Miljöövervaka gammastrålning

Klassningskod och tillsynsavgift
1
1
1
2

1
2

Klassningskod och tillsynsavgift enligt miljöbalken
Miljöskydd
Hälsoskydd
Klassningskod och kontrollavgift enligt livsmedelslagen
Underlag för riskklassning i anmälan

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Anmälan om ändring av befintlig livsmedelsanläggning

(Delegationsbeslut) Beslut om riskklassningsavgift

Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Kommunicering om avgift för riskklassning

6

5

6
6

5
5

Åtal och sanktioner
1
1

1

Sanktionsavgifter
Miljösanktionsavgift

Tjänsteanteckning om att överträdelse gjorts
Inkomna skrivelser
Fotografier

Gallras när
verksamheten
upphört

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras

Förslag till beslut
Delgivningskvitto kommer in på förslag till beslut
Skrivelse från verksamhetsutövaren
Delegationsbeslut om miljösanktionsavgift
Besvärshänvisning
Delgivningskvitto kommer in på delegationsbeslut
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut från nämnd på miljösanktionsavgift (protokollsutdrag)
Delgivningskvitto på beslut från nämnd
6

5

2

Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Bevaras
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö
Registreras i EDP Vision
Miljö

Anmäla misstänkt brott mot miljöbalken
Åtalsanmälan (misstanke om brott)
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Föreläggande om att åtgärda
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Återkallande av godkännande

Registreras i EDP Vision
Miljö

(Delegationsbeslut) Föreläggande om vite
Registreras i EDP Vision
Miljö
Tjänsteskrivelse till nämnd
Registreras i EDP Vision
Miljö

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Beslut (protokollsutdrag)
Registreras i EDP Vision
Miljö
Delegationsbeslut (timavgift)
Registreras i EDP Vision
Miljö
Beslut (åklagarmyndigheten)
Registreras i EDP Vision
Miljö
6

5

3

Anmäla misstänkt brott mot livsmedelslagen
Åtalsanmälan (misstanke om brott)
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Föreläggande om att åtgärda
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Beslut om saluförbud
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Beslut om omhändertagande av livsmedel
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Föreläggande om vite
Registreras i EDP Vision
Miljö
Beslutsunderlag till nämnd
Registreras i EDP Vision
Miljö
Beslut (protokollsutdrag)
Registreras i EDP Vision
Miljö

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört
Gallras när
verksamheten
upphört

Delegationsbeslut (timavgift) Extra offentlig kontroll
Registreras i EDP Vision
Miljö
Beslut (åklagarmyndigheten)
Registreras i EDP Vision
Miljö
(Delegationsbeslut) Begäran om polishandräckning
Registreras i EDP Vision
Miljö
Beslut om tillfällig stängning av delar av verksamhet
Registreras i EDP Vision
Miljö

6

6

Naturvård

6

6

1

6

6

2

Planera och inventera naturvårdsfrågor

Naturvårdsprogram
Inrätta naturreservat
Beslut om att utreda förutsättningar för bildande
(protokollsutdrag från KF)
Beslut om uppdrag (från KS) (protokollsutdrag)
Karta
Beskrivning
Föreskrifter
Skötselplan
Tjänsteskrivelse (begäran om samråd) till KS
Beslut om samråd (protokollsutdrag) från KS
Kungörelse

Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Missiv (informations-/följebrev)

6

6

6

7

6

7

1

6
6
6

7
7
7

2
3
4

6

7

6

8

6

8

3

Fastighetsförteckning
Remisslista
Mötesanteckningar med deltagarlista från samrådsmöte
Yttranden/inkomna skrivelser
Tjänsteskrivelse (redovisning av samråd)
Beslut (protokollsutdrag)från KF om att bilda
naturreservat/återremittera förslaget till KS
Skrivelse skickas ut till berörda sakägare om bildandet av
naturreservat
Framtagning av trycksaker
Förvalta naturreservat

Bevaras
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Bevaras
Registreras i W3D3
Bevaras*

Vattenvård

5

Planera och inventera vattenvårdsfrågor

Vattenvårdsprogram
Inrätta vattenreservat
Förvalta vattenreservat
Kalka sjöar och vattendrag
Ta emot meddelande om genomförd kalkning
Vattenverksamhet

Registreras i W3D3

Registreras i W3D3

Bevaras

Utnämna skyddsjägare
Avtal med skyddsjägare

Registreras i W3D3

Bevaras

Begäran om att se att de fått skottlossningstillstånd

Se anmärkning

Skyddsjakt
1

6

8

2

Anmälan om skyddsjakt
Anmälan om att skyddsjakt behövs

Registreras i W3D3

Rapport om skyddsjakt utförts

Se anmärkning

Årsstatistik/verksamhetsberättelse

Registreras i W3D3

Bevaras

Bevaras

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Anmärkning

Enligt miljöbalken
Bekämpningsmedel, Enskilt avlopp,
Förmultningstoalett,
Slamdispens, Värmepump, Djurhållning.

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Skrivs endast om något måste ändras.
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Skickas till fastighetsägaren tillsammans med
besvärshänvisning

EDP Vision Miljö
Ex kemtvätt, bensinstation, krossanläggning,
livsmedelsanläggning och verkstad

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Ex. grannyttrande
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, Blästring,
Skrovrengöring, Mellanlagring farligt avfall,
Hygienisk behandling, Skolverksamhet,
Bassängbad
Anmälan 38 §
Anmälan som ej utnyttjas gallras efter 5 år.
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Skickas till vissa verksamheter
EDP Vision Miljö
Ett arkivexemplar bevaras
EDP Vision Miljö
Beslutas av Länsstyrelsen
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enl. Miljöbalken
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Skickas till vissa verksamheter
EDP Vision Miljö
Ett arkivexemplar bevaras
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Anmälan som ej utnyttjas gallras efter 5 år.
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Skickas till vissa verksamheter
EDP Vision Miljö
Ett arkivexemplar bevaras
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
OL2

OL2

EDP Vision Miljö

Vid enskild brunn till ex till café är inte
klassificeringen lika hög. Då är det 2.

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Vid enskild brunn ex till café är inte
klassificeringen lika hög. Då är det 2.

EDP Vision Miljö

Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Ny cistern registreras i cisternregister.
Skickas till verksamhetsutföraren

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Avförs ur cisternregister

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enligt miljöbalken
Installation, Skrotning

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Anmälan enligt strålskyddslagen
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Skickas till vissa verksamheter
Ett arkivex bevaras

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Tillstånd, Registrering, Exportintyg

EDP Vision Miljö
Om anmälan föranleder en ny registrering
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Besvärshänvisning skickas till sökande
tillsammans med beslutet och
riskklassningsbeslutet.

Utfärda förnyat intyg enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors
hälsa, Karantänsintyg
Inom detaljplanelagt område eller område
med särskilda områdesbestämmelser krävs
särskilt tillstånd för att hålla djur som ej är
sällskapsdjur

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

T.ex. avlivad häst, nötkreatur eller större
sällskapsdjur

Enligt miljöbalken
Miljörapport, Kontrollprogram,
Analysresultat, Periodisk besiktning,
Årsrapport, cistern, köldmedier

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet, enskilt avlopp,
återvinningsplats, hygienisk verksamhet,
skolverksamhet, bassängbad, lokal,
strandbad, ljudmätning

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Görs enligt tillsynsplan
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Registreras om vattenproverna är otjänliga
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Registeras I de fall där analysresultaten (vid
upprepade tillfällen) avviker från allmänna
råd.

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Registreras om vattenproverna är otjänliga
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Vid oanmäld inspektion skickas inget brev ut
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren med delgivning

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Enligt miljöbalken
Miljöolycka/tillbud, Otillåten miljöfarlig
verksamhet, Driftstörning, Förorenad mark,
bygg- och rivningsarbete, PCB-inventering,
PCB-sanering, Ansvarsutredning

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Enligt miljöbalken
Boendemiljö, Yttre miljö. Ex kemtvätt,
bensinstation, återvinning och verkstäder

Inspektion kan också vara oanmäld
EDP Vision Miljö
Förekommer endast inom vissa verksamheter
EDP Vision Miljö
Skickas till den verksamhet som berörs
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enligt miljöbalken

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

De ser till att mätutrustningen kommer på
plats
Registreras om mätvärden överstiger 200
Bq/kubikmeter

EDP Vision Miljö
Protokoll skickas till fastighetsägare
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
Protokoll skickas till fastighetsägare
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
Protokoll skickas till fastighetsägare
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Kommer in från Länsstyrelsen för att regionen
ska yttra sig.

EDP Vision Miljö
Kommer in från Länsstyrelsen.
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Skickas till fastighetsägare
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

I de fall radonmätning inte utförs skickas en ny
skrivelse.

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enligt smittskyddslagen
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Arbetsmaterial gallras när rapporten är klar

EDP Vision Miljö
Sparas till resultatet kommit från labb

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Labbet använder telefon/epost/sms vid
otjänliga prover
Samverkan sker med flera mynidgheter när
det gäller utskick

EDP Vision Miljö
Omfattas av sekretess.
Enligt strålskyddslagen

EDP Vision Miljö

Kopia av inspektionsrapport skickas till
verksamhetsutövaren

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Enligt tobakslagen
OL2
OL2
Utöva kontroll av livsmedelsverksamhet
enligt livsmedelslagen
Livsmedelsverksamhet, Klagomål,
Matförgiftning, Dricksvatten
Registreras om något prov är otjänligt.
Bevaras i så fall

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

Arbetsmaterial gallras när rapporten är klar

EDP Vision Miljö
Sparas till resultatet kommit från labb

EDP Vision Miljö

Labbet använder telefon/epost/sms vid
otjänliga prover
Samverkan sker med flera mynidgheter när
det gäller utskick

EDP Vision Miljö
Gäller även anmälan om allergisk reaktion
Rapid Alert System for Food and Feed,
varningssystem inom EU

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Livsmedelslagen 2005:20
EDP Vision Miljö
Om anmälan föranleder en ny registrering
EDP Vision Miljö
Delgivningskvitto ibland
EDP Vision Miljö
Görs alltid i vissa kommuner och ibland i vissa
kommuner

Om det gäller en privatperson bevaras
handlingarna. Är handlingarna kopplade till
en verksamhet gallras handlingarna då
anmälan gallras.
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Kopia skickas till Kammarkollegiet.
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
EDP Vision Miljö
Enligt miljöbalken
Till miljöåklagare
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Samtliga delegationsbeslut som skickas ut
med post skickas med delgivning och
besvärshänvisning.
Besvärshänvisning ska lämnas

EDP Vision Miljö
Om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
I de fall klagomålet är befogat
EDP Vision Miljö
Vid åtalsärenden
EDP Vision Miljö
Till allmän åklagare.
Förundersökningssekretess råder.
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö

Samtliga delegationsbeslut som skickas ut
med post skickas med delgivning och
besvärshänvisning.
Beslut gäller även om besvärshänvisning
överklagas

EDP Vision Miljö
Besvärshänvisning ska lämnas
EDP Vision Miljö
Om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd i vissa kommuner
EDP Vision Miljö
Arbetsmaterial
EDP Vision Miljö
Besvärshänvisning samt
delgivning/mottagningsbevis
EDP Vision Miljö

I de fall klagomålet är befogat samt vid extra
offentlig kontroll
EDP Vision Miljö
om vite överstiger viss summa beslutas detta
av nämnd i vissa kommuner
EDP Vision Miljö

EDP Vision Miljö
Muntligt beslut ibland som följs av ett skriftligt
beslut
EDP Vision Miljö
TN
Skapa planer, göra inventeringar och även
friluftsfrågor.
Inrätta och förvalta Naturreservat,
naturminnen, biotopskyddsområden, djuroch växtskyddsområden
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3

Skickas till sakägare tillsammans med beslutet
från KS om samråd och förslaget till
naturreservat

W3D3

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
1 arkivex bevaras
TN
Skapa planer och göra inventeringar. Inrätta
och förvalta vattenreservat,
biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden inom vattenvård

W3D3
Gäller ex. Vattendomar, muddring,
strandskydd
TN

W3D3
Beslut av polisen

Innehåller anmälan/ansökan samt ev. beslut

W3D3
System som jägarna har själva. Regionen har
tittfunktion där statistikuppgifter för
sammanställning hämtas
W3D3

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C- Hanteras i verksamhetssystem
D Process, E Handlingstyper som
skapas/inkommer inom respektive process.

7
1

7
7

1
1

7

7

7

Gallringsfrist

SKOLA

7

7

Bevaras

1

1

1

1

Gemensam verksamhet
1
1

1

2

3

4

1

2

Skolplikt
Interkommunala ärenden
Ansökan/överenskommelse om elev
Beslut om ersättning för elev
Överenskommelser om interkommunal
ersättning
Skolpliktsärenden
Tidigare/senarelagd skolplikt
Åtgärder för fullgörande av skolplikt

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Office 365 Education

Bevaras

Optiplan

Bevaras

Planera utbildning
Läsårstider
Läromedel
Beställningar av läromedel enl. avtal
Läromedel, egenproducerade

Skolskjuts
Skolskjutsplaner/underlag

Gallras efter 2 år

Skolskjutsregister

Optiplan

Avtal med utförare

Registreras i W3D3

Elevförteckningar, scheman m.m.

Gallras 3 år efter
senaste anteckning
Gallras 2 år efter
avtalets upphörande
Gallras vid inaktualitet

7

1

5

7

1

5

Handlingar rörande skolkort/busskort

Optiplan

Gallras efter 2 år

Ärenden om skolskjuts

Optiplan

Gallras efter 2 år

Ärenden om skolskjuts som blivit överklagade

Registreras i W3D3

Bevaras

Ärenden om skolskjuts vid växelvis boende

Registreras i W3D3

Bevaras

Dispensansökningar och beslut om skolskjuts i
enskilt fall
Delegationsbeslut, utifrån särskild ansökan
Årsstatistisk, skjutsverksamhet
Övriga handlingar, skolskjutsverksamhet

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Optiplan
Optiplan

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Utredning som kan leda till avstängning av elev Förvaras på respektive skola

Bevaras

Utedningar om kränkande behandling eller
diskriminering

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Anmälan om kränkande behandling

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras vid inaktualitet

Elevsocial verksamhet

1

Disciplinära insatser
Diciplinfrågor, t.ex.: Mobbningsärenden och
ärenden rörande skadegörelse
Utredning som kan leda till skriftlig varning

Beslut om avstängning

7

1

5

2

Registreras i W3D3

Bevaras

Polisanmälan av elev
Förvaras på respektive skola
Anteckningar om: Tillfällig omplacering, tillfällig PMO
placering vid annan skola och
omhändertagande av föremål
Hälsovårdande insatser
Elevhälsovårdsjournal innehåller:

Bevaras
Bevaras

Anamnes
Status
Åtgärder
Läkemedelsjournal/hantering
Vaccinationer, uppgifter om

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Mätvärden
Olycksfall
Remisser
Checklistor
Brev eller meddelande till, från eller avseende
patient
Hälsodeklaration
Journalkopior som beställs från annan
vårdgivare
Kallelse
Egenvårdsbedömning

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

PMO
PMO

Bevaras
Bevaras

PMO
PMO

Bevaras
Bevaras

Skolpsykologjournal

7

1

5

3

PMO

Bevaras

Register/förteckningar över
PMO
journaler/journaluppgifter som har överlämnats
till annan skola eller huvudman

Bevaras

Ärenden om hjälpmedel
Olycksfall/incidentrapporter
Arbetsskada (elev), handlingar rörande, t.ex. vid
PRAO
Elevvårdande insatser
Skolpsykologs handlingar som endast rör
konsultation och inte behandling

PMO
Flexite/RiTiSk
Flexite/RiTiSk

Bevaras
Bevaras
Bevaras

PMO

Bevaras

Anteckningar från kurators verksamhet, t.ex.
kuratorskort, korrespondens med elever och
föräldrar

PMO

Bevaras

Ärende om särskild undervisning, t.ex. på
sjukhus, specialpedagog m.m. (ansökan och
beslut)

PMO

Bevaras

Ärende om särskilda utbildningsinsatser, t.ex.
särskild utbildningsgrupp eller anpassad
studiegång (ansökan och beslut)
Ärende om in- och utskrivning vid särskola
(ansökan och beslut)
Utredningar om frånvaro
Utredningar rörande skolsvårigheter (t.ex.
Pedagogiska, sensomotoriska, talutredningar
eller basutredningar kring psykisk ohälsa)

PMO

Bevaras

PMO

Bevaras

PMO
PMO

Bevaras

7

1

6

7

1

6

7

1

6

Bibass-anmälning

PMO

Bevaras

Orosanmälan till socialförvaltning

PMO

Bevaras

Protokoll/minnesanteckningar från
PMO
elevvårdskonferenser
Handlingar rörande special och
PMO
stödundervisning
Anteckningar från specialpedagogs verksamhet PMO

Bevaras

Individuella utvecklingsplaner/studieplaner

Tieto Education

Bevaras

Anteckningar från utvecklingssamtal

Hos respektive lärare

Gallras vid inaktualitet

Åtgärdsprogram/Handlingsplan
Kunskapsprofiler (så kallad screening)

PMO
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Elevpedagogisk verksamhet

1

2

Pedagogiska insatser

Undervisning

Bevaras
Bevaras

Gallras vid inaktualitet

7

1

6

3

Befrielse från visst
utbildningsinslag/undervisning, handlingar
rörande
Handlingar rörande utbytesstipendiater
Anmälan/avanmälan modersmålsundervisning

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola
Tieto Education

Bevaras

Individuella studieplaner

Schoolsoft

Prov och prövningar
Nationella prov i svenska och svenska som
andra språk, elevsvar, samtliga delar

Förvaras på respektive skola

Nationella prov i övriga ämnen, elevsvar
Förvaras på respektive skola
Sammanställningar över resultat från nationella Förvaras på respektive skola
prov
Elevsvar på övriga prov
Förvaras på respektive skola

Gallras när eleven
slutar skolan
Gallras när eleven
slutar skolan

Bevaras

Gallras efter 5 år
Bevaras
Lämnas tillbaka till
eleven eller gallras
efter läsårets slut

Sammanställningar över resultat från övriga
prov
Betygsunderlag

Förvaras på respektive skola

Gallras efter 5 år

Hos respektive lärare

Gallras efter 5 år

Register över prövningar
Ansökningar om särskild prövning,
flyttningsprövning och fyllnadsprövning med
bilagor
Särskilda prövningar, flyttningsprövningar och
fyllnadsprövning

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Gallras efter
prövningen slutförts

Handlingar rörande avgifter för prövning,
ansökan om befrielse
Gymnasiearbete, handlingar rörande
7

7

1

1

6

7

4

Sätta betyg
Betygskatalog, betygssammanställningar

Förvaras på respektive skola

Gallras efter 5 år

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Tieto Education

Bevaras

Arkivexemplar av slutbetyg/avgångsbetyg,
samlat betygsdokument samt utbildningsbevis

Förvaras på respektive skola (ska Bevaras
enbart tas ut på papper om det
inte går att föra över dessa från
Tieto Education till e-arkivet)

Original av ej avhämtade betyg och intyg samt
samlat betygsdokument
Skriftliga omdömen (får ingå i den individuella
utvecklingsplanen)
Skriftliga omdömen/intyg som ersätter
slutbetyg
Resultat av prövning med anteckning om givet
betyg
Intyg om anpassad studiegång. Intyg ska
utfärdas för elev med ofullständigt slutbetyg,
och åtföljer detta
Intyg om avgång från grundskola (utfärdas om
elev avgår utan slutbetyg)
Intyg om avgång och reducerat program
Omprövning av betyg (beslut och handlingar)

Förvaras på respektive skola

Kursutvärderingar

Förvaras på respektive skola

Studie- och yrkesvägledning

Bevaras

Hos respektive lärare

Gallras efter 2 år

Hos respektive lärare

Gallras efter 2 år

Tieto Education

Bevaras

Tieto Education

Bevaras

Tieto Education

Bevaras

Tieto Education
Tieto Education

Bevaras
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

7

1

8

Anteckningar från studie- och yrkesvägledares
verksamhet rörande enskild elev

Tieto Education

Bevaras

Förteckningar över elevers placeringar under
praktisk arbetslivsorientering

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Handlingar rörande praktik och praktikplatser,
t.ex. arbetsplatskontakter, praktikbesked,
omdömen.

Samverkan.nu (en webbsida)

Enskild skolverksamhet

Slutbetyg/gymnasiebetyg

7

2

7

2

Gallras vid inaktualiet

På papper

Bevaras

Placera i förskola
Placeringskriterier (riktlinje)
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Registreras i W3D3
Tieto Education

Bevaras

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

Tieto Education

Placeringsbekräftelse

Tieto Education

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun

Tieto Education

Handlingar rörande val av förskola
Byte av förskola, ansökan

Tieto Education
Tieto Education

Förteckningar eller register över barn som är
folkbokförda i andra kommuner

Tieto Education

Förskola
1

Gallras 1 år efter
intagning
Gallras 1 år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 1 år
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

7

2

2

Överklagande med bilagor
Registreras i W3D3
Närvaro i förskola
Översiktlig dokumentation över barn i förskolan Tieto Education

Bevaras
Bevaras

Adresslistor

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Närvaro- och frånvarouppgifter

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Anhörigblanketter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

7

2

7

3

7

3

7
7

3
3

3

Övrig dokumentation av förskoleverksamheten
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Ljud-/filminspelningar

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Underlag/planering av utflykter, aktiviteter,
gemensamma alster vid temadagar m.m.

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Anta och placera i grundskola
Antagnings- och placeringskriterier
Skolvalskatalog
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Tieto Education
Tryckt katalog
Tieto Education

Bevaras
Bevaras*

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

Tieto Education

Antagningsbekräftelse

Tieto Education

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun

Tieto Education

Bevaras

Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Planera utbildning i grundskola
Undervisning
Lokala handlingsplaner/arbetsplaner

Registreras i W3D3

Bevaras

Grundskola F-9
1

2
2

1

Gallras 1 år efter
intagning
Gallras 1 år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Tieto Education
Tieto Education
Tieto Education

Gallras efter 1 år
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

7

3

2

2

Gallras efter läsårets
slut

Kurs- och ämneskonferenser

Förvaras på respektive skola

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Skola24
Skola24
Skola24

Lektionsplanering

Skola24

Läsårstider
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, individuella kurser
och projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter

Registreras i W3D3
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO
(ämnesanknuten och inbyggd praktik)

Förvaras på respektive skola

Bevaras
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Rutinkorrespondens och andra handlingar med Förvaras på respektive skola
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik
Elevdokumentation
Förteckning över elever som fått modersmåls- Tieto Education
och hemspråksundervisning och
studiehandledning

Gallras efter
registrering på elevkort
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

7

3

3

Ansökan och beslut om studiehandledning på
modersmål/hemspråk

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Anmälan och beslut om svenska som
andraspråk

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Anmälan/avanmälan modersmåls/hemspråksundervisning

Tieto Education

Gallras när eleven
slutat skolan

Statistik invandrarelever
Kvittenser, t.ex. elevers lån av dator

Tieto Education
Förvaras på respektive skola

Avtal/överenskommelse om t.ex.
datoranvändning
Språkval

Förvaras på respektive skola

Gallras efter 2 år
Gallras efter avslutad
utbildning
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras vid inaktualitet

Tieto Education

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, Förvaras på respektive skola
blankett
Handlingar rörande samtycken och avtal enligt Förvaras på respektive skola
GDPR
Närvaro i grundskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om Tieto Education
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress

Bevaras

Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Protokoll från klasskonferenser
Förvaras på respektive skola
Protokoll från klassråd
Förvaras på respektive skola
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Förvaras på respektive skola
beslut)

7

4

7

4

Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)

Förvaras på respektive skola

Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro

Förvaras på respektive skola

Närvaro- och frånvarouppgifter

Tieto Education

Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Tieto Education

Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Grundsärskola
1

Anta och placera i grundsärskola
Antagnings- och placeringskriterier
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

Förvaras på respektive skola

Antagningsbekräftelse

Förvaras på respektive skola

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1 år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola
Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Gallras efter 1 år
Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

7
7

7

4
4

4

2
2

2

1

2

Planera utbildning i grundsärskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Lektionsplanering

Förvaras på respektive skola

Läsårstider
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, individuella kurser
och projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter

Registreras i W3D3
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och PRAO
(ämnesanknuten och inbyggd praktik)

Förvaras på respektive skola

Elevdokumentation

Förvaras på respektive skola

Gallras efter läsårets
slut
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort

Förteckning över elever som fått modersmåls- Tieto Education
/hemspråksundervisning och studiehandledning

7

4

3

Bevaras

Ansökan och beslut om studiehandledning på
modersmål/hemspråk
Anmälan och beslut om svenska som
andraspråk
Anmälan/avanmälan modersmål/hemspråk

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Tieto Education

Statistik invandrarelever
Kvittenser, t.ex. elevers lån av dator

Tieto Education
Förvaras på respektive skola

Avtal/överenskommelse om t.ex.
datoranvändning
Språkval

Förvaras på respektive skola

Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras efter 2 år
Gallras efter avslutad
utbildning
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras när eleven
slutat skolan
Gallras vid inaktualitet

Tieto Education

Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet, Förvaras på respektive skola
blankett
Handlingar rörande samtycken och avtal enligt Förvaras på respektive skola
GDPR
Närvaro i grundsärskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om Tieto Education
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress

Bevaras

Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

7

5

7

5

7

5

Adresslistor

Förvaras på respektive skola

Protokoll från klasskonferenser
Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 2 år

Förvaras på respektive skola

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Placera i fritidshem
Ansökningshandlingar på barn som börjar

Tieto Education

Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång

Ansökningshandlingar på barn som ej får plats

Tieto Education

Placeringsbekräftelse

Tieto Education

Gallras 1 år efter
intagning
Gallras vid inaktualitet

Överklagande med bilagor
Närvaro i fritidshem

Registreras i W3D3

Fritidshem
1

2

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress

Bevaras

Elevfotografier/skolkort
Adresslistor

Förvaras på respektive skola
Tieto Education

Bevaras

Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter

Tieto Education

Bevaras

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Anhörigblanketter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Gallras vid inaktualitet

7

6

7

6

Gymnasieskola
1

Anta och placera i gymnasieskola
Underlag och beslut gymnasieorganisation

Registreras i W3D3

Ansökningshandlingar för intagna elever

Tieto Education

Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Tieto Education

Ansökan efter att ansökningsperioden är
avslutad

Tieto Education

Gallras 1år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång

Antagningslistor

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Antagningsbekräftelser

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet

Utlåtande från grundskolan avseende
hälsovård. (Överlämnande av
skolhälsovårdsjournal).
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare

PMO

Bevaras

PMO

Bevaras

Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator

PMO

Bevaras

Elevers program och yrkesval, ändringar

Tieto Education

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun
(interkommunal ersättning)

Registreras i W3D3

Bevaras

Gallras efter terminens
slut
Bevaras

Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola

Förvaras hos antagningskansliet Bevaras

Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Förvaras hos antagningskansliet

Gallras efter 1 år

7

6

2

Planera utbildning i gymnasieskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier

Bevaras

Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Registreras i W3D3
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Skola24
Skola24
Skola24

Bevaras

Lektionsplanering

Skola24

Läsårstider
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, individuella kurser
och projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter

Registreras i W3D3
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Tieto Education

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande undervisningsprojekt av
Förvaras på respektive skola
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och APL (
Förvaras på respektive skola
arbetsplatsförlagt lärande), ämnesanknuten och
inbyggd praktik.

Gallras efter läsårets
slut
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort

Rutinkorrespondens och andra handlingar med Förvaras på respektive skola
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik

Gallras vid inaktualitet

7

7

6

6

3

4

Närvaro i gymnasieskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om Tieto Education
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress

Bevaras

Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Tieto Education

Bevaras
Bevaras

Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Förvaras på respektive skola

Ekonomiskt stöd till elev
Ansökan om inackorderingstillägg

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år

Förvaras på respektive skola

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Tieto Education

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Förvaras hos antagningskansliet

Gallras efter 3 år

Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan
bostad och skola
Förteckning över berättigade till resebidrag

Förvaras hos antagningskansliet

Gallras efter 3 år

Förvaras hos antagningskansliet

Se anmärkning

Delegationsbeslut

Registreras i W3D3

Bevaras

7

7

7

7

Gymnasiesärskola
1

Anta och placera i gymnasiesärskola
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Förvaras på respektive skola

Resultat av antagningsprov

Förvaras på respektive skola

Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Antagningsbekräftelser

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Överförda kursbetyg

Förvaras på respektive skola

Gallras efter
registrering

Utlåtanden från grundskolan avseende
hälsovård
Utlåtanden från grundskolan avseende
pedagogiskt behov till speciallärare
Utlåtanden från grundskolan övrigt till kurator

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Elevers program och yrkesval, ändringar

Förvaras på respektive skola

Ärenden om förtur etc.
Ärenden om utbildningsplats i annan kommun

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Ansökan om att få gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs
Handlingar rörande val av skola

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1 år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Gallras efter terminens
slut

Gallras efter 1 år

Byte av skola, ansökan
Förteckningar eller register över elever som är
folkbokförda i andra kommuner
Överklagande med bilagor
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

7

7

2

Planera utbildning i gymnasiesärskola
Undervisning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras

Lektionsplanering

Förvaras på respektive skola

Läsårstider
Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, individuella kurser
och projektarbeten
Handlingar rörande studieresor, skolresor och
lägerskolor
Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter

Registreras i W3D3
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande konsert- eller teaterbesök
eller andra kulturella aktiviteter

Förvaras på respektive skola

Gallras vid inaktualitet

Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse
Handlingar rörande yrkespraktik och APL
(arbetsplatsförlagt lärande), ämnesanknuten
och inbyggd praktik.

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Gallras efter läsårets
slut
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras efter
registrering på elevkort

Rutinkorrespondens och andra handlingar med Förvaras på respektive skola
innehåll av kortvarig betydelse, t.ex. tillfällig
befrielse från gymnastik

Gallras vid inaktualitet

7

7

3

Närvaro i gymnasiesärskola
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om Tieto Education
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)

Bevaras

Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress

Bevaras

Skolkataloger
Elevfotografier/skolkort
Adresslistor

Förvaras på respekive skola
Förvaras på respekive skola
Förvaras på respekive skola

Bevaras
Bevaras

Protokoll från klassråd
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och
beslut)
Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter

Förvaras på respekive skola
Förvaras på respekive skola

Bevaras

Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Förvaras på respekive skola

Gallras vid inaktualitet

Gallras efter 2 år

Förvaras på respekive skola

Förvaras på respekive skola

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Förvaras på respekive skola

Förvaras på respekive skola

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

7

8

7

8

7

8

Vuxenutbildning
1

2

Anta och placera i vuxenutbildning
Antagningskriterier
Ansökningshandlingar för intagna elever

Förvaras på respekive skola
Förvaras på respekive skola

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Förvaras på respekive skola

Resultat av antagningsprov

Förvaras på respekive skola

Tentamenservice

Förvaras på respekive skola

Protokoll med beslut om intagning
Intagningslistor

Office 365
Tieto Education

Antagningsbekräftelser

Förvaras på respekive skola

Gallras vid inaktualitet

Överförda kursbetyg

Förvaras på respekive skola

Elevers program och yrkesval, ändringar

Tieto Education

Gallras efter
registrering
Gallras efter terminens
slut

Ärenden om utbildningsplats i annan kommun

Förvaras på respekive skola

Bevaras

Överklagande med bilagor
Intagningsstatistik, uppgifter som ger en
sammanfattning av intagningen.
Planera utbildning i vuxenutbildning
Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier

Förvaras på respekive skola
Förvaras på respekive skola

Bevaras
Bevaras

Bevaras
Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång
Gallras 1 år efter
avslutad
reservintagning
Gallras efter
antagningen
Gallras efter 15
månader

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

7

8

3

Lokala handlingsplaner/arbetsplaner
Kurs- och ämneskonferenser

Hos rektor
Förvaras på respekive skola

Bevaras

Klass-/kursschema
Lärarschema
Schema elev/sal

Skola24
Skola24
Skola24

Bevaras

Lektionsplanering

Skola24

Fotografier, samlade för att belysa den egna
verksamheten
Handlingar rörande lokala, individuella kurser
och projektarbeten
Handlingar rörande undervisningsprojekt av
särskild och/eller lokal betydelse

Förvaras på respekive skola

Bevaras

Förvaras på respekive skola

Bevaras

Förvaras på respekive skola

Bevaras

Närvaro i vuxenutbildning
Elevdokumentation
Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om Tieto Education
elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott
och skolgång (klasstillhörighet, skolor etc)
Klasslistor/sammanhållen grupps
Tieto Education
listor/kursdeltagarlistor. Bör innehålla uppgifter
om skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress
Adresslistor

Tieto Education

Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och Förvaras på respekive skola
beslut)

Gallras efter läsårets
slut
Gallras efter 3 år
Gallras efter läsårets
slut
Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Bevaras

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 2 år

7

8

4

Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval,
flyttning, byte av program etc. (ansökan och
beslut)
Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller
annan frånvaro
Närvaro- och frånvarouppgifter

Förvaras på respekive skola

Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd,
inget betyg alls
Anhörigblanketter

Tieto Education

Förvaras på respekive skola
Tieto Education

7

9

7

9

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Förvaras på respekive skola

Registreras i W3D3

Antagningskriterier

9

Bevaras

Gallras vid inaktualitet

Yrkeshögskola
Ansökan om bilagor till YH-myndigheten samt
myndighetens beslut

7

Gallras vid inaktualitet

Bevaras

Bevaras

Ansökningshandlingar för intagna elever

Gallras efter att eleven
avslutat sin skolgång

Ansökningshandlingar för ej intagna elever

Gallras 1 år efter
avslutad
reservintagning

Folkhögskola
1

2

Anta och placera i folkhögskola
Elevregistrering, klasslisor
Ansökningar till kurser
Underlag intagning
Ansökningar och beslut om studieuppbehåll
Antagningsbekräftelse
Planera utbildning i folkhögskola

SchoolSoft
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Bevaras
Vid inakulitet
Vid inakulitet
Vid inakulitet
Vid inakulitet

7

9

7

10

7
7

10
10

3

Samarbetsavtal
Avtal rörande utbildningar
Schema
Kursplaner
Omdömen
Intyg genomförda utbildningar
Närvaro i folkhögskola
Rapport till CSN gällande närvaro
Verksamhetsberättelse

Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
SchoolSoft
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola
Förvaras på respektive skola

Registreras i W3D3

Bevaras

Underlag statistik till Folkbildningsrådet,
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ansökan, beslut, rekvisition för statsbidrag

Förvaras på respektive skola

Bevaras

Annan pedagogisk verksamhet
1
2

Öppen förskola
Pedagogisk omsorg

Bevara
Bevara
Bevara
Bevara
Bevaras
Bevaras
3 år

Förvaras på respektive skola

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

W3D3
W3D3
W3D3

W3D3
W3D3

W3D3

Office 365 Education

Optiplan

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

W3D3
W3D3
W3D3
W3D3
Optiplan

W3D3

W3D3

PMO

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO

BUN
BUN
BUN
BUN

BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN

PMO
BUN
PMO

PMO
Flexite/RiTiSk
Flexite/RiTiSk

BUN
BUN
BUN
BUN

PMO
PMO

PMO

PMO

PMO
PMO
PMO

PMO

PMO

PMO
PMO
PMO
Tieto Education

PMO

Tieto Education

Tieto Education

Tieto Education
Tieto Education

Tieto Education
Tieto Education
Tieto Education

Resp. enhetschef

Tieto Education

Tieto Education

Tieto Education

Tieto Education

Tieto Education

W3D3
W3D3

W3D3

W3D3

W3D3

W3D3

W3D3

W3D3
Antagningshandläggare

Antagningshandläggare

Skolexpedition

Antagningshandläggare

PMO

PMO

PMO

W3D3

W3D3

W3D3

W3D3
W3D3

W3D3

Tieto Education

W3D3

Tieto Education
W3D3

W3D3

Tieto Education

W3D3

W3D3

Endast fristående verksamhet

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C-D Process, Hanteras i verksamhetssystem
E Handlingstyper som skapas/inkommer inom respektive
process.

8

Bevaras

Gallringsfrist

VÅRD OCH OMSORG

8

1

8

1

Vårdplanering

1

Samordna vårdplanering
Meddelande om återkallande/makulerad utskrivning

Take Care

Gallras efter 5 år

Avliden patient

Take Care

Gallras efter 5 år

Inskrivningsmeddelande

Take Care

Gallras efter 5 år

Justering av vårdplan
Kallelse till vårdplanering
Kvittering av kallelse
Meddelande om utskrivningsklar patient
Meddelandefunktion/extra meddelande/kommentarer

Take Care
Take Care
Take Care
Take Care
Take Care

Bevaras

Slutanteckning omvårdnads epikris
Utskrivningsmeddelande/utskriven från sjukhus
Uttag till patient

Take Care
Take Care
Take Care

Bevaras

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
Gallras efter 10 år

Vårdplan

8

2

8

2

2

Bevaras

Kommunal vård inom hemsjukvård och
särskilt boende
1

Allmän administration av hemsjukvård
Begäran om läkarundersökning/rättsintyg/kopia
patientjournal, från polismyndighet
Delegerad HSL-insats
Kontrakt och avtal av rutinmässig karaktär
Månadsuppföljning till hemkommun
Tjänstgöringsscheman
Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön i det
enskilda hemmet

8

Take Care

2

På papper

Gallras efter 2 år

På papper
På papper

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

På papper
På papper

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Vårda, behandla och dokumentera inom hemsjukvård och
särskilt boende

Ansvarsövertagande vid läkemedelshantering,
dokumentation
Ansökan (beställning) om eldriven rullstol

Treserva

Ansökan (beställning) om hjälpmedel utanför regelverk

Treserva

Apodos

I Pascal, apotekets
verksamhetssystem
Treserva

Arbetsterapeutens anteckningar i patientjournal

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Treserva

Bevaras

Bilder av patientspecifika skador, åtgärder etc.

Treserva

Se anmärkning

Blodsockerkontroll/blodsockerkurva

På papper

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid
Demens)
Brev HSL (konversation) av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Byte av/val av familjeläkare

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Dödsfall - undersökning utförd av sjuksköterska vid
förväntat dödsfall
Egenvårdsintyg

Treserva

Fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar i
patientjournalen

Treserva

Fysisk aktivitet på recept
GBS-profil och skala (demensbedömning)
Informationsöverföring till lasarettet

Treserva
Treserva
På papper

Bevaras
Bevaras

Intyg

Treserva

Bevaras

Intyg om bostadsanpassningsbidrag
Intyg/utredning till annan beslutsfattare, tex
läkare/försäkringskassan
m.fl.
Journalanteckningar

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Treserva

Bevaras

Journalkopior från annan vårdgivare

Treserva

Bevaras

Kontrolläkemedel - personbunden journalhandling

Treserva

Bevaras

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Treserva

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Korrespondens av vikt med
patient/närstående/ställföreträdare/ombud
Läkemedelslista från Take Care

Treserva

Bevaras

Treserva

Bevaras

Medgivande att lämna ut medicinsk information

Treserva

Bevaras

Mini Mental Test
MMSE (Mini Mental State Examination)

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

MNA - utredning angående kost och nutrition

Bevaras

Munhälsobedömning, medgivande till

Treserva
På papper

Munvårdskort

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Observationsmaterial
Omvårdnads- epikris, -anamnes, -status

Treserva

Bevaras

Rehabiliteringsplan
Remiss
Remissvar - inkommet
Retursedel hjälpmedelscentralen (HMC)

Treserva
Treserva
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Riskanalys - aggression

På papper

Riskbedömningar

På papper

Sammanfattning vid avslut av ärende
Signaturförtydligandelista

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Signeringslista

Treserva

Bevaras

SIP (Samordnad Individuell Planering)

Treserva

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

8

2

3

Skattningsskalor/skattningslistor

Treserva

Skattningsskalor/skattningslistor

På papper

Sondnäringsschema

På papper

Ställningstagande till livsuppehållande behandling

Treserva

Bevaras

Sårjournal
Temperaturlista
Uppföljningsanteckningar
Vård i livets slutskede, signeringslista

Treserva
Treserva
Treserva
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Vårdavvikelse
Vårdplan
Välkomstsamtal
Vändschema

Treserva
Treserva
Treserva
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Vätskelista

På papper

Waran ordination/schema

Treserva

Hantera läkemedel

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

8

3

8

3

8

4

8

4

Förrådsjournal, narkotika (även kallad
basjournal/avräkningsjournal)

På papper

Gallras 10 år efter
sista anteckning

Instruktioner för läkemedelshantering
Kasserade depotplåster

På papper
På papper

Se anmärkning
Gallras vid
inaktualitet

Föra vårdrelaterade register
1

Lämna uppgifter till interna och externa register

Patientsäkerhet och avvikelser

1

Tillgodose patientsäkerhet
Remiss från PAN
Anmälan om missförhållande
Utredning/rapport
Beslut
Patientskaderegleringen (PSR), beslut som rör den egna
vårdgivaren
Inspektionen för vård och omsorg (IVO); handlingar i
ärenden
Yttrande till PAN

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

8

4

2

Hantera avvikelser

Avvikelserapport vid vårdavvikelse

8

5

8
8

5
5

1
2

Föra patientjournal, generellt
Hantera journaler och förfrågningar

8

5

3

Handlägga forskningsansökningar

8

6

8

6

Flexite

Bevaras

Hantera journaler, förfrågningar och tillstånd

Förebyggande vård och omsorg
1

Förebyggande vård- och omsorgsverksamhet
Aktivitetsprogram

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Avpersonifierad deltagarstatistik i dagverksamheten

På papper

Grupplista - deltagare

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid

Intresseanmälan

På papper

Kontaktuppgifter

På papper

Kontaktuppgifter frivilliga

På papper

inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

8

7

8

7

Matlista

På papper

Minnesanteckningar

På papper

Riskanalys

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Stöd och omsorg

1

Administration av stöd och omsorg
Administration av insatser hos handläggare
Ansökan om seniorbostad

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Förteckning över boenden i bostäder med särskild service

På papper

Förteckning över boenden i särskilt boende

På papper

Hyreskontrakt

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras 2 år efter
avslut

Hyreskontrakt, underlag

På papper

Hyreskontrakt, uppsägning
Kölista/väntelista

På papper
Excel-fil på G:

Meddelande om störning från hyresvärd

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Månadsstatistik erbjudande om boende
Rapportering ej verkställda beslut inom 3 mån, till IVO
Sammanställning av rapportering ej verkställda beslut inom
3 mån till IVO
Tillfällig vistelse, beställningsmall
Tillsynsrapporter
Årsstatistik över antal brukare i olika verksamhetsformer

W3D3

Bevaras

Treserva
W3D3
W3D3

Bevaras
Se 1.8.2
Bevaras

Återbetalning av hyra

På papper

Administration av insatser hos utförare
Arbetsmijöbesiktningar tex. skyddsrond
Avtal med kontaktpersoner (uppdragstagare), kopia
Avvikelser, fel och brister
Boenderåd protokoll/mötesanteckningar
Daglig planering av verksamhet

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

På papper
Flexite
På papper

Dagplanering - turer
Egenkontrollprogram
Förteckning över uppdragstagare

Gallras vid
inaktualitet

Questback
G: katalogen

Granskningsmall genomförandeplan Hemtjänst
Intervjumall, nya korttidsfamiljer

På papper

Kontrakt och avtal av rutinmässig karaktär tex hyresavtal,
avtal rörande
städning och utrustningar
Lämna
dina synpunkter
Månadsredovisning utförda timmar

På papper
På papper

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
2 år efter avtalet
upphört
Se
anmärkning
Gallras efter 2 år

Månadsuppföljning till hemkommun
Nyckelkvittenser personal, enhetens nycklar
Närvaro- och frånvarorapport brukare

På papper
På papper
Treserva

Protokoll/mötesanteckningar från boenderåd eller
motsvarande
Register över brukares nycklar, sammanställning

På papper

Riskanalys

På papper

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

På papper

Statistik över olika insatser

Bevaras

Tillsynsrapporter
Tjänstgöringsscheman

W3D3
Medvind

Se 1.8.2

Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön i det
enskilda hemmet

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Administration av avgifter
Ansökan om individuellt hemtjänstbelopp

Treserva

Gallras efter 10 år

Avgiftsbeslut

Treserva

Gallras efter 10 år

Gallras efter 2 år

8

7

2

Debiteringslistor/fakturajournal
Debiteringsjournal

Treserva
Treserva

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Dubbla boendekostnader, ansökan om

Treserva

Gallras efter 10 år

Inkomstblankett

Treserva

Gallras efter 10 år

Underlag för fastställande av avgift

Treserva

Gallras efter 10 år

Överklagande med beslut/bilagor/domar

Treserva

Bevaras

Utreda, besluta och följa upp insats
Aktualiseringar
Anmälningar som tillhör eller ger upphov till ärende
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen inkl ev bilagor

Treserva
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal och överrenskommelser med externa vårdgivare

Treserva

Bevaras

Avvikelser, fel och brister, hantering av

Flexite

Beslut i nämnd/Individutskott, kopia
Beslut om bistånd med underlag
Brukarkort
Delgivning
Domar/beslut i förvaltningsdomstol
Fullmakter
Följebrev/kommunicering av underlag till beslut

Treserva
Treserva
Treserva
Treserva
Treserva
Treserva
Treserva

Utreda, besluta och verkställa insatser för stöd och omsorg

Gallras efter 10 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Förhandsbesked
Genomförandeplaner
God man, förvaltare eller förmyndare, anmälan om behov
av
God man, förvaltare eller förmyndare, förordnande av
tingsrätten/överförmyndarnämnden
Handlingar av betydelse i ärendet,
inkomna/upprättade/utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Individavtal
Intyg/utlåtande från hälso- och sjukvårdvården/andra
vårdgivare
Journalanteckningar

Treserva
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Treserva

Bevaras

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Kallelse till möte
Löpande anteckningar, Sofia Omfale

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Mottagningsbevis, rek vid expedierat beslut
Personkort
Registerutdrag om ställföreträdarskap

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra
register
till andraIndividuell
myndigheter
SIP
- Samordnad
Plan
Tandvårdsintyg

Treserva

Bevaras

Treserva
Treserva

Bevaras

Treserva

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Underlag Rätt till tandvård enligt tandvårdslagen §8a
Underlag till beslut om insats

Gallras vid
inaktualitet

Uppdragsrapport - kontaktpersoner, kopia
Utredning i enskilt ärende
Vårdplaneringsmeddelande

Treserva

Bevaras

Återtagande av ansökan
Ärendeblad A, B

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Överklagande med bilagor/domar

Treserva

Bevaras

Anmälan om behov av god man,förvaltare eller förmyndare Treserva

Bevaras

Anteckningar från närståendesamtal
Beställning av trygghetslarm

Treserva
Websesam

Bevaras

Brevväxling/mailkonversation av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Brukarinformation

Treserva

Bevaras

Daganteckningar

Treserva

Gallras vid
inaktualitet

Verkställa insats

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Förteckning kameror
Genomförandeplan/arbetsplan
God man, förvaltare eller förmyndare, anmälan om behov
av
Habiliteringsplan och andra kopior från habiliteringen

Treserva
Treserva

Individuell plan, kopia

På papper

På papper

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Informationsblad

G: katalogen

Journalanteckningar
Kartläggning inför placering
Kontaktmannaskap, lista över

Treserva
Treserva

Konversation av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Kvittens utlämnande av pengar/värdesaker vid dödsfall

Treserva
På papper

Gallras efter 2 år

Körlista

På papper

Larmloggar
Levnadsberättelse
Medgivande för videofilmning och fotografering

Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Minnesanteckningar från möten som rör den enskilde (tex
med habiliteringen, IFO m.fl)
Nyckelkontrakt

Treserva

Bevaras

Nyckelkvittenser, boendes nycklar

På papper

Närvaro- och frånvarorapporter (brukare)
Närvarorapporter
Orosanmälan

Treserva
Treserva
På papper

Personkort

Treserva

Privata medel, ekonomiblad/kassabok/avstämningsblad

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Privata medel, överenskommelse om hantering

På papper

Gallras efter 2 år

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

På papper

Bevaras

Gallras 2 år efter
kontraktet
upphört
2 år efter
återlämnande
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 5 år

8

8

8

8

Protokoll/mötesanteckningar från boenderåd (eller
motsvarande samråd med de boende/och eller deras
närstående
Rapportblad

Treserva

Riskbedömning - brukarperspektiv

På papper

Riskbedömning av arbetsmiljön i det enskilda hemmet

På papper

Sammanfattning vid avslut av ärende
Samtycke

Treserva
Treserva

Signeringslista med signaturförtydligande, SoL-insatser 2
mån
SIP - Samordnad Individuell Plan
SMS

På papper

Socialt och medicinskt meddelande

På papper

Uppdrag socialtjänstlagen

Treserva

Uppdragsrapport
Uppföljningssamtal - checklista

Treserva
På papper

Bevaras

Upprättade handlingar av betydelse i ärendet
Välkomstsamtal
Överenskommelse brukare/hemtjänst

Treserva
Treserva
På papper

Bevaras
Bevaras

Insatser för funktionsnedsatta enligt LSS
1

Administration av insatser för funktionsnedsatta enligt LSS

Se anmärkning

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 5 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Administration av insatser hos handläggare
Dokumentation av egenproducerade utbildningar och
informationsinsatser för personal, anhöriga etc
Egenproducerat informationsmaterial om funktionshinder
och stödformer
Förteckning över boenden i bostäder med särskild service

På papper

Hyreskontrakt

På papper

Hyreskontrakt, underlag

På papper

Hyreskontrakt, uppsägning

På papper

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras 2 år efter
avslut
Gallras vid
inaktualitet
Gallras 2 år efter
avslut
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Kölista/väntelista
Meddelande om störning från hyresvärd

På papper

Tillsynsrapporter
Årsstatistik över antal brukare i olika verksamhetsformer

W3D3

Återbetalning av hyra

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Administration av insatser hos utförare
Avtal med kontaktpersoner (uppdragstagare), kopia

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Daglig planering av verksamhet
Egenkontrollprogram
Förteckning över uppdragstagare

Questback
G: katalogen

Se 1.8.2
Bevaras

Hyreskontrakt

På papper

Hyreskontrakt, underlag
Hyreskontrakt, uppsägning
Intervjumall, nya korttidsfamiljer
Nyckelkvittenser, personal, enhetens nycklar
Protokoll/mötesanteckningar från boenderåd eller
motsvarande
Register över brukares nycklar, sammanställning

På papper
På papper
På papper
På papper
På papper

Gallras 2 år efter
avslut
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras
efter 2 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

På papper

Riskanalys/riskbedömning
Statistik över olika insatser
Tjänstgöringsscheman
Återbetalning av hyra

8

8

2

Bevaras
På papper
På papper

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Utreda, besluta och verkställa insatser för stöd och omsorg

Utreda, besluta och följa upp insats enligt LSS
Aktualiseringar
Treserva
Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till
ärende
Anmälningar som tillhör eller ger upphov till ärende
Treserva
Ansökan om LSS-insatser med ev. bilagor
Treserva

Bevaras
Gallras efter 5 år
Bevaras
Bevaras

Avtal och överrenskommelser med externa vårdgivare

Treserva

Bevaras

Avvikelser, fel och brister, hantering av

Flexite

Beslut i nämnd/Individutskott, protokollsutdrag

Treserva

Bevaras

Beslut om assistans

Treserva

Bevaras

Beslut om LSS-insats

Treserva

Bevaras

Beslut om personkretstillhörighet

Treserva

Bevaras

Gallras efter 10 år

Brukarkort från Sofia Omfale

Treserva

Bevaras

Delgivning

Treserva

Bevaras

Domar/beslut i förvaltningsdomstol

Treserva

Bevaras

Fullmakter

Treserva

Bevaras

Följebrev/kommunicering av underlag till beslut

Treserva

Förhandsbesked

Treserva

Bevaras

Försäkringskassans beslut och PM
God man, förvaltare eller förmyndare, anmälan om behov
av
God man, förvaltare eller förmyndare, förordnande av
tingsrätten/överförmyndarnämnden
Handlingar av betydelse i ärendet,
inkomna/upprättade/utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig
karaktär
Individavtal
Individuell plan enligt LSS
Intyg/utlåtande från hälso- och sjukvårdvården/andra
vårdgivare
Journalanteckningar

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Treserva

Bevaras

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Treserva
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Treserva

Bevaras
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Kallelse till möte
Löpande anteckningar, Sofia Omfale

Gallras vid
inaktualitet

Treserva

Mottagningsbevis, rek vid expedierat beslut
Nivåbedömningar/insatsmätningar, bedömningsblankett

Treserva

Bevaras

Personkort

Treserva

Bevaras

Registerutdrag om ställföreträdarskap

Treserva

Bevaras

Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra
register till andra myndigheter

Treserva

Bevaras

SIP - Samordnad Individuell Plan
Sjuklöner - Ansökan

Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Sjuklöner - Beslut
Sjuklöner - Uträkning, faktura, underlag

Treserva
På papper

Bevaras
Gallras efter 10 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid

Tandvårdsintyg LSS
Underlag Rätt till tandvård enligt tandvårdslagen §8a
Underlag till beslut om insats enligt LSS

Treserva

Bevaras

Underlag till beslut om personkretstillhörighet

Treserva

Bevaras

Utredning i enskilt ärende

Treserva

Bevaras

Vårdplaneringsmeddelande
Återtagande av ansökan

Treserva

Bevaras

Ärendeblad A, B

Treserva

Bevaras

Överklagande med bilagor/domar

Treserva

Bevaras

Anmälan om behov av god man,förvaltare eller förmyndare Treserva

Bevaras

Anteckningar från närståendesamtal

Treserva

Bevaras

Avtal och överenskommelser

Treserva

Bevaras

Avtal sjuklöneersättning enligt LSS

Treserva

Bevaras

inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Verkställa insats enligt LSS

Gallras vid
inaktualitet

Beslut i nämnd/individutskott, protokollsutdrag
Brevväxling/mailkonversation av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Daganteckningar

Treserva

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras
vid

Treserva

Deltagarlista

inaktualitet
Förordnande från tingsrätt/överförmyndarnämnden om
godman, förvaltare eller förmyndare

Treserva

Bevaras

Genomförandeplan
Habiliteringsplan och andra kopior från habiliteringen

Treserva
På papper

Individuell plan, kopia

På papper

Journalanteckningar

Treserva

Bevaras

Kartläggning inför placering

Treserva

Bevaras

Kontaktlista

På papper

Kopior på beslut från försäkringskassan, avtal, räkningar
Korrespondens av vikt med
brukare/närstående/ställföreträdare/ombud
Levnadsberättelse

På papper
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras

Minnesanteckningar från möten som rör den enskilde (tex
med habiliteringen, IFO m.fl)

Treserva

Bevaras

Nivåbedömningar, kopior

På papper

Nyckelkvittenser, boendes nycklar

På papper

Närvaro- och frånvarorapporter (brukare)
Närvarorapporter
Orosanmälan

Treserva
Treserva

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Se anmärkning

Planering av genomförande av insatser
Privata medel

Privata medel, överenskommelse om hantering
Riskbedömning av arbetsmiljön i det enskilda hemmet

Bevaras

På papper

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Samtycke

9

8

9

Bevaras

Schema för brukaren

Gallras vid
inaktualitet

SFB (tidigare LASS), kopia på beslut, avtal räkningar från
försäkringskassan
SFB (tidigare LASS), tidsredovisning till försäkringskassan
SFB (tidigare LASS), utbetalningsbesked från
försäkringskassan
Tidsredovisning LASS till Försäkringskassan
Uppdrag LSS

Gallras efter 10 år

Uppdragsrapport
Upprättade handlingar av betydelse i ärendet
Veckoplanering för den enskilda brukaren

8

Treserva

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Treserva
Treserva
Treserva

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Bostadsanpassning
1

Ansöka, utreda och besluta om bostadsanpassningsbidrag
samt återställningsbidrag
Anbud/offerter, antagna
Anbud/offerter, ej antagna

BAB

Bevaras

Anbudsförfrågan
Ansökan
Besiktningsintyg

BAB
BAB
På Papper

Bevaras
Bevaras

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om återanvändning
Beslut om återställningsbidrag

BAB
BAB
BAB

Bevaras
Bevaras
Bevaras

På Papper

Gallras efter 2 år

Gallras vid
inaktualitet

Beställning av bostadsanpassning till leverantörer

8

10

8

10

8

10

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bygganmälan
Bygglov för bygglovspliktiga åtgärder
Faktura, kopia
Fotografier

BAB
BAB
BAB

Fullmakt
Hisslista
Intyg från behörig intygsskrivare
Kontrollplan
Medgivande från fastighetsägare
Orderbekräftelse

BAB

Planritning
Register över åtgärdade lägenheter och hus
Skisser, ritningar, produktbeskrivningar

BAB
BAB
BAB

Bevaras
Bevaras

Slutbesked
Startbesked
Statistiska sammanställningar av delegeringsbeslut
Tjänsteanteckning

BAB
BAB
BAB

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Informera om färdtjänst
Färdtjänstbestämmelser

W3D3 och docpoint

Bevaras

Information om ressätt till beställningscentral

Alfa Connect (Samres system)

Ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst
Ansökan

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Gallras vid
inaktualitet

BAB
BAB
Ekonomisystemet

Bevaras
Bevaras*
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Hantera särskild kollektivtrafik (Färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor)
1

2

Gallras 5 år efter
inaktualitet

8

10

3

Beslut om tillstånd, bifall

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Beslut, avslag

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Färdtjänst,månadskort, fakturering

I det centrala ekonomisystemet

Gallras 5 år efter
inaktualitet
Gallras 5 år efter
inaktualitet
Gallras efter 10 år

Färdtjänst i annan kommun
Kvitton för riksfärdtjänst
Återkallelse av beviljat tillstånd

Pärm i arkivskåp
Pärm i arkivskåp
Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Följa upp färdtjänst
Rapport kring antal giltiga färdtjänsttillstånd

Bevaras
Excel/arkivbeständigt papper

Rapport kring utförandet av färdtjänsten

Bevaras
Excel/arkivbeständigt papper

Register/förteckningar över färdtjänstberättigade

Gallras efter 5 år
Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Statistikregister över färdtjänst

8

10

4

Bevaras

Årsstatistik, både för färdtjänst och riksfärdtjänst

Treserva (G: för riksfärdtjänst)
G:katalogen

Utförande av färdtjänst
Bokning av färdtjänst

Alfa Connect (Samres system)

Gallras efter 2 år

Tiilstånd, sjukresa

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Intyg om rullstol

Treserva (G: för riksfärdtjänst)

Beställningar för riksfärdtjänst

Alfa Connect (Samres system)

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Tillstånd, RIAK-resa

Pärm i arkivskåp

Gallras efter 2 år

Bevaras

8

10

5

Hantera sjukresor
Sjukreseintyg från HSF

Alfa Connect (Samres system)

Frikort

Alfa Connect (Samres system)

Gallras efter 2 år

Kvitton, egen bil

Alfa Connect (Samres system)

Gallras efter 2 år

Utanordning av sjukresekvitton, buss

Gallras efter att
kvittot har
skannats och lagts
i ekonomisystemet

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

HSN

Anmärkning

Samordnad vårdplanering är liksom sammanhållen journalföring ett område där olika
sjukvårdshuvudmän ges åtkomst till varandras vårddokumentation. I ett delat system
kan förutom landsting och kommun även privata utförare delta. Samordnad
vårdplanering regleras av lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.

Här chattar man kring patienten.

I detta ingår vårdplan, utskrivningsmeddelande, läkemedelslista samt läkemedel för
några dagar

Vissa har information direkt i vårdplan andra inget. Ska bevaras i patientjournal

SON

Vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) utförs inom hemsjukvården och på
särskilda boenden.

Pärm

Underlag till debitering

Pärm
Pärm

Tex från vårdcentral
Tex hyresavtal, avtal rörande städning och utrustningar. Gallras 2 år efter avtalet
upphört.
Underlag till debitering
Finns i lönesystemet medvind

Pärm
Pärm

Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och
sjukvården. Avser patientjournal förd av samtliga journalföringspliktiga yrkesgrupper.
Dokumenteras i journal

Ska ej bevaras i journalen
Avser arbetsterapeutens anteckningar grundade på arbetsterapi- och
förskrivningsprocessen (inkl. bedömning och utprovning av medicintekniska produkter).
Ingår i patientjournal och bevaras där.

Analoga och elektroniska bilder samt teckningar. Bilder av betydelse för patientens vård
och behandling, eller som används för information och dialog med patient ingår i
patientjournal och bevaras där. Övriga bilder (t.ex. som med patientens medgivande tas
för undervisningssyfte) gallras vid inaktualitet.
Kan dokumenteras i journal
Observationsmaterial. Resultat dokumenteras i journal
Inkomna handlingar på papper ersättningsskannas. Kallelser och tidsbokningar gallras
vid inaktualitet

Original skannas innan det skickas till läkare
Bevaras hos biståndshandläggare SoL/LSS
Avser fysioterapeutens/sjukgymnastens anteckningar grundade på fysioterapiprocessen
(inkl. bedömning och utprovninga av medicintekniska produkter).
Handlingen kan gallras efter anteckning i journal
Pappershandling kan gallras efter anteckning i journal

Den som utfärdar intyget ska anteckna detta i journalen och även spara en kopia av
intyget
Handling kan gallras efter anteckning i journal
Handling kan gallras efter anteckning i journal
Handlingar kan gallras när innehållet antecknats i journal alt ersättningsskannas om det
är
mycket innehåll
Ersättningsskannas

Inkomna handlingar på papper ersättningsskannas. Kallelser och tidsbokningar gallras
vid
inaktualitet
Samtliga
versioner bevaras, ersättningsskannas
Skrivs i journal
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Dokumenteras i Senior Alert. Resultat dokumenteras även i Treserva. Pappershandling
kan gallras efter resultatet dokumenterats.

T.ex. sömnschema, beteendemönster, symtomskattningslista, BPSD m.fl. Resultat
dokumenteras i journal

Handling kan gallras efter anteckning i journal. Gäller även vårdhund.
Pappershandlingen ersättningsskannas

Resultat dokumenteras i journal (i Treserva)
Senior Alert

T.ex. MNA, Downton fallrisk, norton bedömning, senior alert

Patientens namn och personnummer ska framgå på varje blad, ersättningsskannas
Gäller även munvård och ögonvård. Patientens namn och personnummer ska framgå på
varje blad, ersättningsskannas
Dokumenteras i journal alt ersättningsskannas

Handlingar kan gallras efter anteckning om resultat i journal. Tex. BPSD,
symtomskattning m.fl

Tex. BPSD, symtomskattning m.fl. Resultat dokumenteras i journal.
Ev avvikelser dokumenteras i journal

Ersättningsskannas
Handlingen kan gallras efter dokumentation i journal
Handlingen kan gallras efter dokumentation i journal
Avvikelser skrivs i journal
Flexite

Anmälan görs i Flexite, antecknas också i journal
Antecknas i journal
Dokumenteras i vårdplan
Dokumenteras i vårdplan
Ersättningsskannas
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (HSLF-FS 2017:30) om ordination och
hantering av läkemedel i hälso - och sjukvården. Med läkemedelshantering avses
ordination, iordningsställande, administration, rekvisition och förvaring av
läkermedel. Även vaccinationsverksamhet ingår som en del i läkemedelshanteringen.
Individuell förskrivning av läkemedel till patient dokumenteras i patientjournalen

Pappershäfte

Se 1.3.2 Organisera och fördela arbete och ansvar
Följ rutin för kassation av narkotikaklassade läkemedel

SON

SON

Patientsäkerhetslagen ((2010:659) och Socialstyrelsensföreskrifter och allnänna råd
(HSLF-FS 2017:40) om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Den som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av IVOs tillsyn ska enligt PSL
anmäla detta till IVO. En anmälan ska även göras om väsentliga förändringar sker i
verksamheten, som t.ex. flytt, eller om verksamheten läggs ned. IVO är nationell
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt för socialtjänsten och verksamhet
enligt LSS.
Klagomål för specifikt vårdtillfälle/insats, för Patientnämndens handlingar se; 1.9.1 Stöd
till invånarna vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Kan gälla t.ex. Lex Sarah, Lex Maria.

Egna journalkopior gallras vid inaktualitet.
W3D3

Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor, beslut

SON

Allt som berör en enskild vårdtagare/brukare ska samlas i en patientjournal. Ev.
pappersakt ska sorteras på personnummer. Rutiner för vad som finns i pappersakt
respektive vad som finns i den digitala akten ska finnas.
Använd denna endast vid förfrågningar om överföring av information mellan vårdgivare
eller forskningsprojekt som bedrivs av vårdgivare. I övriga fall är det bättre att använda
1.7.2 Lämna ut handlingar framförallt vid frågor från privatpersoner till arkivmyndighet

Tex anhörigstöd, seniorverksamhet och träffpunkter.
SON

Gallras efter rapportering till SON och delårsrapport

Gäller även E-ansökan
Både personer som får stöd och personer som arbetar ideellt för att ge stöd
Revideras löpande

Vilka som ätit. Underlag för fakturering
Gallras så snart insatsen upphör
Både för arbetsmoment och brukare

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), både äldreomsorg (tex hemtjänst, ledsagning,
kontaktperson, trygghetslarm, kostnadsfri avlösning, nattillsyn, matdistribution,
dagverksamhet, korttidsvistelse och särskilt boende) och omsorg om psykiskt
funktionsnedsatta (boendestöd, kontaktperson, sysselsättning, kostnadsfri avlösning
och bostad med särskild service, återhämtningsplats/korttidsvistelse).
SON
SON
Pärm

Intresseanmälan

Pärm

Finns hos borådet, under ständig bearbetning
Under ständig bearbetning

Pärm

Gäller även 2:ahandskontrakt

Pärm
Pärm

Pärm

Gallras tillsammans med hyreskontrakt
Under ständig förändring

Statistik hur många som tackat ja/nej till erbjudande om särskilt boende,
demensboende, bostad med särskild service
Skickas elektroniskt till IVO.

Om utredning och beslut följer med beställningen ska det ersättningsskannas
Tex från Arbetsmiljöverket, IVO m.fl. Ska ingå i diarieförda handlingar
Finns i verksamhetsberättelsen. Se 1.4.1.2 Bokslut
Pärm

SON
Pärm

Om nya upprättas varje år
Original hos löneservice, se 2.7.2 Anställa personal
Se 1.5.2.1 Mäta verksamhetskvalitet, Intern kontroll

Pärm

Gäller kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagarservice och avlösarservice. Revideras
löpande
Används vid kvalitetsuppföljning
Pärm
Pärm
Pärm

Gallras 2 år efter att avtalet upphört gälla
Se 1.5.4 Synpunkter/förslag och klagomål
Sker centralt inom förvaltningen

Pärm
Pärm

Underlag för debitering
2 år efter återlämnande. Se 5.5.5 Säkerhet för brukare

Pärm

Se 1.5.5 Forum för samråd

Pärm

Revideras löpande
Både för arbetsmoment och brukare
Ingår i verksamhetsberättelser och delårsrapporter
Tex från arbetsmiljöverket, IVO m.fl. Ska diarieföras
Se 2.9.1 Registrera tjänstgöring och lön

Pärm

SON
Pärm

Ersättningsskannas

Pärm

Sammanställning tas ut varje månad från systemet
Beslut och anteckningar i det enskilda ärendet

Pärm

Ersättningsskannas

Pärm

Tidigare inkomstförfrågan, ersättningsskannas

Pärm

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas till personakt

SON

Personakterna sorteras i personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5
år efter sista anteckning.

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Gallras efter anteckning i journal. Original finns hos nämndsekreterare
Oavsett utfall
Det senaste med samtliga insatser angivna bevaras. Ersättningsskannas
Meddelande om beslut
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
När besvärstiden gått ut och anteckning gjorts i journal

Beslut om insatser enligt LSS till brukare som flyttar från annan kommun
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Tex intyg om egenvård, diagnoser m.m. Vårt original även om det är en kopia från
annan verksamhet/system

Tex med handläggare, läkare, vårdplanerare, utförare mfl.
Sofia Omfale är ett nerlagt verksamhetssystem som användes tom 2012-10-31.
Ersättningsskannas
När överklagningstiden gått ut
Kallades tidigare brukarkort i Sofia Omfale
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Dokumenteras i journal. Intyget skickas till tandvårdsenheten (hsf)
Samma som tandvårdsintyg, används inte längre
Tex. journalkopior från vårdgivare, utlåtanden, intyg m.m.

Innehåll antecknas i journal

Går ibland under rubriken "Meddelande administrativ information"
Ersättningsskannas
Användes före Sofia Omfale, förekommer fortfarande i vissa akter. Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Gäller insatser enligt Scialtjänstlagen (SoL) tex hemtjänst, ledsagning, kontaktperson,
trygghetslarm, kostnadsfri avlösning, Matdistribution, digital nattillsyn, natthjälp,
särskilt boende, korttidsvistelse, dagverksamhet.
Ersättningsskannas
Stödanteckningar gallras efter anteckning i journal.

E-post dokumenteras i journal. Pappershandling ersättningsskannas
Brukarpärm

Uppdateras löpande
Treserva rensar daganteckningar efter 6 mån. Sammanfattas i verkställighetsjournalen.

G: katalogen

Uppdateras löpande
Viktigt att varje version skrivskyddas i Treserva!
Ersättningsskannas

Pärm
Pärm

Revideras löpande

G: katalogen

Minnesanteckningar gallras efter anteckning i journal
Uppdateras löpande
E-post gallras efter anteckning i journal. Pappershandling ersättningsskannas.
Pappershandling gallras efter 2 år.

G: katalogen

Uppdateras löpande
Se 5.5.5 Säkerhet för brukare
Skannas. Original lämnas tillbaka till brukaren.
Pappershandlingen gallras efter anteckning om medgivande i journal
Pappershandlingen gallras efter anteckning i journal

Pärm

Överenskommelse med brukaren om nyckel

Används i undantagsfall då det inte finns någon nyckelgömma

Pärm

Underlag för debitering, rapporteras i Treserva
Fysiska närvarolistor gallras efter närvaron angivits i Treserva
Handlingen gallras efter anteckning i journal, om vem anmälan är skickad till och vad
som är anledningen till oro.
Utskrivet personkort är att jämställa med en kopia
Ej allmän handling. Överlämnas till enskild/god man/anhörig vid avslut av insats

Pärm

Förvaras hos enhetschef

Se 1.5.5 Forum för samråd
Används som reservrutin. Ersättningsskannas eller skrivs in som journalanteckning så
snart systemet är i drift igen.
Uppdateras löpande

Brukarpärm
Pärm

Antecknas i journal
Handlingen gallras efter anteckning i journal

2-månaders. Signeras efter utförd insats, skickas till myndighetsavdelningen för
hantering fram till gallring.
Ersättningsskannas
SMS raderas varje morgon (förutsatt att det inte innehåller viktig information som ska
föras in som anteckning i journal/ärende)

Pärm

Brukarpärm
Innehåller information från handläggarens beslut och utredning
Handlingen gallras efter att innehållet antecknas i journal
Sker 1-2 gånger/år. Information av vikt dokumenteras i journal

Pärm

Ersättningsskannas
Ev pappersanteckningar gallras efter dokumentation i journal
En överenskommelse om hur personalen ska agera utifall brukaren inte öppnar när de
kommer

Brukarpärm

Insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)

SON

SON

Se även 3.5.1 Ge regioninformation
Pärm

Hanteras hos borådet, under ständig bearbetning

Pärm

Gäller även 2:ahandskontrakt

Pärm
Pärm

Gallras tillsammans med hyreskontrakt
Revideras löpande

Pärm
Tex från Arbetsmiljöverket, IVO m.fl. Ska ingå i diarieförda handlingar
Finns i verksamhetsberättelsen. Se 1.4.1.2 Bokslut
Pärm

SON
Pärm

Original hos löneservice, se 2.7.2 Anställa personal

Gäller kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagarservice och avlösarservice. Revideras
löpande

Pärm

Gäller även 2:ahandskontrakt

Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm

Gallras tillsammans med hyreskontrakt
2 år efter återlämnande
Se 1.5.5 Forum för samråd

Pärm

Under ständig bearbetning
Både för arbetsmoment och brukare
Ingår i verksamhetsberättelser och delårsrapporter
Finns i lönesystemet Medvind

Pärm
Pärm

Personakter som upprättats i samband med insats enligt LSS. Personakterna sorteras i
personnummerordning och levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning
SON
Pappersutskrifter kan gallras
Sätts i "Slaskpärm"
Pappershandling ersättningsskannas
Pappershandling ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Pappershandling gallras efter anteckning i journal. Original finns hos nämndsekreterare
Från Försäkringskassan. Ersättningsskannas
Oavsett utfall
Oavsett utfall

Det senaste med samtliga insatser angivna bevaras. Ersättningsskannas
Meddelande om beslut
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
När besvärstiden gått ut och anteckning gjorts i journal
Beslut om insatser enligt LSS till brukare som flyttar från annan kommun
Personlig assistans enligt (LASS) SFB. Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Tex intyg om egenvård, diagnoser m.m. Vårt original även om det är en kopia från
annan verksamhet/system. Ersättningsskannas
Tex med handläggare, läkare, vårdplanerare, utförare mfl.
Sofia Omfale är ett nerlagt verksamhetssystem som användes tom 2012-10-31.
Pappershandlingar
ersättningsskannas
När överklagningstiden
gått ut
Ersättningsskannas
Kallades tidigare brukarkort i Sofia Omfale
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Sjuklön - Ekonomiskt stöd för skäliga kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.
Gäller personlig assistent enligt (LASS) SFB. Ersättningsskannas
Akt
Dokumenteras i journal. Intyget skickas till tandvårdsenheten (hsf)
Obs! Används inte längre; samma som tandvårdsintyg.
Tex. journalkopior från vårdgivare, utlåtanden, intyg m.m. Érsättningsskannas
Tex. journalkopior från vårdgivare, utlåtanden, intyg m.m. Ersättningsskannas
Går ibland under rubriken "Meddelande administrativ information"
Ersättningsskannas
Användes före Sofia Omfale, förekommer fortfarande i vissa akter. Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Stödanteckningar gallras efter anteckning i journal.
Ersättningsskannas
Avtal mellan brukare och personlig assistent. Ersättnigsskannas
Original finns hos nämndsekreterare, kopia hos handläggare
Antecknas i journal
Gallras per automatik efter 6 mån, sammanfattas i journal

Ersättningsskannas

Viktigt att varje version skrivskyddas i Treserva!

Handlingen bevaras hos handläggaren

Minnesanteckningar gallras efter anteckning i journal
Kan också kallas akutlista, kontaktuppgifter till brukarens anhöriga, taxi m.fl. Sitter i
brukarpärmen
E-post skrivs in i journal, inkommen pappershandling ersättningsskannas.
Ersättningsskannas
Handlingen gallras efter anteckning i journal
Pärm

Handläggaren bevarar dokumentet i akt

Pärm

2 år efter återlämnande

E-tjänst

Hos den enskilde

Pärm

Underlag för debitering, rapporteras i Treserva
Underlag för habiliteringsersättning
Handlingen gallras efter anteckning i journal, om vem anmälan är skickad till och vad
som är anledningen till oro.

Kan vara kassabok, kassablad, avstämning vid avslut. Handlingarna överlämnas till
enskild/god man/anhöriga vid avslut av insats. Gäller även avstämningshandling vid
avslut av kassabok.
Förvaras hos enhetschef

Kan gälla samverkan, fotografering m.m. Handling gallras efter anteckning i journal

Handläggare bevarar försäkringskassans beslut

Debiteringsunderlag
Innehåller information från handläggarens beslut och utredning
Handlingen gallras efter att innehållet antecknas i journal
Ersättningsskannas

SON

Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574). OBS! Akterna kan bevaras av
forskningsskäl vilket Sydarkivera rekommenderar.

Pärm

E-tjänst
Pärm

Gäller även E-ansökan
Inaktualitet inträder när ny besiktning gjorts
Delegationsbeslut

Pärm

Gallras när fakturan inkommit

Kopia
Pärm

*Uppdateras löpande, skrivs ut 1 gång/år, finns i G:-katalogen
E-tjänst
E-tjänst
Skannas in i ekonomisystemet som bilaga till fakturan.

Pärm

Uppgifter i BAB från och med 1984.
Sparas så länge den tekniska utrustningen är i bruk.

Pärm

Till SON

Huvudmannen/kommunen kan hantera färdtjänsten, men verksamheten har ofta
överlåtits till Trafikhuvudmannen, ex. till länstrafik/motsvarande

W3D3

Kollektivtrafikenheten/
Registraturen
Uppdateras löpande

RSF
Kollektivtrafikenheten
Kollektivtrafikenheten

Biljetter, kollas mot fakturan
Läggs sedan i ekonomisystemet

G:katalogen
G:katalogen

Treserva (G: för
riksfärdtjänst)
G:katalogen

Efter 2 år ska personuppgifter försvinna men informationen om färdtjänsten finns kvar
avpersonifierad för statistik ex. typ av resa

Finns även hos AB Riksfärdtjänst
"Resa i Annan Kommun, intyg för att en resenär får använda färdtjänst även vid besök
på annan plats i landet.

Pärm/ kassaskåp/
handläggarna

Intyget läggs in i Samres system
Kollektivtrafikenheten

Underlag från Samres

Kollektivtrafikenheten
Kollektivtrafikenheten

Debiteras i ekonomisystemet

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer inom respektive process.

9

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

Gallringsfrist

SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD

9

1

9

1

Allmän administration inom socialt och
ekonomiskt stöd
1

Allmän administration
Attest- och avsläppslistor

På papper

Avtal med enskilda utförare

W3D3

Checkkopior - utbetalning försörjningsstöd

På papper

Gallras efter 10 år

Delegationsbeslut, lista över fattade delegationsbeslut till
Individutskottet
Externfaktura - hyror för klienter som hyr i andra hand
Granskningsärende - listor till individutskott
Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc för bostäder som
tillhandahålls av socialtjänsten

På papper

Gallras efter 2 år

På papper
På papper
På papper

Kontoutdrag tex från plus- eller bankgiro
Korrespondens med enskilda utförare

På papper
W3D3

Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år
Gallras 2 år efter
kontraktet upphört
att gälla
Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Bevaras

Bevaras

Retroaktiv utbetalning från försäkringskassan, begäran om

Gallras vid
inaktualitet

Retroaktiv utbetalning från försäkringskassan, beslut om

Gallras efter 2 år

Räkningar
På papper
Sammanställningar/rapporter över försörjningsstödsutvecklingen W3D3

Gallras efter 10 år
Bevaras
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Skriftlig information till och från andra enheter inom
socialtjänsten och andra myndigheter
SoL-beslut, sammanställning av beslut
Tillsynsrapporter

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

På papper
W3D3

Bevaras

Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna verksamheter

W3D3

Bevaras

Uppdragstagare inom individ och familjeomsorg
1

Uppdragstagare HVB-hem, familjehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer
Hem för vård och boende, stödboende och boende för nyanlända
Ansvarsförbindelser för kostnader
Ansökan/anmälan om att bedriva hem för vård och boende till
IVO
Avtal med enskilda utförare

Bevaras
Bevaras

W3D3

Se anmärkning

Gallras 2 år efter
kontraktstidens
utgång
Gallras efter 2 år

Besiktningsprotokoll över boende

Beställningar av utbildningar
Direktupphandling HVB-placering
Hyreskontrakt, uthyrning och förhyrning av bostäder för
nyanlända
Tillsyn

W3D3

Bevaras
Se anmärkning

W3D3

Se anmärkning

Uppsägning av bostadskontrakt

Se anmärkning

Familjehem

Aktualisering
Ansvarsförbindelser
Avtal och överenskommelser med uppdragstagare

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal om ersättningar vid vårdnadsöverflyttningar
Beslut i nämnd/individutskott (IU)

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Beslut om kostnader

Lifecare

Bevaras

Beslut om placering i familjehem

Lifecare

Bevaras

Checklista över vad som finns i uppdragstagarens akt

Lifecare

Bevaras

Förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt
hem
Genomförandeplan, uppdragstagare - kopia

På papper

Handräckningsbegäran
Information från andra myndigheter

Lifecare
På papper

Information från försäkringskassan

På papper

Intresseanmälan/ansökan om att bli familjehem

Lifecare

Intresseanmälan/ansökan om att bli familjehem, utredning ej
inledd

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

På papper
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 2 år

Journalanteckningar

Lifecare

Bevaras

Lönelistor, löneunderlag uppdragstagare familjehem
Placering inom kommunen av barn från annan kommun,
meddelande om

På papper
På papper

Registerkontroller som utgör underlag för beslut

Lifecare

Bevaras

Samtycken Socialtjänstlagen kap 6 §6
Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
Tillsyn över hur familjehemmet fungerar. (Kan utövas vid behov
av kommunen, frivillig)
Underlag för att hitta rätt familjehem

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

W3D3

Bevaras

Utredning över uppdragstagare
Ärendeblad A, B

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Aktualisering
Avtal och överenskommelser med uppdragstagare

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Checklista över vad som finns i uppdragstagarens akt

Lifecare

Bevaras

Förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt
hem

På papper

Gallras efter 2 år
Gallras när
placeringen upphört

Gallras vid
inaktualitet

På papper

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Gallras vid
inaktualitet

Intresseanmälan/ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj Lifecare
Intresseanmälan/ansökan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj,
utredning ej inledd
Journalanteckningar
Lönelistor, löneunderlag uppdragstagare familjehem
Registerkontroller som utgör underlag för beslut

9

3

9

3

Bevaras

På papper

Gallras efter 2 år

Lifecare
På papper
Lifecare

Bevaras

Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
Lifecare
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
Underlag för att hitta rätt familjehem
På papper

Bevaras

Utredning över uppdragstagare
Ärendeblad A, B

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Aktualisering
Ansökan om äktenskapsskillnad, meddelande från tingsrätten

Lifecare
På papper

Bevaras

Begäran om hjälp från utrikesdepartementet

På papper

Beslut i nämnd/individutskott

Lifecare

Bevaras

Brev till modern med anledning av underrättelse om nyfött barn

Lifecare

Bevaras

Domar/beslut i tingsrätt/förvaltningsdomstol
FÖR-protokoll

Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras

Gallras efter 2 år
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Familjerätt
1

Faderskaps- och föräldraskapsärenden

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
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Föräldraskapserkännande, bekräftelse
Gemensam vårdnad, anmälan om
Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

På papper
På papper
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Hävande av faderskap, handlingar i ärendet
Hävande av föräldraskap, handlingar rörande
Identitetsstyrkande handlingar
Intyg

På papper
På papper
Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Journalanteckningar
Kallelser till rättegång, möte med socialsekreterare m.m.

Lifecare
På papper

Bevaras

MF-protokoll för utredning av faderskap
Nedläggning av faderskapsutredning, underlag och beslut
Rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar
S-protokoll
Underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn

På papper
Lifecare
På papper
Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Underrättelse från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor

Lifecare

Bevaras

Yttrande till tingsrätt
Ä-protokoll

Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras

Adoptionsutbildning, intyg
Aktualisering
Aktualiseringsintyg
Anmälan om förslag på barn

Lifecare
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ansökan om medgivande, med bilagor

På papper

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Adoptioner

Ansökan till tingsrätten om adoption
Barnets ursprung, handlingar
Beslut i nämnd/Individutskott, kopia

På papper
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Consent

På papper

Bevaras

Domar från Tingsrätten
Domar/beslut i förvaltningsdomstol
Hälsobedömning
Identitetsstyrkande handlingar
Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet

På papper
På papper
På papper
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Inkomna och utgående handlingar av tillfällig betydelse och /eller På papper
rutinmässig karaktär
Journalanteckningar
Lifecare

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Kallelser till möte med handläggare m.m.

Lifecare

Läkarintyg
Medgivande, beslut
Mottagningsbevis, rek vid expedierat beslut

På papper
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras

Referenser
Registerutdrag
Samtycke till fortsatt adoptionsförfarande efter barnbesked

På papper
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
På papper
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
Underrättelse från tingsrätten om tillstånd att antaga adopterat På papper
barn
Underrättelse till socialtjänst/familjerätt om inflyttat barn (från
På papper
skattemyndigheten)

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras
Bevaras
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Uppföljningsrapporter
Utredningar
Yttranden
Återkallelse av medgivande
Återtagen ansökan
Ärendeblad A, B

På papper
På papper
På papper
På papper
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Överklaganden med bilagor

På papper

Bevaras

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

På papper
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Domar från domstol

Lifecare

Bevaras

Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Lifecare

Bevaras

Handlingar som inkommit i samband med genomförande av
umgängesstöd, t.ex. rapport från umgängesstödjande
Journalanteckningar
Kallelse till rättegång, möte med handläggare m.m.

Lifecare

Bevaras

Lifecare
På papper

Bevaras

Personbevis

Lifecare

Bevaras

Påtalande om god man till tingsrätt

Lifecare

Bevaras

Vårdnads-, boende- och umgängesärenden (VBU-ärenden) samt
namnärenden
Aktualisering
Avtal inte godkäns, motivering och beslut
Avtal om boende, vårdnad, umgänge, av socialnämnden
godkända
Begäran om yttrande från domstol
Beslut i nämnd/Individutskott

Gallras efter 5 år
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Rapporter från kontaktperson
Redovisning till domstolen om utfall av umgängesstöd
Remiss från tingsrätt om samarbetsavtal/umgängesrätt
Remissvar till tingsrätt om samarbetsavtal/umgängesrätt
Samtycken SoL kap6 §6
Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
Uppdrag att utse kontaktperson, från domstol
Utdrag Polisregistret, som är av betydelse

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Utdrag ur socialregister

Lifecare

Bevaras

Utredning
Utredning och yttrande till domstol
Utredning, tingsrättens begäran om
Vårdnadsutredning
Överenskommelser

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
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Barn och familj
1

Utreda, besluta och utföra insatser barn och unga

Aktualisering

Lifecare

Bevaras

Anmälningar från polis, skola etc.
Anmälningar som inte tillhör och inte ger upphov till ärende

Lifecare
På papper

Bevaras

Ansökan om kontaktperson vid umgänge

Lifecare

Bevaras

Ansökan om vård (till institutioner), placerade barn
Ansökan om vård, LVU (till förvaltningsrätt)
Arbetsplaner
Avtal med föräldrar
Behandlingsplaner
Beslut att inte inleda utredning

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut från Migrationsverket
Beslut i nämnd/individutskott (IU), kopia
Beslut om insats
Beslutsunderlag

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Coachplan
Dokumentation av planering
Domar/ beslut i förvaltningsdomstol

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år

Eftergift av förälders ersättningsskyldighet för barns vård i ett
annat hem änbegäran
det egna
Efterlysning,
om hos polisen - kopior
Familjehem, utredningar barn SoL 11kap 1-2§
Förhandsbedömning
Förordnande av offentligt biträde
Förtud till bostad, ansökan om
Förundersökningsprotokoll

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Genomförandeplan
Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Lifecare
Lifecare

Hälsoundersökning, beställning och svar

Lifecare

Bevaras

Insatsplaner
Journalanteckningar
Journalen med bilagor från hem för vård eller boende

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kallelse till möte med handläggare m.m.

På papper

Kallelse till rättegång

På papper

Konsultationsdokument

Lifecare

Bevaras

Kontaktperson, ansökan om

Lifecare

Bevaras

Korrespondens av betydelse i ärendet
Meddelande om förundersökning

Lifecare

Bevaras

Meddelande om utskrivning från hem för vård eller boende

Lifecare

Gallras efter 5 år

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Meddelande om åtalsunderlåtelse/att åtal ska väckas

På papper

Mottagningsbevis, rek vid expedierat beslut

På papper

Orosanmälan
Placeringsmeddelande från Statens institutionsstyrelse

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Polisanmälan
Polisrapporter om brott eller misstanke om brott

Lifecare

Bevaras

Protokoll/mötesanteckningar från samarbetsgrupp mellan tex
socialtjänst,SoL
skola,
polis
Samtycken
6kap
6§
Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
Skyddsbedömning
andra myndigheter
Särskild
förordnad vårdnadshavare/överflyttad vårdnad
Underställning till förvaltningsrätt, handlingar rörande

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras efter 5 år
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Ungdomstjänst, villkor och information

Gallras vid
inaktualitet

Ungdomstjänst, överenskommelse

Lifecare

Bevaras

Uppdragsrapport från kontaktperson
Upprättade handlingar i ärendet
Utredning i enskilt ärende
Utskrivningsmeddelande från institution
Vårdplaner
Yttrande till åklagare och allmän domstol

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Åtalsunderlåtelse, respektive att åtal ska väckas, meddelande om
Ärendeblad A, B
Överenskommelser

Gallras vid
inaktualitet
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Överklaganden - med bilagor, kopior

Lifecare

Bevaras

Utföra insats barn och unga
Familjestöd
E-mail
Journalanteckningar
Kallelse/tidsbokning till möten/SIP

Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras

Minnesanteckningar kring klient

På papper

Orosanmälan, kopia

På papper

Samtycke från föräldrar

Procapita/Lifecare

Bevaras

SIP

Procapita/Lifecare

Bevaras

SMS

Procapita/Lifecare

Bevaras

Uppdrag

Procapita/Lifecare

Videoinspelning

Kassettband

Krissamtal för barn/ungdom
Journalanteckningar

Lifecare

Bevaras

Kontaktperson/kontaktfamilj
Genomförandeplan
Uppdragsrapport från kontaktperson

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Hantera medling vid brott

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Minnesanteckningar

På papper

Polisprotokoll kopia

På papper

Familjehem/jourhem
Genomförandeplan

Lifecare

Hem för vård eller boende
Anmälningar om in- och utskrivningar
Besiktningsprotokoll, vid flytt från lägenhet
Beslut in- och utskrivningar
Genomförandeplan
Individavtal
Journalanteckning

På papper
På papper
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skolfam
Gallras vid
inaktualitet

Enkät vid avslut (utvärdering)
Journalanteckningar
Journalanteckningar psykolog
Kallelse till möte

Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare

Kartläggning psykologisk
Kartläggning, pedagogisk
Resultat av pedagogisk kartläggning
Resultat av psykologisk kartläggning
Skolfamplan
Årshjul planering

Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare
Procapita/Lifecare

Förebyggande insatser för barn/ungdom

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

Samtalsgrupper
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Inskrivningssamtal/kontaktuppgifter

På papper

Rekryteringslista

På papper

Utvärderingar, avidentifierat

På papper

Öppnen mottagning
Minnesanteckningar

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Vuxna

1

Utreda, besluta och utföra insatser för vuxna
Aktualisering

Lifecare

Anmälan till hälsoundersökning

Lifecare

Anmälningar från andra myndigheter eller privatpersoner

Lifecare

Anmälningar som inte tillhör och inte ger upphov till ärende

På papper

Anmälningar som tillhör eller ger upphov till ärende
Ansvarsförbindelser för kostnader
Ansökan med eventuella bilagor

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras efter 5 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ansökan om vård enligt LVM, med bilagor
Ansökningar till institutioner om vård
Arbetsplaner
Arrestantblad från polismyndigheten
Avhysning, underrättelse från kronofogdemyndigheten

Lifecare
Lifecare
Lifecare
På papper
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avtal - individuella mellan klient och institution
Avtal och överenskommelser i enskilda fall
Behandlingsplan
Behandlingsplaner från Kriminalvården, för kännedom

Lifecare
Lifecare
Lifecare
På papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslut att inte inleda utredning
Beslut i enskilt ärende

På papper
Lifecare

Bevaras

Beslut i nämnd/individutskott (IU)

Lifecare

Bevaras

Beslut med underlag
Domar/beslut i förvaltningsdomstol

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Efterlysning, begäran om hos polisen, kopia

Lifecare

Bevaras

Förhandsbedömning
Förundersökningsprotokoll

På papper
På papper

Genomförandeplan

Lifecare

Bevaras

Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Lifecare

Bevaras

Hyresgaranti

Lifecare

På papper

Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras 2 år efter
kontraktet upphört

Gallras vid
inaktualitet

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. kopior

På papper

Journalanteckningar
Journaler med bilagor, från hem för vård eller boende

Lifecare
Lifecare

Kallelse till rättegång, möte med handläggare m.m.

På papper

Kontaktperson, ansökan om
Korrespondens/mailkonversationer/sms, av värde
Körkortsyttrande
Meddelande om utskrivning från hem för vård eller boende

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Mottagningsbevis, rek vid expedierat beslut

På papper

Polisanmälningar
Polisrapporter om brott eller misstanke om brott
Provtagning, beställning

Lifecare
På papper
På papper

Bevaras

Provtagning, svar från Karolinska (drogtest)
Registerutdrag KIR (Kommuninnevånarregistret)

Lifecare
På papper

Bevaras

Remisser

Take care

Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
Underställning till förvaltningsrätt, hanlingar rörande
Uppdragsrapport från kontaktperson
Utredning med underlag
Vårdplaner
Yttrande i körkortsärende
Överenskommelser

Lifecare

Bevaras

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Överklaganden - med bilagor, kopior

Lifecare

Bevaras

Utföra insatser för vuxna
Alkohol- och drogrådgivning
Anmälan till handläggare/socialsekreterare
Försättsblad/planering

På papper
På papper

Minnesanteckningar kring klienter

På papper

Remiss från vården
Remissvar (besvarad remiss)

På papper
På papper

Boende för missbrukare
Genomförandeplan
Hyreskontrakt 2a hand

Procapita/Lifecare
På papper

Bevaras

Journalanteckningar
Nyckelkvittens

Procapita/Lifecare
På papper

Bevaras

Regelverk

På papper

Salivtest, resultat
Urinprov, resultat
Utandningsprov, resultat

Procapita/Lifecare
Procapita
Procapita

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kontaktperson
Genomförandeplan

Lifecare

Bevaras

Hjälp till boende för skuldsatta vuxna
Arbetsplaner

Lifecare

Bevaras

5 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
5 år
5 år

Gallras 2 år efter
kontraktet upphört
gälla
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 10 år

Avhysning, underrättelse från kronofogdemyndigheten

På papper

Externfaktura - hyror för klienter som hyr i andra hand

På papper

Hyresgaranti

Lifecare

Gallras 2 år efter
kontraktet upphört

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. kopior

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Förebyggande/frivilliga insatser för vuxna
Våld i nära relation (Familjefrid)
Inskrivningsblankett till kvinnogrupp

På papper

Kölista

På papper

Minnesanteckningar

På papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

ORS/SRS
Sekretessåtagande

9

6

9

6

På papper

Ekonomiskt bistånd
1

Utreda, besluta och utföra insatser ekonomiskt bistånd
Försörjningsstöd
Aktualisering

Lifecare

Bevaras

Anmälan som tillhör eller ger upphov till ärende

Lifecare

Bevaras

Ansökan om ekonomiskt bistånd med eventuella bilagor

Lifecare

Bevaras

Arbetsplan för ärendet

Lifecare

Bevaras

Arbetsplaner/handlingsplaner samt aktivitetsrapport från
Arbetsförmedlingen

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Avhysning, underrättelse från Kronofogdemyndigheten

På papper

Gallras vid
inaktualitet

Avtal och överenskommelser i enskilda fall
Bekräftelse på mottagen information om ekonomiskt bistånd

Lifecare
På papper

Bevaras

Beslut från Migrationsverket
Beslut i enskilt ärende
Beslut i nämnd/individutskott (IU)

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Domar/beslut i förvaltningsdomstol
Elleverantör, underrättelse om avstängning
Förordnande av förmyndare, förvaltare, god man
Förtur till bostad, ansökan om
Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Lifecare
På papper
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras

Handlingsplan för ärendet
Hyresgaranti

Lifecare
Lifecare

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. kopior

På papper

Hyresskulder, uppsägningar, meddelande från hyresvärd

På papper

Journalanteckningar
Kallelse till rättegång, möte med socialsekreterare m.m.

Lifecare
På papper

Bevaras

Korrespondens/mailkonversationer/sms, av värde

Lifecare

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

På papper
Bevaras

Gallras 2 år efter
kontraktet upphört
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras vid
inaktualitet

Kostnadsförslag

På papper

Läkarintyg

Lifecare

Mottagningsbevis rek, vid expedierat beslut

På papper

Polisanmälningar
Polisrapporter om brott eller misstanke om brott
Registerutdrag KIR

Lifecare
På papper
Lifecare

Bevaras

Remisser
Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
myndigheters register eller lämna ut uppgifter ur våra register till
andra myndigheter
SIP (Samordnad Individuell Planering)
Underlag för försörjningsstöd
Utredningar i enskilt ärende
Återansökan om ekonomiskt bistånd med eventuella bilagor

Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras

Lifecare
Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Överklagande, med bilagor

Lifecare

Bevaras

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år
Gallras vid
inaktualitet

Dödsboanmälan
Bouppteckningsintyg
Boutredning/Bouppteckning, kopia
Dödsboanmälan, kopia
Ekonomiska utredningar
Fakturor, kopior
Fullmakter
Kontoutdrag
Korrespondens
Protokoll över hembesök

På papper
På papper
På papper
På papper
På papper
På papper
På papper
På papper
På papper

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Släktutredningar
Testamente
Utredning/beslut

På papper
På papper
På papper

Förmedlingsmedel
Aktualisering
Ansökan med eventuella bilagor
Arbetsplan för ärendet

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Arbetsplaner/handlingsplaner samt aktivitetsrapport från
Arbetsförmedlingen
Avtal och överenskommelser i enskilda fall
Beslut i enskilt ärende
Förmedling av enskilda medel, handlingar rörande

Lifecare

Gallras vid
inaktualitet

Lifecare
Lifecare
Lifecare

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Handlingar av betydelse i ärendet, inkomna, upprättade och
utgående
Handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Lifecare

Bevaras

Handlingsplan för ärendet
Hyresgaranti

Lifecare
Lifecare

Bevaras

Journalanteckningar
Kallelse till rättegång, möte med socialsekreterare m.m.

Lifecare

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Korrespondens/mailkonversationer/sms, av värde
Lifecare
Sekretesseftergift - samtycke att hämta uppgifter ur andra
Lifecare
myndighetersi enskilt
registerärende
eller lämna ut uppgifter ur våra register till Lifecare
Utredningar
andra myndigheter

2 år efter kontraktet
upphört

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras

9

7

9

9

Överförmyndare

7

7

1

2

Registrera
Register enligt 9 § i förmynderskapsförordningen

WÄRNA GO

Bevaras

Registerutdrag enligt 11 § i förmynderskapsförordningen

WÄRNA GO

Bevaras

Diarium
Rekrytera och kompetensutveckla ställföreträdare

WÄRNA GO

Bevaras

Register över ställföreträdare aktiva och inaktiva

WÄRNA GO

Informationsbroschyrer

G:/Mellanlagringsarkiv Bevaras

Intresseanmälan

WÄRNA GO

Utdrag ur belastningsregister

WÄRNA GO

Gallras efter 1 år
Gallras vid
inaktualitet

WÄRNA GO

Gallras vid
inaktualitet

Utdrag från kronofogdens register

9

7

3

Gallras vid
inaktualitet

Uppgifter ur socialregistret

WÄRNA GO

Nyhetsbrev

W3D3

Initiera godmanskap och förvaltarskap

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

9

7

4

Anmälan om behov

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan till tingsrätten

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan till överförmyndarnämnden

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Yttranden

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Läkarintyg

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Samtycke och åtagande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Föreläggande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Utredningsunderlag

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Tingsrättens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Överförmyndarnämndens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Överförmyndarnämndens beslut om att avskriva ärende

WÄRNA GO

Bevaras

Överklagan, med bilagor
Byte av god man eller förvaltare

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Begäran om entledigande från god man/förvaltare

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

9

7

5

Begäran om byte av god man/förvaltare

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Yttrande, med bilagor

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Utredningsunderlag

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Överförmyndarnämndens beslut om byte

WÄRNA GO

Bevaras

Tingsrättens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Följebrev tidigare stf redovisningshandlingar

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Delgivningskvitton/mottagningsbevis

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Överklagan, med bilagor

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Yttrande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Tingsrättens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Överförmyndarnämndens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Upphörande, jämkning och entledigande av ställföreträdare

Följebrev till redovisningshandlingar

Bevaras

Delgivningskvitton/mottagningsbevis

9

7

6

Bevaras

Initiera förmynderskap
Ansökan till tingsrätten

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Anmälan om behov

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Yttranden, med bilagor

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Tingsrättens beslut

WÄRNA GO

Förteckning för underårig

WÄRNA GO

Se anmärkning

Anmälan om att underårig erhållit tillgångar

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Gåvobrev

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Bouppteckning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Testamente

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Arvskifte

WÄRNA GO

Anmälan om behov av särskild överförmyndarkontroll

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Förmånstagarförordnande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Bevaras

Bevaras

9

7

7

Aviseringar om minderåriga fordonsägare
Utreda och tillse förmynderskap

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Skrivelser

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Utredningsunderlag

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Beslut om skärpande föreskrifter

WÄRNA GO

Bevaras

Överförmyndarnämndens beslut

WÄRNA GO

Bevaras

Förteckning för underårig

WÄRNA GO

Se anmärkning

Verifikationer till förteckning
Övriga underlag till överförmyndaren såsom lagfartsbevis,
uppgifter från kronofogde, kopior av reverser

WÄRNA GO

Se anmärkning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Bevis om överförmyndarspärr

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Vitesföreläggande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan till tingsrätten om utdömande av vite
Tingsrättens beslut

WÄRNA GO
WÄRNA GO

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Vid vitesprocess:

9

7

8

Ensamkommande barn

Ansökan om god man

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Samtycke/åtagande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Beslut om förordnande av god man

WÄRNA GO

Bevaras

Beslut om byte av god man

WÄRNA GO

Bevaras
Gallras efter 3 år alt.
Se anmärkning

Förteckning över tillgångar och skulder

WÄRNA GO

Beslut om befrielse från redovisning

WÄRNA GO

Redogörelse/arvodesräkning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Arvodesbeslut

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Belsut om avvisning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Besked om uppehållstillstånd

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Tingsrättens beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare

WÄRNA GO

Beslut om migrationsverket angående uppehållstillstånd

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Utredningsunderlag

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Bevaras

Bevaras

9

7

9

Beslut om entledigande eller upphörande av god man
Ställföreträdares förvaltning och överförmyndarnämndens
granskning

WÄRNA GO

Bevaras

Inkommande klagomål

Gallras efter 3 år

Yttranden från ställföreträdare

Gallras efter 3 år

Överförmyndarnämndens yttrande

Gallras efter 3 år

Års- och sluträkning

Se anmärkning

Verifikationer till års- och sluträkning

Se anmärkning

Gransknings-pm
Inkommande klagomål

WÄRNA GO
WÄRNA GO

Gallras efter 3 år
Gallras efter 3 år

Yttranden från ställföreträdare

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Beslut om anmärkning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Redogörelse

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Redogörelse för hinder mot skifte

WÄRNA GO

Se anmärkning

Beslut om anstånd för inlämnande av redovisningshandlingar

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Anmodan om bouppteckning/arvskifte

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Arvskifte

WÄRNA GO

Bevaras

Bouppteckning

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Överförmyndarnämndens beslut om samtycke

WÄRNA GO

Bevis om överförmyndarspärr

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan med bilagor

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

PM, utredningsunderlag, yttranden, remisser mm

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Arvodesbeslut

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Korrespondens
Handlingar som verifierar åtgärder enligt
Överförmyndarnämndens beslut

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Delgivningskvitton/mottagningsbevis

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Uttagsansökan

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Uttagsmedgivande

WÄRNA GO

Bevaras

Bevaras

Vid vitesprocess:
Vitesföreläggande

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Ansökan till tingsrätten om utdömande av vite

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Tingsrättens beslut

9

9

7

7

10

11

WÄRNA GO

Gallras efter 3 år

Överlämnande av ärende till annan överförmyndare

Följebrev

WÄRNA GO

Bevaras

Delgivningskvitton/mottagningsbevis

WÄRNA GO

Bevaras

Sammanställning av akt

Se anmärkning

Diarium med noteringar

Se anmärkning

Registerutdrag enligt 11 § i förmynderskapsförordningen

Se anmärkning

Originalakt
Förvaltarfrihetsbevis

Se anmärkning

Begäran om förvaltarfrihetsbevis
Förvaltarfrihetsbevis (bevis om att enskild ej står under
förvaltare).

Mellanlagringsarkiv
Mellanlagringsarkiv

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar (nämnd,
förvaltning/avdelning)

Anmärkning

Enligt Socialtjänstlagen (SoL)

SON/Individ- och
familjeomsorg
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Under förutsättning att hyresskuld eller
besiktningsanmärkning inte kvarstår

Begäran från socialförvaltningen, gallras när beslut från
försäkringskassan inkommit
Försäkringskassans beslut
Pärm

Finns angivna på attest och avsläppslistor

Pärm
Pärm
Tex från Arbetsmiljöverket, IVO mfl
Diarieförs

SON/Individ- och
familjeomsorg

W3D3

Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Socialakter
levereras till regionarkivet 5 år efter sista anteckning i
journal

Motsvarar individavtalet
Kommunen anmäler ny verksamhet (7 kap 1 § 3 st SoL).
Privat aktör ansöker om att bedriva hem för vård och
boende.
OBS! Se till att avtalet även reglerar att dokumentationen
som rör brukare/klienter ska åter till kommunen vid
upphörande av verksamhet eller om brukare/klient inte
längre är aktuell hos den privata utföraren.

Under förutsättning att ingen utestående fordran finns
W3D3
Gallras 2 år efter kontraktstidens utgång under
förutsättning att hyresskuld ej kvarstår
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet

Gallras efter 2 år efter ärendets avslutande
Personakt för familjehem sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.
Uppgifter av värde antecknas i journal
Avtal med konsulentstödda familjehem finns i Lifecare.
Ersättningsskannas
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal.
Original finns hos nämndsekreterare.
Tex. förlorad arbetsinkomst, extra omkostnader eller
handledning.
Godkännande/medgivande. Beslut i individutskottet.
Används som försättsblad i uppdragstagarens akt.
Förekommer inte i konsulentstödda familjehemsakter.
Ersättningsskannas
Gallras när ny förteckning upprättas.
Originalet i barnets akt, kallades tidigare arbetsplan.

Tex. från skatteverket och kronofogdemyndigheten
Ändring av utbetalning av barnbidrag etc.
Gäller även återtagen intresseanmälan där utredning är
inledd och klar. Ersättningsskannas
Mapp

Mapp
Mapp

Om man inte får kännedom om när placeringen upphör
kan meddelandena gallras 5 år efter sista notering.
Tex. från social- eller polisregistret. Pappershandlingen
kan gallras efter att informationen antecknats i journal.
Privatplacering

Mapp

Registreras om misstanke om missförhållande. Original i
diariet.
Görs numera i vårdplansform

Användes tidigare. Ersättningsskannas
Personakt för kontaktperson/kontaktfamilj sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning.
Uppgifter av värde antecknas i journal
Avtal med konsulentstödda familjehem finns i Lifecare.
Används som försättsblad i uppdragstagarens akt.
Förekommer inte i konsulentstödda familjehemsakter.
Ersättningsskannas
Gallras när ny förteckning upprättas.

Gäller även återtagen intresseanmälan där utredning är
inledd och klar. Ersättningsskannas
Mapp/Pärm

Mapp/Pärm
Tex. från social- eller polisregistret. Pappershandlingen
kan gallras efter att informationen antecknats i journal.

Pärm

Görs numera i vårdplansform

Användes tidigare. Ersättningsskannas
SON/Individ- och
familjeomsorg
Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten när barnet fyllt 18.
Pärm

Om ärende finns görs en anteckning i journalen

Akt
Akt

Handlingen kan gallras efter anteckning i journal. Original
finns hos nämndsekreterare
Skrivs in som journalanteckning

Akt

Ersättningsskannas

Akt
Akt
Akt

Ersättningsskannas

Akt
Akt
Akt
Akt

T.ex. kopior av ID-kort, pass.
T.ex. ultraljudsundersökningar, förlossning, utveckling etc.

Akt

M = mor, F = far

Akt
Pärm

Om personakt finns bevaras underrättelsen i den

Akt

Akt

Används om maken inte är far till barnet.
Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten när barnet fyllt 18.

Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens akt

Sökande lämnar kopia

Barnets akt
Barnets akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Barnets akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens akt

Barnets akt
Barnets akt

Kan gallras efter anteckning i journal, Original finns hos
nämndsekreterare
Beslutsprotokoll på engelska eller annat språk
(internationellt medgivande)

Finns inbland översatt till annat språk
När överklagningstiden gått ut

Kan gallras om informationen skrivs in i journal

Barnets akt
Adoptantens akt
Barnets akt
Adoptantens akt
Adoptantens akt
Adoptantens och
barnets akt
Adoptantens akt

Användes tidigare men förekommer ännu i akten

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten när barnet fyllt 18.
Pappersutskrifter kan gallras
Ersättningsskannas

Akt
Kan gallras efter anteckning i journal. Original finns hos
nämndsekreterare
från Tingsrätt, Hovrätt och Högsta Domstolen.
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Skrivs i journal

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Skrivs i journal
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

SON/Individ- och
familjeomsorg
Avser bland annat kontaktperson/kontaktfamilj,
familjestöd, placering i familjehem, jourhem och hem för
vård och boende (HVB). Personakterna sorteras i
personnummerordning och levereras till
arkivmyndigheten 5 år efter sista anteckning
Pappersutskrifter kan gallras

Pärm

Ersättningsskannas
Tex. anmälningar enligt 14kap 1§ Socialtjänstlagen,
aktualiseringar m.m. Sätts i "slaskpärm"
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
I enskilt ärende
Ersättningsskannas
I enskilt ärende
Besked till enskild och även till barnomsorg/skola ibland.
Sker via brev eller muntligt.
Ersättningsskannas
Kan gallras efter anteckning i journal. Original finns hos
nämndsekreterare.
Ersättningsskannas
Beslutsunderlag kan tex. bestå av en kopia från annan
vårdgivare/myndighet. Ersättningsskannas
Gäller ungdomscoach. Ersättningsskannas
Tex. vårdplaner, behandlingsplaner, arbetsplaner
Ersättningsskannas

Innehållet dokumenteras i journalen
Ersättningsskannas
Dokumenteras i aktualiseringsdokumentet.
Ersättningsskannas
Skrivs direkt i journalen

Ersättningsskannas
I enskilt ärende
Vid enskilt bedriven verksamhet efter överlämnande
enligt avtal. Ersättningsskannas

Till förskola/skola etc.

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas

Om akt finns ska anteckning göras i journalen

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Sker inom 24 timmar om akut insats måste göras
Ersättningsskannas
omedelbart. Dokumenteras i aktualiseringsdokumentet.
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Om innehållet framgår av övrig dokumentation
Skrivs i journal
Antecknas i journal

Kan också komma in via telefon, antecknas då i journal.
I enskilt ärende
Ersättningsskannas

Om akt finns ska anteckning göras i journalen
Används inte längre. Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Överklagandet i original skickas till förvaltningsdomstol
för prövning. Skannas
Familjerådgivning, samtalsstöd
E-mail gallras efter anteckning i journal

Gallras när insatsen avslutas
Antecknas i journal, originalet finns hos
socialsekreteraren
Antecknas i journal, handlingen gallras vid insatsens
avslut
Handlingen kan gallras efter att innehållet antecknats i
journal
SMS gallras efter att innehållet antecknats i journal

Observationer antecknas i journal, inspelningen gallras vid
insatsens avslut

Handlingen kan gallras efter att informationen antecknats
i journal.

När medlingen avslutats
När medlingen avslutats

Kallades tidigare arbetsplan

Pärm
Pärm

2 år efter kontraktstidens utgång

BUN

Övergått till BUN 2021. Hjälp till familjen vid
familjehemsplacerade barn.

Tryggve-grupper, skilda världar-grupper, ABC-grupp,
komet-grupp, BIFF-grupp, unga föräldrar- unga blivande
föräldrar, föräldrar med funktionsvariation
Pärm

Gallras när samtalsgruppen avslutats

Pärm

Uppdateras löpande

Pärm

Inaktuellt när stödsamtalen avslutas

SON/Individ- och
familjeomsorg

Insatser både för kommuninvånare och asylsökande.
Avser tex missbrukarvård, alkohol- och drogrådgivning,
våld i nära relation (familjefrid), kontaktperson, hjälp till
boende

Ersättningsskannas
Pärm

Sätts i "slaskpärm"

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Besked till enskild.

Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal.
Original finns hos nämndsekretare.
Ersättningsskannas
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal
Dokumenteras i aktualiseringsdokumentet.

Ersättningsskannas

pärm

Vid enskilt bedriven verksamhet efter överlämnande
enligt avtal. Ersättningsskannas

Ersättningsskannas om den inkommer skriftligt
Skrivs in i journal eller ersättningsskannas
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal

Ersättningsskannas
Pärm
Pärm

Gallras när provsvaret kommit
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning av
resultat i journal.
Från sjukvården

LVU och LVM
Pappershandling gallras efter anteckning i journal

Överklagandet i original skickas till förvaltningsdomstol
för prövning. Skannas

Pärm
Mapp
Mapp
Pärm
Pärm

Pärm

Skickas underskriven till handläggare
Skickas till handläggare

Pärm
Pärm

Klienten skriver under regelverket som gäller för boendet.
Resultatet skickas till handläggaren
Pappershandling gallras efter anteckning i journal
Pappershandling gallras efter anteckning i journal

Pärm
Pärm

Pärm

Inaktualitet = när insatsen avslutats
Pärm
Pärm

Finns hos samordnare

Pärm
Verktyg från Scott Miller, frivillig att medverka
Pärm

SON/Individ- och
familjeomsorg

Personakterna sorteras i personnummerordning och
levereras till arkivmyndigheten 5 år efter sista
anteckning.

Pappersutskrifter kan gallras
Ersättningsskannas
Gäller även E-ansökan. Pappersansökan
ersättningsskannas

Samtliga för påseende, antecknas i journal. Kan även läsas
i SSBTEK
Mapp
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Pappershandlingen kan gallras efter anteckning i journal.
Original finns hos nämndsekretare.
Ersättningsskannas
Pärm
Ersättnngsskannas
Ersättnngsskannas
Ersättnngsskannas

Pärm

Ersättningsskannas

Tex. tandvård, glasögon m.m.
Pappershandlingen kan gallras om innehållet antecknas i
journal, gäller även intyg från dietist/sjukgymnast mfl.
När överklagningstiden gått ut
Lifecare
Pärm

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas

Ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Gäller även E-ansökan. Pappersansökan
ersättningsskannas
Ersättningsskannas
Inges till Skatteverket. Förvaras i personnummerordning
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm
Pärm

Pärm
Pärm
Pärm

T.ex. registerutdrag från Skatteverket
Allt underlag som behövs för att se vilka tillgångar som
finns. Ex. kontoutdrag, faktura för begravning, deklaration

Pappersutskrifter kan gallras
Blankett ersättningsskannas

Samtliga för påseende, antecknas i journal. Kan även läsas
i SSBTEK
Ersättningsskannas
Akt

Akt

Pappershandlingar kan gallras om innehållet antecknas i
journal
Ersättningsskannas

Pappershandling ersättningsskannas

Överförmyndarnämnden, förkortas ÖFN.

WÄRNA GO
Mellanarkiv hos ÖFN
WÄRNA GO

WÄRNA GO
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
W3D3

Uppgifter migreras vid systembyte
I akt
Över enskilds akt

Under ständig bearbetning
Ett exemplar bevaras vid varje uppdatering

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
Personakterna sorteras i personnummerordning
och levereras till arkivmyndigheten 3 år efter sista
anteckning. Gallring kan ske löpande. Slutlig gallring av
personakten och samtliga handlingar sker 3 år efter sista
anteckning.

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Ex. FB 11:1-3

Ex FB 11:1-3

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Från huvudman eller anhörig
Från anhöriga

När redovisningshandlingar skickas till huvudman
eller anhörig efter ärendets avslutande.

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
Personakterna sorteras i personnummerordning
och levereras till arkivmyndigheten 3 år efter sista
anteckning. Gallring kan ske löpande. Slutlig gallring av
personakten och samtliga handlingar sker 3 år efter sista
anteckning.

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Till underårig efter ärendets avslutande.
Ex. från försäkringsbolag, brottsoffermyndighet m fl.

Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Från vägverket

Tjänsteanteckningar, korrespondens mm

Placeringsförslag, arvskiften, köp, mottagande av Gåva
Till underårig efter ärendets avslutande.

Tillbaka till ställföreträdaren efter granskning om det
är fråga om original. Annars gallras de vid inaktualitet.

Personakterna sorteras i personnummerordning
och levereras till arkivmyndigheten 3 år efter sista
anteckning. Gallring kan ske löpande. Slutlig gallring av
personakten och samtliga handlingar sker 3 år efter sista
anteckning.

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Om det inte föreligger beslut om befrielse skall
handlingen till barnet efter avslutat ärende.

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Till huvudman/anhörig efter ärendets avslutande.
Tillbaka till ställföreträdaren efter granskning om det
är fråga om original. Annars gallras de vid inaktualitet.

Eventuellt på befintlig redovisningshandling

Till huvudman eller representant för dödsbo efter
ärendets avslutande. Vid ingivande av 2 exemplar
återsänds det ena.

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

Arvskifte, bodelning mm

Ansökan om samtycke till försäljning, köp, arvskifte mm

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Mellanarkiv hos ÖFN

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Kopia

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Förvaras tillsammans med följebrevet
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.
Översänds till nya hemkommunen. Skickas
rekommenderat med mottagningsbevis.

RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna
RSF/ÖFN/Enheten
kansligrupperna

Stämpelbeslut på inskickat perosnbevis.

Mellanarkiv hos ÖFN

Mellanarkiv hos ÖFN
Mellanarkiv hos ÖFN

A Verksamhetsområde, B
Huvudprocessgrupp, C-D Process, E
Handlingstyper som skapas/inkommer
inom respektive process.

10

Hanteras i
verksamhetssystem

Bevaras

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

10

1

10

1

Dokumentera inom Hälso- och
sjukvård

1

Dokumentera i patientjournal

Medicinsk bedömning/dokumenterat
hälsotillstånd

Kan antingen skrivas
Bevaras
direkt i TakeCare, om
mallar finns, annars
skannas det och läggs in
i MLT.

Journalanteckning

Kan antingen skrivas
Bevaras
direkt i TakeCare, om
mallar finns, annars
skannas det och läggs in
i MLT.

Ordination av läkemedel och/eller
behandling

TakeCare

Bevaras

Resultat av undersökning/ ställd diagnos

TakeCare

Bevaras

Epikris

TakeCare

Bevaras

Samtycke

TakeCare

Bevaras

Utfärdade intyg

TakeCare

Bevaras

Uppgifter om aktuella/tidigare använda
medicintekniska produkter

TakeCare

Bevaras

Vårdplanering, dokumentation kring

TakeCare

Bevaras

10

2

Primärvård

10

2

1

Bedriva primärvård

10

2

2

Rehabilitera inom primärvården

10

2

3

Bedriva sjukgymnastik inom
primärvården

10

3

Akutvård

10

3

10

4

10

4

1

Utföra intensivvård

10

4

2

Anestesi

1

Utreda och påbörja behandling inom
akutvård

Intensivvård (inkl. anestesi och
operation)

Vårdplanering, dokumentation kring
planerade åtgärder
10

4

10

5

3

Operation

Internmedicin

Provisio

Bevaras

10

5

1

Reumatologi, öppen och sluten vård

TakeCare

Bevaras

10

5

2

Endokrin/diabetes, öppen och sluten
vård

TakeCare

Bevaras

10

5

2

1

Endokrin-diabetesmottagning

TakeCare

Bevaras

10

5

2

2

Fotmottagning

Pixara

Bevaras

10

5

3

Kardiologi/hjärtmedicin, öppen och
sluten vård

TakeCare

Bevaras

10

5

3

1

Antikoagulantia-mottagning

TakeCare

Bevaras

10

5

3

2

Klinfys

TakeCare

Bevaras

10

5

3

2

1

Medicin: Vilo-EKG, Arbets-EKG,
ekokardiografi

Muse, som går att nå
Bevaras
från TakeCare. TakeCare

10

5

3

2

3

Röntgen: Kärlundersökning

PACS/RIS

Bevaras

10

5

3

2

4

Neurofys, undersökning av biomedicinsk TakeCare
analytiker

Bevaras

10

5

4

Hematologi, öppen och sluten vård

TakeCare

Bevaras

10

5

4

1

Antikoagulantia-mottagning

TakeCare

Bevaras

10

5

4

2

Delar process med onkologi

TakeCare

Bevaras

10

5

5

Gastrologi, öppen och sluten vård

TakeCare

Bevaras

10

5

5

1

Delar process med kirurgi

TakeCare

Bevaras

10

5

5

1

Gastroenhet/Endoskopi

TakeCare

Bevaras

10

5

6

Neurologi och Stroke, öppen och sluten
vård

TakeCare

Bevaras

10

5

7

Akutmottagning, bedriva akut
internmedicin

TakeCare

Bevaras

10

6

10

6

1

Kirurgi och urologi
1

Utföra kirurgi

10

6

2

Utföra urologi

10

7

10

7

10

8

10

8

1

Bedriva ortopedi

10

8

2

Rehab-ortopedi

10

9

10

9

10

10

10

10

Onkologi
1

Bedriva onkologisk vård

Ortopedi

Öron-Näsa-Hals
1

Förebygga, utreda och behandla inom
Öron-Näsa-Hals

Ögon och Hud
1

Vårda ögonsjukdomar

10

10

2

Vårda hudsjukdomar

10

11

10

11

1

Infektion och lungmedicin

TakeCare

Bevaras

10

11

2

Allergi

TakeCare

Bevaras

10

11

3

Tobaksprevention

TakeCare

Bevaras

10

11

4

Resemedicin

TakeCare

Bevaras

10

12

10

12

Infektionssjukvård

Gynekologi

1

Ungdomsmottagning

10

12

1

1

Rådgivning och stöd

Dokumentation i samband med
preventivmedelsrådgivning m.m.

10

12

2

10

12

2

10

12

3

10

12

3

10

12

4

TakeCare

Bevaras

Kvinnosjukvård/Gyn.mottagning

1

Utföra cellprovtagning

Kallelser till cellprovtagning

TakeCare

Journalanteckningar vid cellprovtagning

TakeCare

Bevaras

TakeCare

Bevaras

STI-mottagning (rådgivning och
behandling av könssjukdomar)
1

Rådgivning och stöd
Dokumentation i samband med
preventivmedelsrådgivning m.m.
Uroterapi

10

13

10

13

Obstetrik

1

Mödrahälsovård
Journalanteckningar vid kontroller

Obstetrix

Bevaras

Fosterljudskurvor

Obstetrix

Bevaras

Ultraljudsundersökningar/
bilder

Obstetrix

Bevaras

Födelsemeddelande, från BB till BVC

Förs in i BVC-journalen

Bevaras

Förlossning, protokoll
från instrumentell
förlossning

Obstetrix

Bevaras

Efterkontroll

Obstetrix

Bevaras

10

13

2

Förlossning

Journalanteckningar vid alla besök och
kontroller

10

13

3

Obstetrix och/eller
TakeCare

Bevaras

CTG (kardiotokografi) mätning av fostrets Obstetrix
hjärtaktivitet.

Bevaras

Förlossningsjournal

Obstetrix

Bevaras

Telefonrådgivning

Obstetrix och/eller
TakeCare

Bevaras

Omvårdnad mor/barn pp

Obstetrix

Bevaras

Eftervårdsmott.besök

Obstetrix

Bevaras

BB (eftervård)

OAE (Otoakustiska emissioner) hörseltest Obstetrix och TakeCare Bevaras
på nyfödda.
Telefonsamtal eftervårdsmottagning

Obstetrix

Bevaras

10

14

10

14

Barnhälsovård

1

BVC barn 0-6 år
Barnrapport – Vårdsammanfattning
(Omvårdnadsepikris BB/Förlossning)

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Begäran om journalkopior
(Försäkringsbolag/Socialtjänst/Annan
vårdgivare/etc)

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

BHV-journal, pappersoriginal från Gotland Skannas och förvaras i Bevaras*
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Brev från annan förvaltning/myndighet
((förskola/socialtjänst))

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

EPDS (Edinburgh Postnatal Depression
Scale) Självskattning som görs av
mamman.

På papper

Frågeformulär till föräldrar – hälsobesök 2 Skannas och förvaras i Bevaras
½ år (2 sidor)
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.
Frågeformulär till föräldrar – hälsobesök 3 Skannas och förvaras i Bevaras
år
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.
Förlossningsjournal 2 (FV2)

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Information och förfrågan om BCGvaccination (vaccination mot
tuberkulossmitta).

På papper (broschyr,
informationsblad).

Journalkopior annan BVC (utanför region Skannas och förvaras i Bevaras
Stockholm)
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.
Konsultationsdokument enligt BBIC (Barns Skannas och förvaras i Bevaras
behov i centrum).
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.
Korrespondens med patient

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Patientinformation

Muntligt och skriftligt.

Pedagogisk Basutredning (från förskolan)

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Remissbekräftelse

Elektroniskt i TakeCare
eller på papper.

Samordnad Individuell Plan

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Remissvar

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Tandvårdsremiss - blankett

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Teckning – Cirkelklotter 2 ½ år
Teckning – Huvudfoting/Kors 4 år

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Teckning – Klotterritning 18 m
Uppföljning Samordnad Individuell Plan

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

Åtgärdsprogram (från förskolan)

10

14

2

Psykologmottagning
Skattningsformulär, övriga (ej EPDS)

10

14

3

Levnadsvanesamtal med föräldrar
Frågeformulär

10

15

10

15

10

16

10

16

Habilitering

1

Utföra habilitering

Psykiatrisk vård

1

Bedriva öppenvård

Skannas och förvaras i Bevaras
MLT, direktåtkomst via
TakeCare.

10

16

1

1

Beroendemottagning

10

16

2

Bedriva slutenvård

10

16

3

Bedriva tvångsvård (enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård)

10

16

4

Barn- och ungdomspsykiatri

10

16

4

1

MiniMaria (0-24 år)

TakeCare

Take Care

10

16

4

2

Journalanteckningar av läkare,
sjuksköterska
Första linjen

10

16

4

3

Socialpsykiatriskt team

10

17

10

17

Bevaras

Take Care

Smittskydd

1

Hantera smittskydd
Anmaning

SmiNet

Bevaras

Anmälan från socialnämnd, polis,
SmiNet
kriminalvård om att smittad ej följer givna inskannas på fallet
förhållningsregler (av smittskyddsläkare)

Bevaras

Anmälan om byte av behandlande läkare
mm enligt smittskyddslagen, SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Anmälan om sjukdomsfall enligt
smittskyddslagen SmL

SmiNet

Bevaras

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt
smittskyddslagen, SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran om fortlöpande information med SmiNet
betydelse för smittskyddet för människor inskannas på fallet
SmL 6 kap 7§

Bevaras

Begäran om polishandräckning

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran om uppgifter från miljö- och
hälsoskyddsområde samt från ansvariga
inom hälso- och sjukvården

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

Begäran om uppgifter om person som
smittats av allmänfarlig sjukdom

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Begäran till förvaltningsrätten om
beslut om
-tvångsundersökning 3 kap 2§ SmL
-isolering 5 kap 2§ SmL

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut; genomgå hälsokontroll vid inresa
till Sverige
3 kap 8§
SmL
Beslut
- karantän
3 kap 9§ SmL
Beslut - tillfällig isolering
5 kap 3§ SmL

SmiNet
inskannas på fallet
SmiNet
inskannas på fallet
SmiNet
inskannas på fallet
SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Beslut från förvaltningsrätten om isolering SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Daganteckning

SmiNet

Bevaras

Enkäter - inkomna ang epidemiutbrott

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Epidemiberedskapsplan Pandemiplan

W3D3
Docpoint

Bevaras

Beslut - tillstånd särskilda befogenheter
vid isolering
Beslut - ändring av förhållningsregler

Laboratorierapporter

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

Meddelande om ändring i
SmiNet
förhållningsregler till personer i samhället inskannas på fallet

Bevaras

Smittspårningsblankett för STI-sjukdomar Pärm på myndigheten
Telefonsamtal

G:Smittskydd/
Vårdhygien,
behörighetsstyrd

Tvångsåtgärder - handlingar upprättade
vid smittskyddsenhetens verksamhet

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Underrättelse - behandlande läkare om
tvångsundersökning

SmiNet
inskannas på fallet

Bevaras

Underrättelse om iakttagelser
betydelsefulla för det objektinriktade
smittskyddet

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

Underrättelse till närstående om smittrisk SmiNet
och förebyggande
inskannas på fallet

Bevaras

Underrättelse vårdgivare om vikten att
förebygga smittspridning inom det egna
verksamhetsområdet

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

Uppdrag till annan läkare att fullgöra
smittskyddsläkares uppgift enligt SmL

W3D3
Samlingsärende

Bevaras

Upplysning; brister i smittskyddet

W3D3
Sekretessärende

Bevaras

10

18

Upplysning om brott mot
förhållningsregler

SmiNet
inskannas på fallet

Utbrottsrapporter Utredningshandlingar
allmänt

Smittskydd/ Vårdhygien
G:katalog
behörighetsstyrd

Vaccinationsrapporter

G:katalog, ej
behörighetsstyrd

Laboratoriemedicinskt centrum
Gotland (LMCG)
Kemlab

10

18

1
Analysresultat

Analysprotokoll
Beställningsunderlag/remisser

Lablistor från instrumenten

Pappersunderlag från kalibreringskurvor
och kalibreringsrapporter från
analysinstrumenten på resp. placering

Bevaras

Digitala kalibreringskurvor och
kalibreringsrapporter från
analysinstrumenten
Kalibreringsrapporter från
instrumentkalibreringar sparas i
loggboken
Resultat och protokoll, externa
kvalitetskontroller
Sammanställningar Extern/Internkontroller
Validering/verifiering av
metoder/instrument digitalt
Validering/verifiering av
metoder/instrument smittester digitalt
Protokoll från analys av ”smittester”
Rådata från ci8200

Rådata från Gaskromatograf

Det finns dubbla
hårddiskar

Bevaras

Sparas i dator samt på
papper

Bevaras

Rådata från Osmometer

De 30 senaste
analyssvaren sparas*

Rådata från HBa1C

Svar sparas i
instrument
Svar sparas i
instrument
1000 svar sparas per
instrument

Rådata från XN2000 (hematologi)
Rådata från Sysmex CA1500 (koagulation)

Rådata från ABL

10

18

2

Transfusionsmedicin (blodcentral)

Loggböcker: Blodpåseset/Trombocytset

Loggböcker: Octaplas, Reagens, Gelkort,
Kopparbläck, HB-Kyvetter m.m. med
tillhörande testprotokoll/packsedel från
Karolinska

Loggböcker: Logg temperaturlistor
Kopplade identiteter
Equalis kontroll
Karolina kontroll

Insertar från förpackningar
Följesedlar från varuförsörjningen
Följesedlar/ankomstlogg för reagens och
varor

Svar sparas i
instrument (under
instrumentets
livslängd)

10

18

2

1

Blodtappning inkl komponentberedning
Registerkort för blodgivare med utförlig
hälsodeklaration, givarens journal.

Hälsodeklaration inför varje givning
Hälsodeklaration inför varje givning,
digitalt.
Körjournal vid TPK-givning
Testerytrocyter: A neg och B pos
Avvikelserapporter

Läggs i givarens journal

Reseersättningar kopior
Gamla tidsbeställningar
Resultatrapporter från Karolinska

Läggs i givarens journal

Protokoll för patogeninaktivering av TPK
Protokoll komponentkontroll TPK till
hematologi
Komponentkontroll TPK från hematologi

Förvaras i en excel-fil

Bevaras

Protokoll pH utgångna TPK
Komponentkontroll Ery o Plasmaresultat
fr. KS
Komponentkontrolls protokoll Ery o
Plasmaresultat till KS
Ifyllda blanketter Akutpåsar Ery/Plasma
Försäljning/Köp (handlingar rörande)
Octapharma: LMP, Checklista, Kopia på
Kvittenslista och Fraktsedel
Blankett Transfusion utanför lasarettet
Blankett Specialkrav på patient

Utskrift från P304, utlämning av blodenhet
10

18

2

2

Serologi
Utredningar
Antigram screeningsceller
Reagenskontroll S1, S2, S3
Reagenskontroll vid leverans
Kvittens/Arbetsgång

Blodgrupperingsremisser

Förvaras i en excel-fil

BAS-testremisser
BKS/MG-tester: Remisser, Protokoll,
utskrifter från Banjo m.m.
Hemovigilans
Transfusionsjournaler från avdelning

Flexite,
avvikelsehantering
Läggs in i ProSang

Transfusionsreaktioner
Smittestsvar
Svar från Banjo
Lotnr för reagens samt kalibrator för
smittest
10

18

3

ProSang
Bevaras

Mikrobiologen

Typningssvar från referenslab
Metodutvärderingar
Arbetslistor
Ifyllda blanketter
Protokoll från diverse tester (Influensa och
RS, Clostridium difficile, m.m.)
Resultat från Vitek2
Remisser

Bevaras, se
anmärkning
Bevaras, se
anmärkning

10

18

4

Vattenlab

All dokumentation rörande dialysvatten
Analysrapporter från underleverantör
Följesedlar
Rådata från titrator
Rådata från jonkromatograf

Svar skrivs ut vilket blir Sparas på server
råprotokoll
Svar skrivs ut vilket blir
råprotokoll

Råprotokoll (till analysresultat)

10

18

5

Analysresultat
Fyslab

Bevaras

EEG-remsor

Vilo-EKG

Muse, som går att nå
från TakeCare

Bevaras

Blodtryckskurvor

Bevaras

Bilder från ultraljudsundersökning

Bevaras

Kurvor från arbetsprov

Bevaras

10

18

6

Antikoagulantia-mottagning

10

18

7

Hantera teknisk utrustning

Kalibreringsprotokoll (temperatur)
Boomerang

Bevaras

Kontrollprotokoll (temperatur)
Kontrollprotokoll (pipetter)
Loggböcker, reagens och material

Excelfil sparas på server

Underhållsschema
Kalibreringsbevis och protokoll för
respektive utrustning

Datorsystem, systemdokumentation m.m.

Årsrapporter av avvikelser

Digitalt
Testprotokoll i samband med upphandling

Back-up från Docpoint

En specifik dator i
fikarum

10

18

8

Besöksregistrering
Hantera övergripande dokument inom
LMCG
Blankett "Avvikelse/förändring från
angiven rutin inom ackrediterad
verksamhet" inkl server

Digitalt

Mötesprotokoll/minnesanteckningar inkl
Digitalt
server
Dokument med utförda handskrivna
ändringar, utgångna versioner av t ex
standarder
Arkiverade dokument i Docpoint exkl
Digitalt
blanketter
Digitalt
Arkiverade blanketter i Docpoint
Behörighetsbevis inkl transfusionsmedicin
Delegeringar
Medicinska delegeringar
Utbildningskort
Signaturlistor
Behörighetskoder, datorsystem
Säkerhetsdatablad

10

19

10

19

Röntgen
1

Planera och utföra röntgenundersökning

Sectra RIS/PACS

10

20

Planeringsenhet Vård (PEV)

10

20

1

Operationsplanering

10

20

2

Patienttransport

10

20

3

Uppföljning av tillgänglighet
och hantering av vårdgaranti och
valfrihet

Bevaras

10

20

10

21

10

21

4

Uppföljning av utomlänssjukvård

Medicintekniska produkter
(MTA) och Sterilcentral
1

Hantera medicintekniska produkter
(MTA) och Sterilcentral
Ankomstkontroll

Medusa

Anmälan om negativa händelser och
tillbud med medicintekniska produkter avvikelser
Autoklavdokumentation

Flexite
Reidar

Autoklavkurvor

Avtal om provuppställning

Sterilcentralens
kvalitetssystem
Region Gotlands
avtalsdatabas
MTA´s kvalitetssystem

Avtal om service och underhåll

Medusa

Avtal om utlån

MTA´s kvalitets-system

Avtal om inköp

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

T-doc

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Besiktningsprotokoll

Medusa

Beställningar av instrument och galler
T-doc
(instrument set) från sterilcentral (motsv.)
Dokumentation om egentillverkning eller anpassning av MTP

Medusa

Dossiéer över medicinteknisk utrustning

Medusa

Felanmälningar och servicebeställningar

Medusa

Försäkran om överensstämmelse

Sterilcentralens
kvalitetssystem

Gallerlistor

T-doc

Installationsdokument

Medusa

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Bevaras

Instrumentvård

T-doc och Medusa

Kalibreringsrapporter
Kvalitetskontroller

Medusa
Medusa

Ordination av medicinteknisk produkt till
enskild patient
Service- och åtgärdsrapporter

Medusa

Styrande dokument som tagits fram av
vårdgivaren

Sterilcentralens
kvalitetssystem och
Medusa
Docpoint

Styrande dokument från
tillverkare/leverantör

Sterilcentralens
kvalitetssystem och
Medusa

Säkerhetsmeddelande från
tillverkare/leverantör

Medusa
MTA´s kvalitets-system

Temperaturavläsningar,
dokumentation

Medusa

Tillbudsrapporter rörande medicinsk
apparatur
Underhållsscheman

Medusa och Reidar
Sterilcentralens
kvalitetssystem

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Bevaras (tillgång till
datorsystem)

Utbytesdelar, uppgifter om

10

22

10

22

Medusa

Patientsäkerhet

1

Tillgodose patientsäkerhet
Remiss från Patientnämnden (PAN)

W3D3

Bevaras

Avvikelserapport vid vårdavvikelse

Flexite

Bevaras

Händelseanalys

Nitha

Bevaras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO);
anmälan av individ

W3D3

Bevaras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO);
ansökan om journaländring/förstöring

W3D3

Bevaras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO);
enskildas klagomål
Journallogg enligt Patientsäkerhetslagen

W3D3

Bevaras

W3D3

Bevaras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO);
lex Maria-anmälan

W3D3

Bevaras

Samordnad individuell planering, SIP

10

23

10

23

Flexite

Tandvårdsenheten beställarfunktion
1

Planera och bedriva tandvård
Blankett för överflyttning av
vårdgivaransvaret från
Folktandvård/Privattandvård. Samma
blankett gäller även för överflyttning
Privattandvård/folktandvård

Överflyttning till/från
privattandläkare
registreras i
barnets journal i Opus

Underlag från Tandvårdsenheten skickas Underlag tas fram från
till respektive privattandläkare varje
Opusjournalen
månad på de barn som är registrerade på
hen
Faktura från privattandläkare på 1/12
”barnpeng”.

Registrering i
Opusjournalen att
årets ”barnpeng” är
utbetald.
Fakturan skickas
till scanning och
behandlas enligt
Region Gotlands
rutiner i
ekonomisystemet

Bevaras

Faktura till Migrationsverket

Skapar
samlingsräkning i
Opus.
Bokföringsorder.
Materialet skickas
till ansvarig
ekonom.

Tandvård till särskilda patientgrupper.
Faktura med behandlingsunderlag från Folktandvården
Gotland på enskild patient skickas till
Tandvårdsenheten

Fakturabeloppet
registreras på
brukaren och
utförande klinik i
T99.
Bokföringsorder skrivs
vid månadsskifte och
skickas till
ekonomisystemet

Tandvård till särskilda patientgrupper.
Faktura med
behandlingsunderlag
från privattandläkare på enskild patient
skickas till Tandvårdenheten

Fakturabeloppet
registreras på
brukaren och
utförande
tandläkare i T99.
Faktura skickas till
scanning och
behandlas enligt
Region Gotlands
rutiner i
ekonomisystemet

Förhandsprövning av
planerad tandvård.

Beslut – godkänd;
avslag; ändrad
beslutsgrund
registreras i T99
samt det belopp
som godkänns för
utförd tandvård

Underlag till tandvårdskort

T99 – för
hantering av
personuppgifter,
informationsbrev
och tandvårds-kort
som skickas till
brukaren

Informationsmaterial

Bevaras

Listor och rapporter från T99
Underlag för screening och
utbildning inom uppsökande
verksamhet

10

24

10

24

Folktandvård

1

Planera och bedriva folktandvård

Bokföringsorder

Anmälningar/rapporteringar till andra
myndigheter eller motsvarande

Skannas till
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Autoanamnes/Hälsodeklaration

Förs in i patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Avvikelserapporter
Brev/meddelanden till/från/angående
patient av betydelse för vård och
behandling

Flexite
Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras
Bevaras

Behandlings-/utredningsplaner

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Checklistor, av långvarig
betydelse

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Daganteckningar

Skrivs direkt i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Epikriser

Skrivs direkt i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Foton

Lagras i digitalt
Bevaras
röntgensystem kopplat
till
patientjournalen

Frågeformulär, självsvarsinstrument, skattningsinstrument etc., av långvarig
betydelse

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Förhandsprövningar

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Garantisedlar

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Information given till och medgivande från Skannas eller förs in i
patientjournalen.
patient/ anhörig
System Opus

Bevaras

Intyg

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Journal, fixtur och distans,
sterilformulär

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Journalkopior, inkomna från annan
vårdgivare

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Laboratoriesvar

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Licensmotiveringar,
oregistrerat läkemedel

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Läkemedelsbiverkning,
uppgifter om

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Läkemedelslistor

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Modeller: Arbetsmodeller/
Studiemodeller vid
broarbeten mer än tre led och ortodonti
behandling

Modeller: Arbetsmodeller/
Studiemodeller vid
implantatprotetik

Bevaras

10

25

10

25

Operationsberättelser

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Remisser

Registreras i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Röntgenbilder, digitala

Lagras i digitalt
Bevaras
röntgensystem kopplat
till
patientjournalen

Röntgenutlåtanden

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Tandteknik- Tandläkares
anvisning och
laboratoriets förklaring

Skannas eller förs in i
patientjournalen.
System Opus

Bevaras

Tracing

Registreras i Facad och
bevaras i
patientjournalen

Bevaras

Studentkoordinering

1

Koordinera studenter
Underlag, blanketter, bedömning,
handledarmaterial, inbjudan etc.

G:katalogen

Gallringsfrist

Mellanlagringsplats/
Mellanarkiv

Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Anmärkning

För mellanlagring inom 10.1
se anmärkning.

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation

Samverkan kring mellanlagring med Stockholms landsting (som
långtidsförvarar journalerna).
För mer detaljerad lista över handlingstyper som kan
förekomma i en patientjournal, se referensdokument.
Historiska pappersjournaler finns inskannade och sökbara i
MLT.
Se referensdokument för fullständig lista över handlingstyper i
patientjournal.

Exempelvis om överkänslighet mot läkemedel eller särskilt
ämne, samt ev. vårdhygiensk smitta.

Sammanfattning av genomförd vård.

Bedömning av åtgärder och ev. önskemål om behandling.

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
Verksamhetschef Primärvård.

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
enhetschef Akutmottagningen

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
verksamhetschef An/Op/IVA

I denna process avgörs om intensivvård kan utföras på Gotland
som helhet eller måste överlåtas till vårdinstans på fastlandet
(helt eller delvis).

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
verksamhetschef
Internmedicin

Verksamhetens mål: Leverera bästa möjliga specialistvård för
patienterna

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)
Blodförtunnande, dosering av patientens medicin

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Innan sparande på server
finns det sparat på CD-skivor.
Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal). Ultraljud arkiveras på server.
Kurvor från arbetsprov sparas i CardioPerfekt och nås från
TakeCare

Svar levereras från NKS (Nya Karolinska sjukhuset)

Mellanlagring i MLT
Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Blodförtunnande, dosering av patientens medicin
Mellanlagring i MLT

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)
Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Mellanlagring i MLT

Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
parallellt med digital journal)

Arkivansvarig för medicinsk
Bedriva infektionssjukvård, öppen och sluten vård.
dokumentation,
Restjournaler (journalhandlingar på papper som skapas
huvudprocessägare;
parallellt med digital journal)
verksamhetschef Infektion och
Lungmedicin
Mellanlagring i MLT

Mellanlagring i MLT

Mellanlagring i MLT

Mellanlagring i MLT

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
verksamhetschef för Obstetrik
och gynekologi

Gallras vid inaktualitet

Samarbete mellan Stockholm-Gotland kring gemensamma
vårdprogram, kallelsen skickas ut från Stockholm.

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
verksamhetschef för Obstetrik
och gynekologi

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
överläkare för barn- och
ungdomsmedicin

Mall för epikris; kallas för slutanteckning i TakeCare. Men
epikriser kan även förekomma på papper, som sedan skannas in
och blir tillgängliga via MLT.

* pappersjournal från Region Gotland finns t.o.m. barn födda år
2014. När barnen lämnar BVC lånas dessa ut till SHV med
föräldrars medgivande. SHV returnerar dessa till Regionarkivet
när barnet gått ut åk 9. Ibland blir dessa journaler kvar på BVC
på yngre skolbarn (t ex okänd SHV, saknat medgivande från
föräldrar, utlandsvistelse, avliden, SHV tagit emot och skannat
och returnerar sedan originalet, etc.). Då dessa inte tas emot av
regionarkivet innan ålder motsvarande gymnasiet finns
överenskommelse att dessa då sannas till TakeCare eftersom
något arkiv inom BVC ej finns.

Gallras efter 1 år

*Lämnas direkt till
vårdnadshavaren

Om informationen/broschyren är egenproducerad (dvs inte
tagen från Smittskyddsinstitutet eller liknande) så ska ett
exemplar bevaras. (Skickas till regionarkivet). Se 2.3.1 Informera
och kommunicera.
Åtkomst via MLT-tjänsten
(mellanlagringstjänsten)

MLT delas med region Stockholm.

Arbetssätt/metod framtagen av Socialstyrelsen.

*Lämnas direkt till
vårdnadshavaren

Gallras efter 1 år

Gallras efter 1 år

Gallras efter 1 år

Gallras efter 1 år

Gallras efter 1 år
Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
enhetschef för Habilitering och
hjälpmedel

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
Verksamhetschef Psykiatri.

Alkoholism, drogmissbruk m.m.

BUP
Öppenvårdsmottagning för barn och unga som söker stöd kring
droger och alkohol, exempelvis ang. alkoholiserad förälder.

Samarbete med socialförvaltningen
Samarbete med socialförvaltningen
Processägare
nämndssekreterare HSN.
Administratör smittskydd
(rådfrågas)

Ingår i paragrafärende. Avser åtgärder som behövs för att få till
stånd läkarundersökning av den som misstänks vara smittad. 6
kap3§ SmL

Ingår i paragrafärende. Avser anmälan som svar på
smittskyddsläkarens underrättelse om de förhållningsregler
som den enskilde ska följa för att förebygga smittspridning,
6 kap 12§ SmL

Ingår i fallärende.
Avser
anmäla enligt 3 kap 3§ SmL. Anmälan om övertagen behandling
Ingår i fallärende. Avser misstänkt eller kon-staterad
allmänfarlig eller övrig anmälnings-pliktig sjukdom. 2 kap 5§
SmL
Ingår i paragrafärende. Avser
person som ej samtyckt till undersökning och provtagning, 3
kap 1 och 5§
brutit mot förhållningsregler, 4 kap 4§
-ej följer erbjuden medicinsk behandling, 4 kap 7§
-ej informerat närstående om smittorisk, 4 kap 8§
Ingår i utredningsärende
vidtagna åtgärder med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen,
lagen om provtagning av djur mm, epizootilagen, zoonoslagen
Ingår i paragrafärende.
Avser begäran 8 kap 12§ SmL
W3D3

Diarieförs
begäran 6 kap 10§ SmL

Avser

Ingår i paragrafärende.
kap 9§ SmL

6

Ingår i paragrafärende.

Ingår i paragrafärende.
Ingår i paragrafärende.
Ingår i paragrafärende.
Ingår i paragrafärende
kap 18§ SmL
Ingår i fallärende 4 kap 3§ SmL
Ingår paragrafärende. 5 kap 2§ SmL
Ingår i paragrafärende

Ingår i utredningsärende
W3D3
Gallras vid
inaktualitet

Diarieförs
Papper

5

Ingår i fallärende 4 kap 3§ SmL

Gallras efter 3 år

Uppmaning för provtagning skickas till uppgivna kontakter

Gallras efter 3 år

Minnesanteckning
både smittskydd och vårdhygien

Ingår i paragrafärende

Ingår i paragrafärende 3 kap 2§ SmL

W3D3

Diarieförs 6 kap 7§ SmL

Ingår i fall/paragrafärende 4 kap 8§ SmL

W3D3

Diarieförs 6 kap 2 och 5§ SmL

W3D3

Diarieförs. Avser uppdrag 1 kap 9§ SmL

W3D3

Avser påpekande till myndighet som ska
avhjälpa bristerna 6 kap 5§ SmL

Gäller

Ingår i paragraf/ utredningsärende.
Gallras efter 3 år

Minnesanteckning
både smittskydd och vårdhygien

Gallras efter 3 år

Vaccinationsrapport angående influensa

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation

Processägare;
Kvalitetsansvarig

Svar med
Arkiveras i LabMaster
kurvor/diagram sparas
i 1 år
Gallras efter 1 år
Gallras efter 3 veckor

Gallras efter 1 dag - 14
dagar
Gallras efter 1 år

Gäller

Arkiveras på server

Gallras 2 år efter att
instr. tagits ur drift.
Gallras efter 4 år
Gallras efter 4 år
Gallras efter 10 år

Arkiveras på server

Gallras efter 30 år

Arkiveras på server

Gallras efter 5 år
Svar går över till LabMaster

Back-up görs varje natt

Svar läggs in i LabMaster

Back-up görs varje natt

Svar läggs in i LabMaster

Back-up görs varje natt

Svar går över till LabMaster
Svar går över till LabMaster
Övriga provsvar
gallras

Svar går över till LabMaster

Görs back-up på server varje natt

Svar går över till LabMaster

Görs back-up på USB

Processägare;
Kvalitetsansvarig

Gallras efter 15 år

Gallras efter 2 år

Gallras efter 5 år
Gallras efter 1 år
Gallras efter 4 år
Gallras efter 4 år

Gallras löpande
Gallras efter 6
månader
Gallras efter 1 år

Information om och förvaring av reagens

Gallras 30 år efter
senaste tappning

Gallras efter 30 år
Gallras efter 30 år
Gallras efter 30 år
Gallras efter 4 år
Gallras 30 år efter
senaste tappning

Flexite

Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 månad
Gallras 30 år efter
senaste tappning
Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 år
Bevaras pga verksamhetens behov.

Gallras efter 4 år

Gallras efter 1 månad
Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 månad
Gallras 1 år efter att
patienten avlidit
Gallras efter 1 månad

Gallras efter 10 år
Gallras efter 4 år
Gallras efter 4 år
Gallras efter 4 år
Gallras efter 1 månad

Gallras efter 1 månad

Gallras efter 1 månad
De 2-3 senaste per
patient sparas,
tidigare gallras
Gallras efter 1 år
Gallras efter 1 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 30 år
Sparas på server BENDES

Görs back-up varje månad
Smittester gallras efter 15 år om de gjordes innan 2019.

Gallras efter 5 år*

Processägare;
Kvalitetsansvarig

Gallras efter 10 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Gallras efter 2 år

Arkiveras i ADBakt

Efter 2 år överförs uppgifterna från ursprungssystemet till
ADBakt

Arkiveras i ADBakt

Efter 2 år överförs uppgifterna från ursprungssystemet till
ADBakt

Processägare;
Kvalitetsansvarig

Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 2 år

Sparas i instrumentet Backup tas varje vecka på
under dess livslängd analysdata som sparas på
server

Gallras efter 2 år

Analysresultaten skapas utifrån råprotokollen, och är därför det
som ska bevaras.
Arkiveras i LabMaster 7
Processägare;
Kvalitetsansvarig

Gallras i
verksamhetens
system efter 10 år

Arkiveras i Nervus på
Karolinska Sjukhuset i
Huddinge
Arkiveras i TakeCare

Svar innan TakeCare införskaffades är scannade och inlagd i
patientens journal.

Sparas i CardioPerfekt och nås
från TakeCare
Arkiveras på server. Innan
sparande på server finns det
sparat på CD-skivor
Sparas i CardioPerfekt och nås
från TakeCare

Arkivansvarig medicinska
delarna av HSF samt Ansvarig
AK-mottagningen

Processägare;
Kvalitetsansvarig

Gallras efter 5 år

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras under
utrustningens
livslängd + 1 år

Blodförtunnande, dosering av patientens medicin

Gallras efter 1 år
Bevaras under
utrustningens
livslängd + 1 år
Gallras efter
systemets livstid

Gallras efter 4 år

Gallras efter 2 år

Gallras efter 6
månader

Gallras efter 2 år

Gallras efter 10 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 4 år

Gallras efter 10 år
Gallras efter 4 år
Slutdatum + 15 år
Gallras efter 15 år
Gallras efter 15 år
Gallras efter 10 år
Slutdatum + 15 år
Gallras efter 15 år
Gallras efter 10 år
Gallras efter 10 år

Gallras efter 15 år

Arkivansvarig för medicinsk
dokumentation,
huvudprocessägare;
Verksamhetschef Röntgen.

PACS (röntgens bildarkiv)

Planering av operationer och annan elektiv kirurgisk vård
Planering av flygande ambulanstransporter
Exempelvis bevakning av väntelistor, redovisning av underlag
för statliga bridragsmedel.

Processägare;
Kvalitetsansvarig Ewa BerglinHerrero

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk

Gallras 3 år

Sparas i avvikelserapport i Flexite
Vissa avvikelser rapporteras till Reidar, nationellt system för
avvikelser vad gäller medicinsk teknik.
Med spårbarhet till sterila enheter

Gallras 3 år

Gallras 3 år efter
avtalstidens utgång

Mellan vårdgivare och tillverkare/leverantörer

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
3 år efter
avtalstidens utgång

Mellan vårdgivare och tillverkare/leverantörer

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
Se
anmärkning

Övriga beställningar gallras vid inaktualitet

Till exempel riskbedömningar- och analyser, beslutsunderlag,
konstruktionsdokument
Se
anmärkning

Avser bruksanvisning, besiktning,
dokumentation av egentillverkning
m.fl. handlingar som tillkommer under
utveckling och drift.
Gallras 3 år efter att produkten sålts eller på annat sätt tagits ur
bruk.

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
Gäller egentillverkade produkter

Gallras 3 år
Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk

Avser listor över vilka instrumentset som behövs för särskilda
operationer och ingrepp

Gallras 3 år

Gallras 3 år
Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk

Avser vård och skötsel av instrument,
apparatur och övriga tekniska hjälpmedel
(t.ex. fiberoptikkamera) som används vid undersökning,
behandling och vård av patient

Avser underlag, protokoll och utvärderingar

Dokumenteras i patientens journal
Gallras 3 år

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
Gallras 3 år

Gallras 10 år
Gallras 3 år

Avser till exempel instruktioner och handböck-er om hur en
produkt ska användas. Gäller både egentillverkade och externt
tillverkade produkter
Avser till exempel bruksanvisning, manual, instruktion om hur
en produkt ska användas

Sparas i avvikelseärende

Gallras 3 år efter att
produkten
tagits ur bruk
Processägare
nämndssekreterare HSN och
chefläkare

Klagomål för specifikt vårdtillfälle/insats, för Patientnämndens
handlingar se; 1.9.1 Stöd till invånarna vid klagomål mot hälsooch sjukvården
Handlingar inom hälso- och
sjukvården kring remisser från PAN: remiss, yttrande, frågor,
svar
Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor,
beslut
NITHA kunskapsbank
W3D3

W3D3

W3D3
W3D3

W3D3

Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor,
beslut
"orosanmälan" av anställd eller tidigare anställd medarbetare.
Handlingar: Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss,
frågor, beslut
Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor,
beslut
Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor,
beslut
"Rätt att få information om den direktåtkomst och elektroniska
åtkomst som förekommit" = journallogg 8 kap. 5§
Patientsäkerhetslagen
Brev, yttrande, svar, underrättelse, begäran, remiss, frågor,
beslut

Processägare:
tandvårdssamordnare

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Fritt vårdgivarval gäller för barn- ungdomstandvård 0 -23 år.
Vårdnadshavare samt den vårdgivare som tar över vårdansvaret
skriver under blankettens övre del. När bytet är registrerat
skriver avlämnande klinik under att de tagit bort barnet från
revisionskön och skickat journal till den nya
vårdgivarenUnderskriven blankett där ”avlämnande”
klinik bekräftar att barnet/ungdomen är
borttagen från patientregistret på kliniken

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Utbetalning av ersättning "barnpeng" sker varje månad med
1/12 av barnpengsbeloppet

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Underlag från Folktandvården. Tandvårdsenheten hanterar
handläggningen men är inte delaktig i transaktionerna

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Samlingsräkning från respektive klinik tas ut
från Opus samt rapport från T99 för
avstämning

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Underlag från tandläkare inom privat tandvården och Folktandvården för beslut om
planerad tandvård med kostnadsförslag enligt gällande
regelverk. Förhandsprövningen är inte en journalhandling på
Tandvårdenheten utan ett ekonomiskt underlag.

Underlaget gallras vid
inaktualitet

Underlag från bl.a. biståndshandläggare inom äldreomsorg och
LSS angående brukares
omvårdnadsbehov.
Läkarintyg. Dessa underlag gäller för N- och F-tandvårdskort

Informationsmaterial till allmänhet och
vårdgivare om verksamheten
Gallras vid inaktualitet

Underlag för registerhållning

Gallras vid inaktualitet

Rapport från T99 som underlag för bokfö-ringsorder

Processägare: tandvårdschef

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Batchnr, Lotnummer

Ev. papperskopior slängs när uppgifterna är
införda i journalen

Kan gallras
efter 2 år

Studie- och/eller arbetsmodeller vid större broarbeten (mer än
tre led),
ortodontibehandling kan förstöras två år
efter behandlingens avslutande. Övriga kan
förstöras efter avslutad behandling

Processägare:
nämndssekreterare HSN

Gallras vid inaktualitet

Viss information tillförs och lagras i system, handlingar kan
därefter gallras. Gäller både för sjuksköterske- och
läkarstudenter.

A Verksamhetsområde, B Huvudprocessgrupp, C-D
Hanteras i
Process, E Handlingstyper som skapas/inkommer inom verksamhetssystem
respektive process.

A

B

C

11
11 1
11

1

Bevaras

Gallringsfrist

D

KULTUR OCH FRITID
Kulturverksamhet
1

Programverksamhet
Dokumentation om programverksamhet, underlag vid
egna föreläsningar m.m.

Affischer och programblad (kom ihåg att lägga till
tryckår)

Bevaras

Både digitalt och
analogt

Bevaras
Gallras 2 år efter upphörd
giltighet
Gallras 2 år efter upphörd
giltighet

Annonsbeställningar
Arrangörskontrakt och avtal

Registreras i W3D3

Inspelade författarsamtal och egna arrangemang

mp4-fil

Hyresavtal till externa arrangörer av
programverksamhet
Ersättning till föredragshållare och liknande

Registreras i W3D3

Bevaras

Se anmärkning

Ersättning till enskilda uppdragstagare utan Fskattsedel
Besöksstatistik

11

11

11

1

1

1

1

2

3

1

Se anmärkning
Redovisas i
årsrapporter/
årsredovisningar

Arkivpedagogisk verksamhet
Underlag vid målgruppsinriktade
utbildningar/studiebesök, t.ex.
powerpointpresentationer
Underlag till arkivväskor, arkivväskan

Arkivväskan (Består av teman baserade på våra egna
arkiv, inkl. arbetsuppgifter)
Barn- och ungdomskulturell verksamhet
"Skapande skola" -projekthandlingar; ansökan,
utvärdering, affischer
Handlingar rörande kulturgarantiarbete
Offentlig konst
Underlag/utredning
Konstplan
Tävling - annons
Tävlingsbidrag
Förslag på konstnärer
Skisser
Mötesanteckningar - beslut
Avtal/kontrakt/uppdrag
Slutbesiktningsprotokoll
Underhållsplan
Invigningsprogram och vernissage
Fotodokumentation

Bevaras

Bevaras

Kan gallras om
innehållsförteckning finns i
Arkivväskan
Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Konstutskott/konsthandläggare
Rekvisition konst
Konstregister

Bevaras
Registreras i W3D3

Informationsblad
Utlåningsblankett

11

1

3

1

Retur av konst
Samlingar
Skrivelser om gåvor, donationer och depositioner till
institutionen
Förteckningar och register över
samlingarna/föremålen
Topografiskt och andra förekommande register

Bevaras
Gallras vid retur av
konstverket
Gallras vid inaktualiet
Registreras i W3D3

1

3

2

Utställningar
Ansökan om utställning
Utställningskontrakt och avtal

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Dokumentation över vården av samlingarna
11

Bevaras

Bevaras

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Pristlista

Bevaras

Information om utställare/konstnär

Bevaras

Sammanställning av utställning

Bevaras

Informationsmaterial

Bevaras

Besöksstatistik

Bevaras

11 2

11

2

Bibliotek

1

Drifta bibliotek
Driftstatistik
Avtal rörande uthyrning av bibliotekspersonal till
skolbibliotek, kriminalvården m.m.

11

2

2

Gallras efter 5 år
Registreras i W3D3

Bevaras

Hantera media

Uppgifter om nyförvärv/nyinköpta titlar

Finns i adlibris

Gallras vid inaktualitet

Statistik över kvarvarande bestånd

Koha

*Bevaras

Koha

*Bevaras

Koha

*Bevaras

Förteckning över tidskrifter och dagstidningar

11

2

3

Förteckning över prenumerationer av databaser
Statistik över gallringar
Fjärrlån
Låna ut biblioteksmaterial

Koha
Koha

Gallras efter 2 år
Gallras efter 1 år

11

11

11

2

2

2

4

5

6

Beståndsregister över all media som lånas ut

Koha

Bevaras

Registrering av lån per låntagare

Koha

*Kan gallras vid
återlämnande

Register över låntagare
Avtal/förbindelse med låntagare angående lånekort

Koha

Gallras vid inaktualitet
Gallras 4 år efter upphörd
giltighet

Mobil biblioteksverksamhet
Boken kommer; körrutten bestäms utifrån behov
(lånestatistik)

Koha

Bevaras

Bokbussen; lånestatistik och avtal med UAF.

Koha

Bevaras

Taltidning
Band med rutinmässigt material
Band med unik information

Gallras 2 år efter upphörd
giltighet
Bevaras

Manus till taltidning
Prenumerationsregister

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Förmedla information och kunskap
Bokning av publika datorer

Netloan

Gallras efter 1 år

Bokning av grupprum/lokaler

Netloan

Gallras efter 1 år

11

11

2

2

7

8

Tillhandahålla fackbibliotek

Avtal/förbindelse med låntagare om lånekort
Inköp/prenumerationer. Förteckning över nyinköpta
böcker, prenumerationer på tidsskrifter etc.

Koha
Hos bibliotekarie

Gallras efter 2 år
Gallras vid inaktualitet

Register över låntagare
Statistik; låntagare, antal in- och utlån, antal lånade
böcker, lån per bok etc.
Uppgift om lån per låntagare
Tillhandahålla referensbibliotek
Register till referensbibliotek
Donationshandling

Koha
Koha

Gallras vid inaktualitet
Bevaras
Gallras vid inaktualitet

En excel-fil.

Bevaras
Bevaras

Följebrev, mottagningsbevis

Gallras vid inaktualitet

Böcker som tillkommit i samband med leveranser från Förvaringsplats;
korridorerna,
förvaltningar och andra arkivbildare.
datorsalen och
magasinen.
Förvaringsplats;
Böcker som köpts in/skänkts till regionarkivet.
korridorerna,
datorsalen och
magasinen.

11 3
11

3

Bevaras

Kulturutveckling
1

Kultursamverkansmodellen
Dokumentation över kulturfrågor

Registreras i W3D3

Bevaras

11

3

2

Dokumentation över framtagandet av kulturplanen

Docpoint

Ansökningar
Redovisningar och uppföljning
Årsberättelser
Verksamhetsplaner
Analyser och kartläggningar över kulturlivet
Handlingar rörande länsinstitutionerna
(länsbiblioteket, länsteatern, Film på Gotland

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras*

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Biblioteksutveckling
Taltidning produceras 1gg/veckan

mp3-fil

Bevaras

Talbok, produceras 3st/år

mp3-fil

Bevaras

Digitalt publicerat filmmaterial

mp4-fil

Bevaras
Gallras när avtalstiden löpt
ut

Avtal och direktupphandling, av rutinmässig karaktär
Avtal av vikt

Registreras i W3D3

Bevaras

Projekthandlingar

Registreras i W3D3

Bevaras

Rapporter, analys och kartläggning

Registreras i W3D3

Bevaras

Trycksaker till publik verksamhet

Bevaras*

Dokumentation över nätverk och fortbildningsinsatser

11

3

3

Bevaras

Boktipsfilmer

mp4-fil

Bevaras

Verksamhetsplan

Registreras i W3D3

Bevaras

Verksamhetsberättelse

Registreras i W3D3

Bevaras

Film på Gotland
Dokumentation kring egna arrangemang
Handlingar rörande utvecklingsarbete
Projekthandlingar

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Rapporter, uppföljningar och inkommen information

Registreras i W3D3

11 4
11

11
11

11
11

11

4

4
4

4
4

4

Kulturskola
1

2
3

4
5

6

Anta och placera i kulturskola
Ansökan
Antagningsbeslut
Elevregister
Ensemblelistor
Föräldramedgivande om publicering av foto

Planera utbildning i kulturskola
Scheman
Följa upp utbildning i kulturskola
Mötesanteckningar
Statistik
Enkäter

Tieto education
Tieto education
Tieto education

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras när
sammanställning gjorts

G:katalogen

Sammanställning av enkät
Närvaro i kulturskola
Närvarolista
Undervisa i kulturskola
Dokumentation om programverksamhet
Inspelningar från musikskolans uppvisningar, videooch ljudupptagningar

G:katalogen

Bevaras

Tieto education

Bevaras

Registreras i W3D3
mp4-filer

Bevaras
Bevaras

Fotografier

jpeg/png-filer

Bevaras

Arrangörskontrakt

Registreras i W3D3

Läromedel i kulturskola

Gallras 2 år efter upphörd
giltighet

Egenproducerad

11 5
11

5

Bevaras

Fritidsverksamhet
1

Ungdomsgårdar
Dokumentation om evenemang och aktiviteter

gotland.se

Bevaras

Skapade alster; dikter, målningar m.m.

Bevaras

Videofilmer och ljudklipp som beskriver verksamheten

Bevaras

Fotografier

Bevaras

Besöksstatistik

Bevaras

Avstängning

Bevaras

Anmälningar

Rapportering görs i
Flexite/RiTiSk

Bevaras

Se anmärkning

Avtal
Kvittorullar och ekonomisammanställning

Gallras efter 10 år

11

5

2

Boknings- och uthyrningsverksamhet

Ansökningar om bokning och uthyrning

IBGO

Statistik över uthyrningsverksamheten

IBGO

Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Meddelande till abonnenter

Gallras vid inaktualitet

Bokningsschema och fördelningsschema

Gallras efter 2 år

Förteckning över uthyrningsobjekt

G:katalogen

Bevaras

Taxor- och avgiftslista

Registreras i W3D3

Bevaras

Faktureringunderlag

Skickas till det
centrala
ekonomisystemet

Anmälningar

Rapportering görs i
Flexite/RiTiSk

Avtal (Regioninterna om lokalerna som hyrs ut)

Gallras efter 10 år

Bevaras

Se anmärkning
Gallras efter avtalstiden
löpt ut

11

5

3

11 6
11

11

6

6

Fritidsutveckling

Dokumentation fritidsfrågor och framtagande av
fritidsplan och strategiskt utvecklingsarbete

Docpoint

Bevaras

Avtal strategiska tjänster

Registreras i W3D3

Bevaras

Rekreationsområden
1

2

Motionsspår, skidspår etc.
Dokumentation över motionsspår, skidspår
Dokumentation över ljusslingor, underhåll/skötseln av
spår
Spontanidrottsplatser

Dokumentation över spontanidrottsplatser, utegym
mm.
Dokumentation över underhåll/skötsel

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

Bevaras
Gallras vid inaktualitet

11 7
11

7

Idrottsanläggningar och simhallar
1

Idrottsanläggningar
Förteckningar/register över anläggningar, salar och de
objekt som hyrs ut, inkl. Ip-skogen och Mobila
anläggningen
Bilddokumentation över egna anläggningar
Avtal samarbeten och tjänster

11

7

2

Bevaras

Bevaras
Bevaras

Simhallar
Bokningsscheman

Gallras 2 år efter avslutad
säsong
Gallras efter 2 år
Gallras efter 10 år

Schema för skolsim
Plan för aktiviteter och verksamheter

Badstatistik och uppföljning av aktiviteter

I regionens etjänsteplattform
Förvaras på
respektive badhus
Registreras i W3D3

Drift och tillsyn

Registreras i W3D3

Uppgifter om deltagare i simundervisning
Märkesnoteringar för simskolegrupper

Kvittorullar och ekonomisk sammanställning

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Bevaras genom
årsrapporter

Bevaras

Gallras efter 10 år

11 8
11

11

8

8

Föreningsstöd och priser
1

2

Registrera föreningar
Anmälan till föreningsregistret

Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år

Inskickade stadgar vid anmälan

Pärm

Bevaras

Års- och verksamhetsberättelser från föreningar

Pärm/W3D3

Bevaras

Årlig sammanställning av aktiva föreningar

IBGO

Bevaras

Stöd till föreningar
Sammanställningar på utbetalda stöd

Pärm/Delges nämnd Bevaras

Avtalsbaserade anläggningsstöd

Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO

Avtalsbaserade kulturstöd
Anläggningsstöd
(ansökan om drift och investering)

Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO
Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO

Film - Utvecklings och produktionsstöd
Lokalt aktivitetsstöd för Ungdomsverksamhet

Registreras i W3D3
IBGO

Rabatterade resor kultur
Stöd till funktionshinderföreningar
Stöd till pensionärsföreningar
Stöd till sociala föreningar

IBGO
IBGO
Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO

Gallras 2 år efter avtalets
giltighetstid upphört.

Gallras efter 5 år

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Gallras vid inaktualitet
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Stöd till studieförbund
Tryckningsstöd
Verksamhetsstöd till kulturorganisationer
Övriga stöd av tillfällig karaktär
11

11

8

8

3

4

Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO
Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år
Gallras efter 5 år

Stöd till arrangemang och projekt

Projekt- och arrangemangsansökningar

Registreras i W3D3
Utbetalas IBGO

Bevaras

Pengar i Påse - stöd till enskilda ungdomar
Priser och stipendier
Förteckning över pristagare och stipendiater

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Bevaras

Kulturpriset (och dess nomineringar)
Ungdomsledarpriset (och dess nomineringar)

Utbetalas i IBGO
Registreras i W3D3

Bevaras
Bevaras

Handlingar som rör Lars Gullin priset

11 9
11

9

Resestipendium Idrottsledare -fritid

IBGO

Arbetsstipendium Film på Gotland
Resestipendium Westfalen-Lippe - kultur
Vistelsestipendium Frankrike -kultur
Kulturarbetarstipendium

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Kulturmiljövård och världsarv
1

Inventera och planera kulturmiljöer

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

11

11

11

9

9

9

2

3

4

11 10
11

10

11

Registreras i W3D3

Bevaras

Kulturmiljöutredningar
Presentera kulturmiljöer
Riktlinjer för bevarande av kulturmiljöer
Bakgrundsmaterial/manus
Broschyr, informationmaterial/riktlinjer

Registreras i W3D3

Bevaras

Registreras i W3D3

Bevaras
Gallras vid inaktualitet
Bevaras

Skyltar
Tillstånd enligt Kulturmiljölagen

Gallras vid inaktualitet

Beslut för kännedom
Registreras i W3D3
Hansestaden Visby
Världsarvsstrategi och handlingsplan för Hansestaden Registreras i W3D3
Visby
Periodic reporting UNESCO
Anmälan enl. §172 Världsarvskonventionen

Bevaras

Studieförbund
1

11 11
11

Kulturmiljöprogram

Stöd till Studieförbund
Rekvisitioner
Sammanställning över rekvisitioner
Beslut
Års- och verksamhetsberättelser från föreningar

Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3
Registreras i W3D3

Gallras efter 5 år
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Fenomenalen
1

Skapa nya utställningar
Underlag
Manus till utställningstexter
Omvärldsbevakning, återanvända goda idéer

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Fotografier och bildmaterial
Arbetsuppgifter framtaget för skolelever
Besöksstatistik

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Mellanlagringsplats/ Ansvar
(Nämnd, förvaltning,
Mellanarkiv
avdelning,
arkivansvarig,huvudprocessägare, processägare)

Anmärkning

Även samarbete mellan kulturinstitutioner.
Till exempel ABM-samarbete och liknande

Exempelvis författarbesök och
poesikvällar. För samtliga bibliotek sker
programverksamhet för barn, vuxna och
gotlandica.
1 exemplar av varje sparas kronologiskt.

T.ex. med teaterproducenter, fria grupper,
produktionsbolag mfl. Ersättningsavtal för ex.
författarsamtal enligt tariff.
Videoupptagningar vid författarsamtal läggs
upp på youtube och görs i samarbete mellan
länsbiblioteket och folkbiblioteken. Obs! Kom
ihåg samtycke (GDPR) från författaren.

Se 2.4 Ekonomiadminstration

Se 2.4 Ekonomiadminstration

Mycket varierande grupper, åldersmässigt och
intressemässigt.

Riktar sig främst till skolan/skolungdomar

UAF

Statliga medel som söks av UAF med hjälp av
Hanna Wärff Radhe, har pågått sedan 2008.
Inte obligatoriskt.

Skisser
Extern konsult
Uppdrag åt en eller flera att inkomma med
skisser

Konstinköp
Foton, värdering, placering och returnering
m.m.
Nya konstinköp ställs ut

Uppdatera konstregister

T.ex. register över samtidsdokumentation
Reparationer, konservatorsinsatser o. dyl.

Konst

Kan delas in i drift av tex huvudbibliotek,
filialer och skolbibliotek
Statistik på uthyrning av lokaler, inköp av olika
saker för bibliotekets räkning m.m.
Avtal mellan RSF, UAF och högskolan. Även
avtal över biblioteksverksamhet vid häkte- och
anstalt i Visby.
Förvärv och förvaltning av biblioteksmaterial.
Planering, urval, inköp, prenumerationer,
databaser, mediaplanering anslag etc.
Accession, klassificering, katalogisering,
inbindning. Även inlån av medier från andra
bibliotek (fjärrlån)

Bevaras hos Kungliga
biblioteket
Bevaras hos Kungliga
biblioteket
Bevaras hos Kungliga
biblioteket

Gäller samtlig media. Årlig sammanställning
bevaras
Finns unik statistik kring varje exemplar,
kopplat till titel.

Förteckning summa på utlån per person samt
per bok. Detta gäller även referenslitteratur.
Kontinuerliga uttag bevaras.

Låntagaren väljer om lånade titlar ska finnas
kvar kopplat till sitt konto som lånehistorik.

Bevaras hos Kungliga
biblioteket

Samma bil används för att transportera
böcker mellan bibilioteken.

Bevaras hos Kungliga
biblioteket
Inläsning av dagstidningar eller annat tryckt
material
Exempelvis intervjuer. Med register om det
finns.
Hämtas från Myndigheten för tillgängliga
mediers register så uppdateras kontinuerligt

Obs. Vissa grupprum på Almedalsbiblioteket
bokas via Uppsala högskolas system.

Processägare enhetschef
Bibliotek

Bilbiotekarien är anställd av Uppsala
universitet, bibliotekstjänsterna(system,
bestånd m.m.) tillhandahålls av
regionen/kultur- och fritidsavdelningen, och
bibliotekslokalen är en del av Visby lasarett.
Efter upphörd giltighet.

Bevaras på Kungliga
biblioteket
Regionarkivet

Vid återlämnande
Förvaras på Arkivcentrum Gotland

Kan även innehålla tackbrev, förbehåll m.m.
Kan innehålla förteckning över inlämnade
böcker.

T.ex. Gotlandica.

ex. ABM-samverkan

Handlingar som är intressant att bevara över
tid bevaras, kallelser, dagordningar m.m. kan
gallras vid inaktualitet.

Tryckningsstöd (statliga pengar) pengar från
kulturrådet, avtal, upphandlingar,
överenskommelser, prod. Av talböcker och
taltidningar
Länsbibliotek
Se även Taltidning 11.2.5
t.ex. boktipsfilmer, författarsamtal i
samarbete med folkbiblioteken

Handingar rörande projekt som finansieras
med statliga medel. Exempel på handlingar:
Ansökan, beslut, projektdirektiv, projektplan,
tjänsteskrivelser, redovisning, slutrapport m m

Skapas av länsbiblioteket och är fristående
ifrån något projekt.
1 arkivexemplar bevaras. Tas ofta fram i
samarbete med folkbiblioteken.

Tas fram i samarbete med folkbiblioteken.
Youtube

Filmstrategier och beslut om tillfälliga insatser
Projekt med statliga medel, ansökan, beslut
och uppföljning/rapporter.
Utvärderingar från samverkan och
information från Filmfonden tec.

Kommunal musikskola
UAF

Årligt uttag
Årligt uttag
Innehåller viktiga uppgifter som behövs vid
arkivering av fotografierna. (Kan utgöra
metadata samt upplysa om lämplig hantering
av fotografierna efter arkivering).

Även andra träffpunkter för ungdomar t.ex.
caféer

Om det inte ingår i verksamhetsberättelse
eller liknande då kan den gallras. Se även 1.5.2
Mäta verksamhetskvalitet

Jämför med 2.7.7 Disciplinåtgärder för
personal>Anmäla till polis

Bokning och uthyrning av idrottsanläggningar
och platser, Ip-skogen och mobila
anläggningen (toavagnar, tidtagarklockor,
avspärrningsstaket, valbodar, scener och
podier, mm), skolsalar, matsalar för enskilda
medborgare och föreningars grupplogi.
Ansökan, beslut, fakturering. Här kan
dialoger/överklaganden väl registreras.
Ska ävenfinnas i Årsrapporter för enheten

Lista för Taxor- och avgifter. Här syns alla
anläggningar, salar och föremål som är för
uthyrning, till vilket pris, Även simhallarnas
priser.

Jämför med 2.7.7 Disciplinåtgärder för
personal>Anmäla till polis
Jämför med 4.6.1 Uthyrning och 4.6.2
Inhyrning

Dialogmöten och föreningsträffar.
Bidragsbestämmelser ändringar och
framtagning av nya reglermenten - som tas i
fullmäktige.
RFSISU Gotlands avtalet ex
För parker och grönytor se 4.9 och för
lekplatser se 4.10, För handlingar rörande
båtplatser se 4.12 Hamnar
Fritidsenheten

Fritidsenheten

Även kallat utegym. På Gotland finns 5 st
spontanidrottsplatser, som delvis driftas av
föreningar.

Idrottsplatser, idrottshallar, badhus, ishall
Årligt uttag. Obs! Denna information kan även
finnas i listan för taxor- och avgifter, som tas i
fullmäktige.
Ica Maxi avtal/P18-städ, IBK, Graip m. m. Även
för simhallar Fårösund etc
Bassänger och gymrum.

Skolsim, vuxensim, babysim, vattenträning
och lovaktiviteter. Spakvällar och bastubad.
Exempelvis prisuppgift, kursstart, anmälan och
deltagare för babysim

Över skolsim, allmänhetens bad och
föreningsbad, bastubad och solarieuthyrning.
Ses även i Fritidsenhetens årsrapporter.
Tillsynsrapporter, vattenrapporter och övriga
yttranden från Bygg och miljönämnden över
badvattenkvaliteten och sanitära åtgärder för
övriga lokaler m.m. Jämför med 6.2.2.2
Kontroll av badvatten, inomhusbad

Priser som i utmärkelser

Kultur- och fritidsavdelningen

Ekonomisystemet
Hypergene och
IBGO

Gemensam process: ansökan, komplettering,
beslut, uppföljning.
Utbetalningslistor i nummerföljd sätts in i
pärmar.
Kultur- och fritidsavdelningen
Fritidsenheten
Gäller både samlingslokaler och föreningsägda
idrottsanläggningar och motionsstugor

IBGO/Pärm

Fritidsenheten

IBGO/Pärm

Kulturenheten
Fritidsenheten

IBGO/Pärm
IBGO/Pärm
IBGO/Pärm

Kulturenheten
Fritidsenheten
Fritidsenheten
Fritidsenheten

Bungemuseet, Bergmangården,
Medeltidsveckan etc.
Gäller både samlingslokaler och föreningsägda
idrottsanläggningar och motionsstugor

Gäller både för idrottsföreningar och andra
ungdomsföreningar. Ansökan är en
sammanställning av redovisade aktiviteter.

IBGO/Pärm

IBGO/Pärm

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Länsbiblioteket
Kulturenheten

Delges Nämnd

Konstarter, Kulturav, Fria och proffessionella
och VICC, BAC, ÖFÖC mfl.

Kultur- och fritidsavdelningen
Gemensam process: ansökan, komplettering,
beslut, uppföljning/redovisning.
Utvecklingsprojekt, ledarutvecklingsbidrag
m.m. E-tjänst idag. Ansökan är en
projektbeskrivning och redovisningen är
obligatorisk i processen.
Kultur- och fritidsavdelningen
Ungdomsenheten GVN

Kultur- och fritidsavdelningen
Kulturenheten
Delas ut på årets sista Regionfullmäktige
Fritidsenheten
Kulturenheten
Fritidsenheten
Kulturenheten
Kulturenheten
Kulturenheten
Kulturenheten

Delas ut på vårens sista Regionfullmäktige
Handlingar som genereras är utbetalning och
pressmeddelande än så länge.
Delas ut på RFSISU Gotlands idrottsgala som
en del i Gutnaliapriset.

Inkl stadsvandringar. Inkl rollen som
remissinstans.

Görs i samband med detaljplanering

Guidningar
1 exemplar av varje bevaras i kronologisk
ordning
Länsstyrelsens ansvarar för utfärdande av
dessa tillstånd
Ingår i respektive bygglovsärende

Om man anser att världssarvsvärdet skadas,
skickas i första hand en anmälan till
Länsstyrelsen, och efter bedömning skickas
därefter vidare till Riksantikvarieämbetet
Kultur- och fritidsavdelningen

Utbetalning se 11.8.2

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/151
22 februari 2021

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Remissvar RS 2020/151 Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och lämnar den
som sitt yttrande i den fortsatta utvecklingen av processorienterad
informationshantering i Region Gotland.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har från arkivmyndigheten fått förslag på åtgärder för
regionstyrelseförvaltningen att genomföra för att införa processorienterad
informationshantering och e-arkiv. Åtgärderna rör såväl att leda arbetet för regionen
som helhet som att i den egna förvaltningen kartlägga processer och system samt
förbereda för digital överlämning till nytt e-arkiv. Förvaltningen gör bedömningen att
de åtgärder som föreslås är väl avvägda och nödvändiga. Insatser är redan påbörjade i
förvaltningen och kommer framåt att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp.
Dessutom förstärks arbetet med en projektledare för det förvaltningsegna
delprojektet.
Ärendebeskrivning

2019 antog regionfullmäktige (RF) ett nytt arkivreglemente som innebär att det som
skapas eller hanteras digitalt ska bevaras digitalt och anses som original. Där framgår
även att Region Gotland går över till en processorienterad informationsredovisning.
En regiongemensam informationshanteringsplan för alla regionens processer/
verksamheter redovisar alla dokument/information som förekommer, vart de ska
hanteras och om den ska bevaras eller gallras.
Under 2020 har också ett förberedande arbete gjorts inför införande av ett
regiongemensamt e-arkiv. Införandet förutsätter processorienterad
informationshantering.
Regionstyrelsen och dess förvaltning har det övergripande ansvaret för arkivfrågorna
i regionen men har också ett ansvar som nämnd för egen verksamhet. Utifrån det
senare ansvaret har regionstyrelseförvaltningen fått en remiss att besvara kring de
åtgärder som anses behövas inom förvaltningen angående implementering av
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processorienterad informationshantering och den fortsatta arkivhanteringen i ett earkiv .
De beslut som arkivmyndigheten föreslår regionstyrelseförvaltningen i
implementeringsarbetet är:
1. Led arbetet med att föra in Region Gotlands processer (som ska diarieföras) i W3D3, samt
lägg in de processer som hör till Regionstyrelsens verksamhet, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.
2. Led arbetet med att förbereda leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
3. Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
4. Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
5. Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
I remisskrivningen lämnas också konkreta förslag på aktiviteter för förvaltningen att
genomföra i implementeringsarbetet. Här noteras att ett löpande
processkartläggningsarbete enligt informationshanteringsplanen och
klassificeringsstrukturen är nödvändig. Här föreslås också att ett övergripande projekt
bildas för regionens e-arkivsinförande. Dessutom föreslås projektgrupper för
implementering och förberedelse av system. Under perioden måste också handlingar
levereras och då också inskannade underlag, E-tjänsteplattformen behöver anslutas
och också samtliga verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
över tid. I skrivningen framgår också att goda underlag finns framtagna genom det
förberedelseprojekt som bedrivits under regionkansliet och arkivets ledning under
2019 och 2020.
Som bilaga till remissen har regionstyrelsen också fått förslag till hantering av
arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen. Processägarskap
innebär ett ansvar för vilka handlingstyper som skapas eller inkommer i en specifik
process och vilka aktiviteter som ingår där i. En processägare ska genom sin
kännedom om vilken aktivitet som startar en process och vilken som avslutar den,
kunna svara på när arkivering bör ske och även ansvara för att arkivering sker.
Bilagan ger också konkreta förslag på hur ett processägarskap bör kunna struktureras
inom regionstyrelseförvaltningens ansvarsområde.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärdsförslag som beskrivs i
remissunderlaget är väl avvägda och nödvändiga för en övergång till
processorienterad informationshantering. Arbetet är påbörjat med delar som
processkartläggningar, digitaliseringsplanering och etablering av ett delprojekt för earkivsinförandet. Fortsatt arbete bör samordnas i förvaltningens ledningsgrupp.
Övergången möjliggör fortsatt kvalitetsutveckling, digitalisering och effektivisering
vilket bedöms som nödvändigt utifrån de mål, utmaningar och förutsättningar
förvaltningen står inför framåt.
Arbetet med att övergå från en analog till en digital hantering och arkivering
förutsätter kompetens för verksamhetsutveckling och också resurser. Förvaltningen
gör bedömningen att dessa resurser inte helt ryms inom dagens ram och därför lyfts
resursfrågan in i förvaltningens underlag till strategisk plan och budget.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Förvaltningen delar bedömningen att det för att ge arkivansvarig tids- och
kompetensmässiga förutsättningar att hantera uppdraget är positivt att flytta
arkivansvaret i förvaltningen från förvaltningschefen till biträdande förvaltningschef
med vidare delegation till chef för regionkansliet. Då kombineras uppdraget att ha
övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom
förvaltningen med det samlade ansvaret för informationsförvaltningsprocessen i
Region Gotland som helhet.
I övrigt görs bedömningen att processägare bör utses men att huvudansvarig
processägare ska ges ansvaret att utse vem som bäst bär ansvaret för delprocesser
inom det egna ansvarsområdet. Om delprocessansvarig inte utsetts bär
huvudprocessansvarig själv hela ansvaret. Huvudprocessägare utses i
förvaltningsledningen i samband med genomförandet av delprojekt e-arkiv inom
förvaltningen.
Beslutsunderlag



Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering RS 2020/151



Bilaga: Arkivansvar och processägarskap inom regionstyrelseförvaltningen RS
2020/151

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

GVN § 63

GVN § 63

RS Remiss. Implementering av
processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering

GVN 2020/70
GVN au § 51

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har tagit emot en remiss från
regionstyrelsen gällande implementering av processorienterad informationshantering
och fortsatt arkivhantering. Förvaltningen har tagit ett fram ett förslag till yttrande
som svar på remissen.
För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. ska beskrivas i form av processer i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen
Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en
informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).
Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna
handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Klassificeringsstrukturen beskriver
verksamheten i form av verksamhetsområden.
I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

GVN § 63

Forts. GVN § 65
Arbetsutskottet

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

Föredragande: nämndsekreterare Malin Karlsson
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att nämnden ställer sig bakom
förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande 2020-04-23
Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-11

Protokollsutdrag
GVN § 63
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2020/70
23 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut


Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har tagit emot en remiss från
regionstyrelsen gällande implementering av processorienterad informationshantering
och fortsatt arkivhantering. Förvaltningen har tagit ett fram ett förslag till yttrande
som svar på remissen.
För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. ska beskrivas i form av processer i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen
Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en
informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).
Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna
handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Klassificeringsstrukturen beskriver
verksamheten i form av verksamhetsområden.
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GVN 2020/70

I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen föreslår att GVN vidtar följande implementeringsåtgärder för att
efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och informationshantering:
o För in processerna som hör till nämndens verksamhet i W3D3, så att
diarieföring utifrån processer möjliggörs.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021 och 2022.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under
2022.
o Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering.
Förvaltningens förslag till remissvar
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Yttrande

GVN 2020/70
23 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Till Regionstyrelsen

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Remissen är besvarad genom att inkomma med synpunkter på de förslag som ligger
som beslut för Regionstyrelsen. Beslutet som ska tas i Regionstyrelsen gäller
implementeringsåtgärder för att efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering.
Yttrande

Åtgärdsförslag: För in processerna som hör till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i
Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Svar: Endast den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens arbetar idag i W3D3, med undantag för vissa enhetschefer.
För att få in samtliga verksamheter i W3D3 krävs det ett eget projekt inom
förvaltningen. Dels i att utbilda personal men också att upprätthålla att personer som
slutar/byter tjänst och börjar som ny inom UAF får rätt behörighet och står som
ansvarig för rätt ärenden. Det skulle även involvera systemägare för W3D3 för att
lägga in alla enheter och handläggare. Detta projekt kan startas upp först i slutet av
2020 eller våren 2021.
Åtgärdsförslag: Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det
kommande e-arkivet.
Svar: För att kunna leverera avslutade ärenden till ett e-arkiv behöver någon gå
igenom samtliga ärenden från 1 januari 2019 för att markera de ärenden eller
handlingar som ska gallras. Detta kräver tid och resurser som förvaltningen idag inte
ha. Detta måste planeras in att göra retroaktivt i W3D3. Det behövs även skapas
rutiner för handläggarna inom förvaltningen gällande vilka ärenden som ska bevaras
och vilka som ska gallras utifrån informationshanteringsplanen. Här krävs det
utbildning inom klassificeringsstruktur samt informationshanteringsplanen för
samtliga som är handläggare i W3D3. Detta kan enligt förvaltningen inte göras
förrän W3D3 har uppdaterats med klassificeringsstruktur. Här är förvaltningen
beroende av arbetet i W3D3 innan vi kan gå vidare med att utbilda personalen.
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Åtgärdsförslag: Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som
innehåller information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske
till e-arkivet under 2021 och 2022.
Svar: Förvaltningen upplever att det inte framgått tydligt vilka förväntningar som
finns från regionstyrelsen. Informationen från regionstyrelsen har först gått till
arkivansvariga inom nämnden, först långt senare har förvaltningschefen informerats
av regionstyrelsen om att detta ska göras. Vad det innebär väntar ännu förvaltningen
på i det delprojektdirektiv som regionstyrelsen ska skriva fram. Förvaltningen saknar
även projektdirektiv och en central projektledare som är sammanhållande och ett
stöd till förvaltningen i vad som behöver göras.
Finansieringen för e-arkiv ska ske inom nämndens budget vilket det inte har tagits
höjd för i budget för 2020. Detta måste tas med i budgeten för 2021 vilket medför att
leveransen till e-arkiv kan ske först hösten 2021 alternativt till 2022. Det beror på hur
mycket arbete det är med att säkra upp systemen för att kunna leverera till ett e-arkiv.
Åtgärdsförslag: Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger
i något system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet
under 2022.
Svar: Kan röra sig om till exempel handlingar på G: och H: katalogerna, OneDrive,
SharePoint med flera Det är ett stort arbete som berör samtliga anställda inom
förvaltningen. Här krävs det utbildning till samtliga anställda inom förvaltningen i
den nya informationshanteringsplanen för att veta vad som ska bevaras och vad som
ska gallras. Detta tillsammans med övriga punkter i denna remiss blir svårt att få klart
för leverans till 2022.
Finns det möjlighet för regionstyrelsen att ha utbildningar i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstruktur för att underlätta för
samtliga nämnder?
Åtgärdsförslag: Planera för export av övriga system som har information som
ska levereras till e-arkivet.
Här behöver förvaltningen kartlägga vilka system som behöver förberedas för
leverans till ett e-arkiv. Förvaltningen behöver även planera in kostnaden för detta i
budget samt planera resurser för detta. Detta ser vi kan ske först efter 2022 då det är
mycket under 2020 och 2021 med de prioriterade verksamhetssystemen samt
införandet av W3D3 för samtliga enheter inom nämnden.
Övriga synpunkter:

Remissen är lång och det är svårt att förstå vad som krävs av förvaltningen. Eftersom
det inte, vid yttrandes skrivande, fanns några tydliga projektdirektiv eller
delprojektdirektiv har förvaltningen svårt att uppskatta vilka förväntningar som finns
från regionstyrelsen och vad som faktiskt kommer krävas av nämnden i slutänden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Andreas Unger
Ordförande

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-09

BUN § 72

BUN § 72

RS Remiss. Implementering av
processorienterad informationshantering.
Fortsatt arkivhantering.

BUN 2020/230
BUN AU § 64

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Nämnden har tagit emot en remiss från regionstyrelsen gällande implementering av
processorienterad informationshantering och fortsatt arkivhantering. Förvaltningen
har tagit ett fram ett förslag till yttrande som svar på remissen.
För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Nämndsekreterare Malin Karlsson.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering.
Förvaltningens förslag till remissvar
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/230
21 april 2020

Karin Nilsson
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut


Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har tagit emot en remiss från regionstyrelsen gällande
implementering av processorienterad informationshantering och fortsatt
arkivhantering. Förvaltningen har tagit ett fram ett förslag till yttrande som svar på
remissen.
För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc ska beskrivas i form av processer i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen
Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en
informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).
Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna
handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Klassificeringsstrukturen beskriver
verksamheten i form av verksamhetsområden.
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I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen föreslår att BUN vidtar följande implementeringsåtgärder för att
efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och informationshantering:
o För in processerna som hör till nämndens verksamhet i W3D3, så att
diarieföring utifrån processer möjliggörs.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021 och 2022.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under
2022.
o Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering.
Förvaltningens förslag till remissvar
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Yttrande

BUN 2020/230
23 april 2020

Malin Karlsson
Nämndsekreterare

Regionstyrelsen

Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Remissen är besvarad genom att inkomma med synpunkter på de förslag som ligger
som beslut för Regionstyrelsen. Beslutet som ska tas i Regionstyrelsen gäller
implementeringsåtgärder för att efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering.
Yttrande

Åtgärdsförslag: För in processerna som hör till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i
Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Svar: Endast den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens arbetar idag i W3D3, med undantag för vissa enhetschefer.
För att få in samtliga verksamheter i W3D3 krävs det ett eget projekt inom
förvaltningen. Dels i att utbilda personal men också att upprätthålla att personer som
slutar/byter tjänst och börjar som ny inom UAF får rätt behörighet och står som
ansvarig för rätt ärenden. Det skulle även involvera systemägare för W3D3 för att
lägga in alla enheter och handläggare. Detta projekt kan startas upp först i slutet av
2020 eller våren 2021.
Åtgärdsförslag: Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det
kommande e-arkivet.
Svar: För att kunna leverera avslutade ärenden till ett e-arkiv behöver någon gå
igenom samtliga ärenden från 1 januari 2019 för att markera de ärenden eller
handlingar som ska gallras. Detta kräver tid och resurser som förvaltningen idag inte
ha. Detta måste planeras in att göra retroaktivt i W3D3. Det behövs även skapas
rutiner för handläggarna inom förvaltningen gällande vilka ärenden som ska bevaras
och vilka som ska gallras utifrån informationshanteringsplanen. Här krävs det
utbildning inom klassificeringsstruktur samt informationshanteringsplanen för
samtliga som är handläggare i W3D3. Detta kan enligt förvaltningen inte göras
förrän W3D3 har uppdaterats med klassificeringsstruktur. Här är förvaltningen
beroende av arbetet i W3D3 innan vi kan gå vidare med att utbilda personalen.
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Åtgärdsförslag: Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som
innehåller information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske
till e-arkivet under 2021 och 2022.
Svar: Förvaltningen upplever att det inte framgått tydligt vilka förväntningar som
finns från regionstyrelsen. Informationen från regionstyrelsen har först gått till
arkivansvariga inom nämnden, först långt senare har förvaltningschefen informerats
av regionstyrelsen om att detta ska göras. Vad det innebär väntar ännu förvaltningen
på i det delprojektdirektiv som regionstyrelsen ska skriva fram. Förvaltningen saknar
även projektdirektiv och en central projektledare som är sammanhållande och ett
stöd till förvaltningen i vad som behöver göras.
Finansieringen för e-arkiv ska ske inom nämndens budget vilket det inte har tagits
höjd för i budget för 2020. Detta måste tas med i budgeten för 2021 vilket medför att
leveransen till e-arkiv kan ske först hösten 2021 alternativt till 2022. Det beror på hur
mycket arbete det är med att säkra upp systemen för att kunna leverera till ett e-arkiv.
Åtgärdsförslag: Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger
i något system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet
under 2022.
Svar: Kan röra sig om till exempel handlingar på G: och H: katalogerna, OneDrive,
SharePoint med flera Det är ett stort arbete som berör samtliga anställda inom
förvaltningen. Här krävs det utbildning till samtliga anställda inom förvaltningen i
den nya informationshanteringsplanen för att veta vad som ska bevaras och vad som
ska gallras. Detta tillsammans med övriga punkter i denna remiss blir svårt att få klart
för leverans till 2022.
Finns det möjlighet för regionstyrelsen att ha utbildningar i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstruktur för att underlätta för
samtliga nämnder?
Åtgärdsförslag: Planera för export av övriga system som har information som
ska levereras till e-arkivet.
Här behöver förvaltningen kartlägga vilka system som behöver förberedas för
leverans till ett e-arkiv. Förvaltningen behöver även planera in kostnaden för detta i
budget samt planera resurser för detta. Detta ser vi kan ske först efter 2022 då det är
mycket under 2020 och 2021 med de prioriterade verksamhetssystemen samt
införandet av W3D3 för samtliga enheter inom nämnden.
Övriga synpunkter:

Remissen är lång och det är svårt att förstå vad som krävs av förvaltningen. Eftersom
det inte, vid yttrandes skrivande, fanns några tydliga projektdirektiv eller
delprojektdirektiv har förvaltningen svårt att uppskatta vilka förväntningar som finns
från regionstyrelsen och vad som faktiskt kommer krävas av nämnden i slutänden.
Barn- och utbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Stefan Nypelius
Ordförande

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 95

SON § 95

RS Remiss. Implementering av
processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering

SON 2020/136
SON/AU § 63

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och lämnar den
som sitt yttrande till regionstyrelsen.

Det har inkommit en remiss från regionstyrelsen (RS) med förslag på
implementeringsinsatser för socialnämnden (SON) i och med ett införande av earkiv. Socialförvaltningen anser att de av RS föreslagna implementeringsåtgärderna är
nödvändiga för att kunna leverera de allmänna handlingarna till ett e-arkiv och att
behovet av ett e-arkiv är stort då det är stora volymer som SON levererar till
arkivmyndigheten varje år.
Arbetet med att övergå från en analog till digital hantering och arkivering förutsätter
resurser, både tekniska men främst personella. En lyckad implementering av e-arkiv
och en god fortsatt informationsförvaltning förutsätter en kompetenshöjning inom
området informationshantering hos många av medarbetarna. En annan förutsättning
som krävs är en tydlig styrning, både inom införandeprojektet och den fortsatta
hanteringen inom Region Gotlands gemensamma verksamhetssystem, så att
förvaltningarna inte behöver hitta på egna lösningar för gemensamma problem.
Att leverera till ett e-arkiv innebär för socialnämndens verksamhetsområde att hela
informationshanteringskedjan behöver vara digital och att arbetssättet anpassas
utefter detta. Det här kräver tekniska investeringar vars omfattning ännu inte är
kända, men främst stora personella resurser för att genomföra digitiseringen (att
omvandla från analogt till digitalt) av personakterna. Socialnämnden har en ansträngd
ekonomi och många lagstadgade verksamheter som inte kan prioriteras ned, därför
finns inga ekonomiska resurser att tillgå för föreslagna implementeringsåtgärder som
behöver genomföras för att kunna leverera till e-arkiv.
Bedömning

Socialförvaltningens bedömning av de implementeringsåtgärder som RS föreslår för
SON är enligt följande:
För in processerna som hör till Socialnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån
processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Bedömning: SON kan genomföra denna implementeringsåtgärd.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-11

SON § 95

Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
Bedömning: Följande punkter måste uppfyllas för att SON ska kunna genomföra
denna implementeringsåtgärd:
 SON måste ta ett retroaktivt beslut om ändring av diariebeteckning för att kunna
leverera till ett e-arkiv från och med 2019.
 SON behöver tillgång till ytterligare resurser för att delta i projektgruppen för
implementering av den nya klassificeringen samt att i efterhand ändra
diariebeteckning.
 Att kontrollera att informationshanteringsplanen följs och höja kompetensnivån
inom informationshantering hos alla handläggare är ett betydligt större arbete där
SON behöver stöd av RS med direktiv och utbildningsinsatser.
SON föreslår också att RS undersöker om det finns en automatiserad
gallringsfunktion för att gallra inom ärenden i W3D3 idag eller om det kan köpas till.
Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras under
2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
Bedömning: SON kan förbereda verksamhetssystemen så de är klara att leverera till
e-arkivet. Däremot kan vi inte leverera en sammanhållen personakt till e-arkiv förrän
förstudiearbetet digital akt är klart, akterna blivit digitiserade och ett digitalt arbetssätt
införts. Det kommer krävas stora personella resurser att genomföra ovanstående,
resurser SON inte har med sin nuvarande ekonomi. Leverans till e-arkivet kan ske
enligt SoL/LSS 5 år efter sista anteckning i journal vilket innebär att en första
leverans kommer ske 5 år efter att akterna digitiserats. Tidsfrist för leverans av HSLjournaler är ännu oklart.
Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska bevaras,
så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
Bedömning: I dagsläget kan vi inte göra en bedömning av om vi kan genomföra
denna punkt eftersom vi saknar information om:
 Möjligheten till stöd för att höja kompetensen inom informationshantering för
chefer och medarbetare.
 Vilken tidsperiod som ska kartläggas och förberedas.
 Det måste förtydligas vad ”förbereda handlingar” innebär. Information om
tekniska krav på leveransen saknas.
 Vem ansvarar för utveckling av funktioner i de regiongemensamma systemen så
att informationsmängden utanför systemet kan minskas? Vem hanterar
gallringen?
Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
Bedömning:
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-11

Protokollsutdrag
SON § 95

 Förvaltningen bedömer att planering av export från BAB-systemet kan påbörjas
så snart vi integrerat och testkört de prioriterade systemen.
 Förvaltningen bedömer att handlingar från Docpoint som registrerats ska bevaras
är redo att levereras. Däremot finns inga resurser att manuellt gå igenom
förvaltningens äldre dokument i Docpoint och sålla ut vad som ska bevaras.
Ärendets behandling under mötet

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

Missiv RSF. Implementering av processorienterad informationshantering – fortsatt
arkivhantering, daterad 4 februari 2020.
Tjänsteskrivelse RSF (remiss) . Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering, daterad 3 februari 2020.
Beslut RF 2019-03-25, § 125 Förnyad informationshantering och arkivering
Arkivreglemente för Region Gotland (STY-14943), daterad 20 januari 2019.
Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.1 (STY-15127), daterad 20 november 2018.
Skickas till
Regionstyrelsen, via registrator
Marica Gardell, socialdirektör
Caroline Åkerman, arkivansvarig
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2020/136
7 maj 2020

Caroline Åkerman

Socialnämnden

Remissvar RS 2020/151 Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut



Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse och lämnar
den som sitt yttrande till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Det har inkommit en remiss från regionstyrelsen (RS) med förslag på
implementeringsinsatser för socialnämnden (SON) i och med ett införande av earkiv. Socialförvaltningen anser att de av RS föreslagna implementeringsåtgärderna är
nödvändiga för att kunna leverera de allmänna handlingarna till ett e-arkiv och att
behovet av ett e-arkiv är stort då det är stora volymer som SON levererar till
arkivmyndigheten varje år.
Arbetet med att övergå från en analog till digital hantering och arkivering förutsätter
resurser, både tekniska men främst personella. En lyckad implementering av e-arkiv
och en god fortsatt informationsförvaltning förutsätter en kompetenshöjning inom
området informationshantering hos många av medarbetarna. En annan förutsättning
som krävs är en tydlig styrning, både inom införandeprojektet och den fortsatta
hanteringen inom Region Gotlands gemensamma verksamhetssystem, så att
förvaltningarna inte behöver hitta på egna lösningar för gemensamma problem.
Att leverera till ett e-arkiv innebär för SONs verksamhetsområde att hela
informationshanteringskedjan behöver vara digital och att vi anpassar vårt arbetssätt
utefter detta. Det här kräver tekniska investeringar som vi ännu inte känner till
omfattningen av, men främst stora personella resurser för att genomföra
digitiseringen (att omvandla från analogt till digitalt) av personakterna. SON har en
ansträngd ekonomi och många lagstadgade verksamheter som inte kan prioriteras
ned, därför finns inga ekonomiska resurser att tillgå för föreslagna
implementeringsåtgärder som behöver genomföras för att kunna leverera till e-arkiv.
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Ärendebeskrivning

2019 antog regionfullmäktige (RF) ett nytt arkivreglemente som innebär att det som
skapas eller hanteras digitalt ska bevaras digitalt och anses som original. Där framgår
även att Region Gotland slutar att redovisa sina allmänna handlingar enligt det
allmänna arkivschemat och går över till en processorienterad
informationsredovisning. Arkivreglementet anger att det ska finnas endast en
informationshanteringsplan för alla regionens processer/verksamheter och en
tillhörande klassificeringsstruktur, som ersätter nämndernas alla olika
dokumenthanteringsplaner. Klassificeringsstrukturen är som en förteckning över alla
regionens olika processer och informationshanteringsplanen redovisar alla
dokument/information som förekommer i processen, vart de ska hanteras och om
den ska bevaras eller gallras. Enligt det nya arkivreglementet fungerar
informationshanteringsplanen också som ett gallringsbevis. Den nya
informationshanteringsplanen revideras i regionstyrelsen årligen och det är
nämndernas arkivansvariga som meddelar eventuella ändringar inför revideringen.
RS har beslutat om en digitaliseringsstrategi för perioden 2018-2022 med tillhörande
handlingsplan där det framgår att Region Gotland ska införa ett e-arkiv. Ett
förberedelseprojekt inför ett införande av e-arkiv har gjorts från regionarkivet med
hjälp av konsultfirman WhiteRed. Utifrån detta arbete har socialförvaltningen nu fått
en ”remiss” från RS angående implementering av processorienterad
informationshantering och den fortsatta arkivhanteringen i ett e-arkiv som ska
besvaras. Implementeringsåtgärderna som RS föreslår för SON består av följande
fem punkter:
1.

2.
3.
4.
5.

För in processerna som hör till socialnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring
utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur
Region Gotland.
Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska
bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.

Nedan följer en genomgång av vad dessa implementeringsåtgärder innebär för
socialnämnden.
1. För in processerna som hör till socialnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring
utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur
Region Gotland.
För att kunna redovisa våra allmänna handlingar utifrån processer behöver vi ha
diariebeteckningar enligt klassificeringsstrukturen, dagens diariebeteckningar är enligt
allmänna arkivschemat. Att ändra dessa beteckningar i verksamhetssystemet W3D3
planeras att göras av en särskild projektgrupp tillsammans med systemförvaltaren.
Socialförvaltningen är inte föreslagen att delta i denna projektgrupp utan vårt arbete
kommer bestå i att bevaka utvecklingen och ta del av information från
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projektgruppen. Om vi behöver ange vilka processer som ska finnas tillgängliga i
SONs diarieserie kan vi bistå med den informationen.
2. Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
När de nya diariebeteckningarna är på plats i W3D3 behöver socialförvaltningen
ändra diariebeteckningen i samtliga ärenden för 2019 (och framåt) då
arkivreglementet antogs. Eftersom det nya arkivreglementet antogs i mars 2019
behöver SON ta ett retroaktivt beslut om att följa arkivreglementet så att hela
årsserien använder samma klassificeringsstruktur, alltså från början av 2019.
Det är endast nämndsekreterare och registrator som kan starta upp ett nytt ärende
och då anger diariebeteckning. När den nya diariebeteckningen är på plats i W3D3
behöver nämndsekreterare och registrator avsätta tid för att i efterhand registrera
diariebeteckningen för varje enskilt ärende from 2019-årsserie. Handläggarna kan bli
involverade i detta arbete.
I remissen framgår att nämndsekreteraren ska göra kontroller av att handläggningen,
utifrån processer, fungerar. För att kunna göra något sådant arbete behöver
nämndsekreteraren instruktioner från RS om vad som ska kontrolleras, hur
kontrollen ska gå till och vart resultatet av kontrollen ska rapporteras. Detta är
ingenting som sker i dagsläget och vi vet därför heller inte hur stor tidsåtgången är till
ett sådant arbete.
I samband med att ett ärende i W3D3 ska avslutas är det handläggarens ansvar att gå
igenom ärendet och gallra de handlingar som inte ska bevaras. Handläggarnas
kunskap om detta behöver också höjas. Kanske är detta ett problem även hos fler
nämnder inom Region Gotland? I ett kompetenshöjningsarbete behöver SON stöd i
form av utbildningsinsats/utbildningsmaterial från RS. Förvaltningen föreslår att
möjligheten med ett automatiserat gallringsförfarande i W3D3 undersöks då det
skulle kunna vara mer effektivt och rättssäkert. En förinställning för olika typer av
dokument som anger om dokumentet ska bevaras eller gallras, så att den manuella
gallringsinsatsen i efterhand minimeras. Oavsett arbetssätt krävs utbildningsinsatser.

3. Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska
bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
RS har utsett tio prioriterade verksamhetssystem inom Region Gotland och
socialnämndens Treserva och Procapita/Lifecare är två av de prioriterade systemen.
Vad gäller den tekniska möjligheten att leverera till e-arkiv, är Procapita/Lifecare
redo att leverera medan det till Treserva behöver köpas in en e-arkivsmodul. Tid
måste också avsättas för systemförvaltarna för båda systemen att göra de slutliga
inställningarna och genomföra testleverans till e-arkiv.
I socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 12 kap 1-2§ anges att uppgifter i ett ärende ska
gallras 5 år efter sista anteckning i journal. Där anges också undantag från gallring
gällande vissa typer av ärenden (faderskap, adoption och placering av barn) samt
bevarande av ärenden för forskningens behov, s.k. intensivdataområden. Gotland är
ett av fyra län i Sverige som angetts vara intensivdataområde och undantas därmed
gallring, istället ska vid tidpunkten för gallring handlingarna överlämnas till
arkivmyndigheten. Samma sak regleras i Lagen om stöd och service till vissa
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funktionshindrade (LSS 1993:387 § 21a-d). Dokumentationen för vård enligt Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52) och Lag om vård av
missbrukare (LVM 1988:870) sker enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen, alltså
gäller leverans efter 5 år även för dessa ärenden. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017:30) som bl.a. reglerar de kommunala sjukvårdsuppdragen finns ingen
gallringsfrist angiven och de tidigare intensivdataområdena har tagits bort. Istället
rekommenderar Riksarkivets samrådsgrupp ett totalbevarande av sjukvårdsjournaler.
Personakterna och sjukvårdsjournalerna (omnämns vidare som personakt) inom
socialtjänsten hos Region Gotland är både analoga (på papper) och digitala (i
Treserva och Procapita/Lifecare). Eftersom det tidigare inte funnits möjlighet att
leverera personakter digitalt för slutarkivering och socialtjänstlagens 5-årsregel (när vi
ska leverera handlingarna till arkivmyndigheten), har det inte funnits någon anledning
att göra personakterna helt digitala. I dagsläget skrivs all bevarandeinformation ut
från verksamhetssystemen på papper och levereras analogt. Regionarkivet vill att
varje personakt levereras sammanhållet, alltså antingen helt analogt eller helt digitalt,
för att underlätta sökbarheten och undvika dubbelarbete. E-arkivsinförandet innebär
att personakterna måste digitiseras (omvandlas från analogt till digitalt format), så att
det blir helt digitala.
Den digitala delen av personakten finns i verksamhetssystemen som nämnts ovan
och innehåller beslut, utredningar, genomförandeplaner/handlingsplaner och utdrag
ur socialregistret samt journalanteckningar. Allt utom journalanteckningarna skrivs
dock ut löpande för att kunna skrivas under och läggas till den analoga delen av
personakten för framtida arkivering, journalanteckningarna skrivs ut inför leverans
till arkivmyndigheten. I den analoga delen av personakten finns, förutom
ovanstående, alla inkomna handlingar i ett personärende, totalt finns 130 olika typer
av dokument som kan förekomma enbart på papper.
Att digitisera personakterna innebär att alla inkomna handlingar måste omvandlas
från analogt till digitalt format, alltså skannas in till verksamhetssystemet på ett säkert
sätt och placeras i rätt ärende. Detta får till följd att tidpunkten för när en första
leverans av personakter till e-arkiv kan ske är helt beroende av när det finns
tillräckliga resurser att börja skanna in handlingarna. Det är tyvärr inte möjligt att
skanna in material till avslutade ärenden/vårdåtaganden i systemen, alltså kommer
dessa ärenden/vårdåtaganden att levereras analogt.
Det som finns i ett arkiv är resultatet av en arbetsprocess, från allra första början, allt
som hänt på vägen och det som skapar ett avslut. Att ha e-arkiv med digitala
personakter kräver också ett digitalt arbetssätt. Det behövs både nya rutiner för det
digitala arbetssättet och fler funktioner i verksamhetssystemen så att, idag analoga,
arbetsuppgifter kan utföras digitalt, tex skicka och ta emot handlingar mellan
myndigheter och/eller privatpersoner digitalt, digital signering av läkemedel och
arbetsuppgifter samt mobil dokumentation. Ett digitalt arbetssätt leder också till ett
minskat behov av att skanna handlingar. Lösningar för detta utvecklas hela tiden,
vissa lösningar finns redan på marknaden medan andra är mer komplicerade och
utreds på nationell nivå. En helt digitaliserad personakt ställer också krav på
verksamhetssystemet, att det går att gallra inom ett ärende då alla handlingar inte ska
bevaras, något som inte är möjligt i de nuvarande verksamhetssystemen inom SON.
Det pågår en förstudie inom SOF om ett digitalt förfarande av personakterna. Där
undersöks vad som måste signeras och hur det kan ske i en digital miljö, hur
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digitisering av personakter skulle kunna genomföras och hur kommunikation kan ske
med den enskilda och andra myndigheter på ett säkert digitalt sätt. Utöver det som
nämnts ovan kan det tillkomma fler aktiviteter utifrån förstudien som vi idag inte kan
förutse. Leverans till e-arkiv kan komma att ske först när förstudien är avslutad.

4. Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
Det som kan tänkas finnas utanför verksamhetssystemen och som ska bevaras, är
dokument som regleras i informationshanteringsplanens kap 1 och 2, alltså
regiongemensamma dokument inom områdena intern ledning (verksamhetsledning
och utveckling, kvalitetsledning, samverkan) och intern service (ekonomi- och
personaladministration, arbetsmiljöarbete, upphandlingar, interna servicefunktioner).
Att information/handlingar inom dessa områden finns utanför regionens
verksamhetssystem beror på att det saknas funktioner i systemen för att hantera
informationen där. Samma sak gäller även för vissa dokument inom SONs
verksamhetsområden, dessa dokument är generellt av gallringskaraktär och inget som
ska bevaras.
Att kartlägga och förbereda allmänna handlingar som inte finns i något
verksamhetssystem är ett tidskrävande arbete då kunskapen om vilken information
som ska bevaras och vart/hur den ska hanteras är väldigt varierande bland
medarbetarna inom SON. Därför behövs kompetenshöjande insatser i
informationshantering för chefer och administrativa assistenter inom SON, kunskap
som även behöver ingå i introduktionspaketet till nya chefer och administrativa
assistenter inom hela Region Gotland. Denna utbildningsinsats ryms inte inom de
ekonomiska ramarna i dagsläget. En kompetenshöjning är en förutsättning för att
både kartlägga och förbereda handlingar inför en leverans till e-arkivet. Förvaltningen
anser att det är nödvändigt att styrning och utbildning inom de regiongemensamma
områdena (kap 1 och 2) sker centralt inom Region Gotland för att säkerställa
efterlevandet och hanterandet av dessa handlingar. Det är kunskap som rör alla
förvaltningar och det vore ineffektivt och ett slöseri med resurser om alla
förvaltningar skulle hitta på sina egna utbildningar för samma sak.

5. Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
Socialnämnden har ytterligare ett verksamhetssystem (BAB för
bostadsanpassningsbidrag) som innehåller bevarandeinformation. För detta system
råder samma situation som för Treserva och Procapita/Lifecare (se punkt 3), vissa
handlingar finns både i digitalt och analogt format och andra handlingar endast
analogt. Det finns ingenting i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) som
anger någon gallringsfrist av dessa handlingar vilket gör det till ett oprioriterat system.
SON har också allmänna handlingar som ska bevaras i det regiongemensamma
systemet Docpoint. Här finns en funktion där man vid upprättandet av handlingen
kan ange om dokumentet ska bevaras så att en leverans till e-arkiv för dokument som
ska bevaras kan ske med automatik. Dock infördes denna funktion ganska nyligen
och SON har använt docpoint i ca 4 år. Alltså finns många handlingar i docpoint
som ska bevaras, som manuellt måste sållas ut för att kunna levereras till e-arkivet.
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Ytterligare implementeringsåtgärder behövs hos dokumentframtagarna för att
undvika stor manuell hantering vid arkivleveranserna i framtiden.
Precis som nämnts i punkt 2 och 4 är det avgörande för en fungerande
informationsförvaltning att en central kompetenshöjande insats inom området
informationshantering kommer till stånd. Förvaltningen anser det nödvändigt att
styrningen av den regiongemensamma informationshanteringen
(informationshanteringsplanen kap 1och 2) också reglerar vart handlingarna ska
hanteras.

Bedömning

För in processerna som hör till Socialnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring
utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur
Region Gotland.
Bedömning: SON kan genomföra denna implementeringsåtgärd.
1.

Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
Bedömning: Följande punkter måste uppfyllas för att SON ska kunna genomföra
denna implementeringsåtgärd:
 SON måste ta ett retroaktivt beslut om ändring av diariebeteckning för att
kunna leverera till ett e-arkiv from.2019.
2.



SON behöver tillgång till ytterligare resurser för att delta i projektgruppen för
implementering av den nya klassificeringen samt att i efterhand ändra
diariebeteckning.



Att kontrollera att informationshanteringsplanen följs och höja
kompetensnivån inom informationshantering hos alla handläggare är ett
betydligt större arbete där SON behöver stöd av RS med direktiv och
utbildningsinsatser.

SON föreslår också att RS undersöker om det finns en automatiserad
gallringsfunktion för att gallra inom ett ärende i W3D3 idag eller om det går att köpa
till.
Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
Bedömning: SON kan förbereda verksamhetssystemen så de är klara att leverera till
e-arkivet. Däremot kan vi inte leverera en sammanhållen personakt till e-arkiv förrän
förstudiearbetet digital akt är klart, akterna blivit digitiserade och ett digitalt arbetssätt
införts. Det kommer krävas stora personella resurser att genomföra ovanstående,
resurser SON inte har med sin nuvarande ekonomi. Leverans till e-arkivet kan ske
enligt SoL/LSS 5 år efter sista anteckning i journal vilket innebär att en första
leverans kommer ske 5 år efter att akterna digitiserats. Tidsfrist för leverans av HSLjournaler är ännu oklart.
3.

4.

Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
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Bedömning: I dagsläget kan vi inte göra en bedömning av om vi kan genomföra
denna punkt eftersom vi saknar information om:
 Möjligheten till stöd för att höja kompetensen inom informationshantering
för chefer och medarbetare


Vilken tidsperiod som ska kartläggas och förberedas



Det måste förtydligas vad ”förbereda handlingar” innebär. Information om
tekniska krav på leveransen saknas.



Vem ansvarar för utveckling av funktioner i de regiongemensamma
systemen så att informationsmängden utanför systemet kan minskas? Vem
hanterar gallringen?

Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
Bedömning:
5.



Förvaltningen bedömer att planering av export från BAB-systemet kan
påbörjas så snart vi integrerat och testkört de prioriterade systemen



Förvaltningen bedömer att handlingar från Docpoint som registrerats ska
bevaras är redo att levereras. Däremot finns inga resurser att manuellt gå
igenom förvaltningens äldre dokument i Docpoint och sålla ut vad som ska
bevaras.

Beslutsunderlag



Missiv RSF. Implementering av processorienterad informationshantering –
fortsatt arkivhantering, daterad 4 februari 2020.



Tjänsteskrivelse RSF (remiss) . Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering, daterad 3 februari 2020.



Beslut RF 2019-03-25, § 125 Förnyad informationshantering och arkivering



Arkivreglemente för Region Gotland (STY-14943), daterad 20 januari 2019.



Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.1 (STY-15127), daterad 20
november 2018.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen, via registrator
Marica Gardell, socialdirektör
Caroline Åkerman, arkivansvarig
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Nanna Bergquist

Regionstyrelsen

Implementering av processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

För att efterleva av Regionfullmäktige redan beslutade styrdokument kring arkivoch informationshantering: Arkivreglemente för Region Gotland, Region Gotlands
informationshanteringsplan, och den till informationshanteringsplanen tillhörande
Klassificeringsstruktur Region Gotland, föreslår Regionstyrelsen, i egenskap av
arkivmyndighet, följande implementeringsåtgärder för Socialnämnden:
o För in processerna som hör till Socialnämndens verksamhet i W3D3, så
att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade
processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021 och 2022.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under
2022.
o Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.

Bakgrund till beslut

För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
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redovisas. I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes såsom originalet och det som ska bevaras för
eftervärlden. I samma arkivreglemente beskrivs även hur revidering av
informationshanteringsplan och klassificeringsstruktur ska ske; nämligen att mindre
förändringar ska läggas in löpande i båda styrdokumenten i
dokumenthanteringssystemet Docpoint av respektive arkivansvarig och att
Regionstyrelsen antar dessa ändringar i en årlig revidering, större principiella
ändringar ska beslutas av Regionfullmäktige.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering. Yttrandena ska återsändas till
arkivmyndighetens verkställande instans; regionarkivet, där en sammanställning av
dem kommer att göras. Sammanställningen kommer tillsammans med en
tjänsteskrivelse med specifika implementeringsåtgärder för
regionstyrelseförvaltningen att behandlas i Regionstyrelsens Arbetsutskott 11
november, där beslut även ska fattas för det omarbetade Arkivreglemente för Region
Gotland tillsammans med Region Gotlands informationshanteringsplan och
Klassificeringsstruktur Region Gotland, för att slutligen tas i Regionfullmäktige den 14
december 2020, eftersom flera verksamheter inom Region Gotland har gjort stora
strukturella ändringar i de två sistnämnda styrdokumenten sedan dessa antogs i
fullmäktige 2019-03-25.
Sammanfattningsvis ersätter Arkivreglemente för Region Gotland, Region Gotlands
informationshanteringsplan och Klassificeringsstruktur Region Gotland tidigare
regionövergripande styrdokument inom arkiv- och informationshantering, såväl
reglementen som riktlinjer, inklusive dokumenthanteringsplaner
(arkivbildningsplaner, gallringsplaner o.s.v.) som tidigare antagits av respektive
nämnd, detta gäller från och med ovan nämnda fullmäktigesammanträde 2019.
Vidare har fullmäktige gett arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda
tillämpningsanvisningar, när arkivmyndigheten anser sådana nödvändiga. Varje
nämnd ska fortsättningsvis fatta särskilda gallringsbeslut, som endast är lämpligt vid
unika företeelser, annars ska uppdateringar av gallring föras in i den övergripande
informationshanteringsplanen och beslutas av regionstyrelsen vid den årliga
revideringen.

Ärendebeskrivning

Klassificeringsstrukturen i praktiken
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. som sker inom regionens verksamheter ska
beskrivas i form av processer i de regionövergripande styrdokumenten; Region
Gotlands informationshanteringsplan och Klassificeringsstruktur Region Gotland. I
klassificeringsstrukturen redovisas processerna i en hierarkisk ordning, medan
informationshanteringsplanen innehåller mer djupgående uppgifter om
underprocesser och hantering av handlingar som skapas eller inkommer i respektive
process. I informationshanteringsplanen beskrivs exempelvis vilka IT-system som
används, om handlingen ska gallras eller bevaras och från vilket system
informationen ska hämtas när leverans till e-arkivet ska ske. Klassificeringsstrukturen
ska ersätta den tidigare diarieplanen i det regionövergripande diarieföringssystemet;
W3D3. Denna åtgärd är nödvändig för att inte två olika ordningar ska existera
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parallellt. Detta innebär i praktiken att ärenden som skapas efter beslut om övergång
till processorienterad informationsredovisning inte ska diarieföras utifrån en
diarieplansbeteckning. Tills en teknisk lösning finns i W3D3 för att kunna diarieföra
direkt utifrån en process, ska ingen diarieplansbeteckning användas. Eftersom nivån
av anpassningsbarhet i W3D3 ännu inte är fastställd, bör varje arkivbildare (dvs
nämnd) ta höjd för att ett arbete kommer att krävas i efterhand; antingen att ärenden
kategoriseras utifrån processer i W3D3 eller att detta görs i e-arkivet inför leverans av
avslutade ärenden. För övriga ärendehanteringssystem kommer en implementering av
klassificeringsstrukturen att göras om 1. tekniken tillåter det, 2. kostnaden för
åtgärden är rimlig och 3. att verksamheten godkänner det. Om det av nämnda
anledningar inte är lämpligt att införa klassificeringsstrukturen i respektive
verksamhetssystem bör leveranstiden till e-arkivet hållas kort, så att insortering av
informationen i processer kan ske i e-arkivet och att god struktur och ordning på så
sätt upprätthålls.
Implementeringsåtgärder för Socialnämnden
För Socialnämnden gäller specifikt att dess nämndsekreterare och registrator får
avsätta tid, både vad gäller det praktiska arbetet att föra in klassificeringsstrukturens
processer, som ingår i socialförvaltningens verksamhet i W3D3, kontrollera genom
tester att handläggning utifrån processer fungerar och att få tid till att demonstrera
för handläggarna hur den nya strukturen ska användas. En projektgrupp kommer att
sättas samman, under ledning av regionkansliet, för samtliga nämndsekreterare och
registratorer för implementeringen av klassificeringsstrukturen i W3D3. Denna
projektgrupp kommer att vara ett forum för frågor och avrapportering, samt
säkerställa likriktighet under implementeringen. Vidare implementeringsåtgärder
inbegriper att socialförvaltningen måste utse en projektgrupp, där den arkivansvarige
lämpligtvis utgör projektledare och där målet är att förbereda alla system inom
förvaltningen som innehåller bevarandeinformation, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021. Avrapportering görs kontinuerligt till styrgruppen för e-arkiv.
Regionkansliet och i synnerhet regionarkivet finns alltid tillgängliga för stöd och
rådgivning. I underlag och slutrapport från Förberedelseprojektet inför earkivsinförandet finns detaljerad information kring respektive förvaltning och system.
Utöver export ur W3D3, bedöms Treserva och Procapita IFO/LifeCare som viktiga
system att införskaffa arkiverings- och/eller exportfunktion till, i och med att
Socialtjänstlagen har tydliga krav på leveransfrist till arkivmyndighet för information
som finns i dessa system. För allmänna handlingar som idag lagras som
ostrukturerade filer på gemensamma och lokala servrar på socialförvaltningen måste
även förberedas på leverans till e-arkivet. Detta görs med fördel genom att den
arkivansvariga leder en särskild projektgrupp för denna typ av ostrukturerade filer
och utpekar processägare eller likvärdigt sakkunniga för att kartlägga vilka handlingar
på de gemensamma eller lokala servrarna som ska levereras till e-arkivet och vilken
process de tillhör.
Processägarskap och arkivansvar
Processer inom socialförvaltningen finns bland annat under verksamhetsområde 1
och 2 i informationshanteringsplanen, där styrande och stödjande processer är
kartlagda, vilka är gemensamma för hela regionen, och ändringar där i ska göras i
samråd med regionarkivet och utpekad processägare, där sådan finns, eller
genomföras efter dialog mellan samtliga arkivansvariga och regionarkivet. Processer
som rör socialförvaltningen specifikt kan antingen gälla ärenden där den politiska
beredningen görs av en annan nämnd/styrelse och att utförandet sker inom
socialförvaltningen eller vice versa, eller att samtliga steg inom processen, från start
till slut sker inom Socialnämnden och dess förvaltning. I de fall den politiska
ärendeberedningen och utförandet är uppdelat mellan olika nämnder bör
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processägarskapet tydliggöras så långt det är möjligt, genom dialog mellan
processägare/arkivansvarig inom respektive nämnd/förvaltning och regionarkivet.
För Socialnämnden rör denna typ av processer i synnerhet samarbeten mellan
socialförvaltningen och tekniska förvaltningen samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Tumregeln vid processkartläggning är vid dessa fall att
avgöra inom vilken förvaltning flest aktiviteter inom en process sker, eller till vilken
förvaltning/nämnd det är mest naturligt att en process tillhör, så att återsökning av
handlingarna underlättas för den utomstående. För processer som enbart sker inom
Socialnämnden bör den arkivansvariga ange vem eller vilken roll som ska ha
processägarskapet för respektive huvudprocessgrupp eller för varje enskild process,
detta ska anges i kolumnen för Ansvar i Informationshanteringsplanen. Lämplighet
avgörs utifrån den som besitter stor sakkunskap eller har en övergripande förståelse
för respektive process.
Bedömning

Genom att Region Gotland redovisar sina allmänna handlingar utifrån processer,
men utifrån en enhetlig regionövergripande struktur; klassificeringsstrukturen, som
även återfinns i informationshanteringsplanen, så ges alla verksamheter möjligheten
att beskriva sin respektive verksamhet med tillhörande processer, samtidigt som en
god ordning och därmed återsökningsmöjlighet tillgodoses. Att samtliga nämnder
genomför denna övergång till en processorienterad informationsredovisning utgör
den teoretiska delen av det kommande e-arkivsinförandet, vilket är avgörande för att
det praktiska införandet av e-arkivet ska ske så snabbt och smidigt som möjligt,
klassificeringsstrukturen tillsammans med informationshanteringsplanen utgör
nämligen facit för hur handlingarna ska återsökas i e-arkivet, när de ska levereras och
från vilket system handlingarna ska exporteras.
Som arkivmyndighet bedömer Regionstyrelsen det som lämpligt att Socialnämnden
beslutar att verkställa implementeringen av processorienterad informationshantering
på föreslagna sätt.
Beslutsunderlag

RS 2019/109 Arkivreglemente § 125: (Det ursprungliga ärendet med tillhörande
styrdokument som rör Region Gotlands övergång till en processorienterad
arkivredovisning),
RS 2018/187: Rapport över tillsyn enligt arkivlagen § 187 (Tillsyn som regionarkivet
utförde inom samtliga förvaltningar, där stora brister inom arkivvården påträffades,
vilka i mångt kan lösas genom att följa implementeringsåtgärder föreslagna i RS
2020/151),
Arkivreglemente för Region Gotland,
Region Gotlands informationshanteringsplan,
Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionarkivarie
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-16

HSN § 85

HSN § 85

RS Remiss - Implementering av
processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering

HSN 2020/225
HSN-AU § 79

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått tjänsteskrivelsen ”Implementering av
processorienterad informationshantering – fortsatt arkivhantering” på remiss. Hälsooch sjukvårdsnämnden ombeds uttala sig om fem implementeringsåtgärder utifrån
den nulägesanalys som regionarkivet gjort, samt vad som krävs inom förvaltningen
för att leveranser av elektronisk information ska kunna ske till ett e-arkiv.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är positiv till ett införande av ett e-arkiv. Det första
steget mot det tog nämnden i och med sitt beslut 2018-12-11 (HSN § 635) om digital
hantering och arkivering av diarieförda handlingar. Sedan dess har intentionen varit
att inom en snar framtid börja diarieföra enligt den nya klassificeringsstrukturen.
Det bör poängteras att införande av ett e-arkiv är ett stort och kostsamt projekt som
påverkar hela Region Gotland på både kort och lång sikt. Många av de föreslagna
implementeringsåtgärderna är svåra att genomföra före dess att ett e-arkiv är
upphandlat och det finns information om exempelvis dess tekniska lösningar samt
förutsättningarna för systemet att kunna ta emot sjukvårdsdokumentation.
Projektet kommer att kräva ett grundligt förarbete för att undersöka och förbereda
system inför leveranser till e-arkivet. Tidsplanen att ha ett e-arkiv på plats under 2021
och då påbörja leveranser är orealistisk. Det kommer att ta mycket längre tid än så
och det blir därmed svårt att uppge när avställning kan ske.
Det största arbetet och resurserna kommer att krävas av varje nämnd men ett stort
ansvar åvilar även regionstyrelsen i form av projektledning och stöttning för att
nämnderna ska gå i takt samt för att skapa regionövergripande samordningsvinster. I
ansvaret finns även utbildningsinsatser som inom flera områden behöver ske
regionövergripande och med fördel samordnas centralt.
Vad gäller kostnader för projektet går det i dagsläget inte att göra en uppskattning.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden är positiv till ett införande av ett e-arkiv men det är ett
stort och omfattande projekt som kommer att kräva förändrade arbetssätt och
resurser i form av budgetmedel och arbetstid från medarbetare. Enligt information
från regionstyrelseförvaltningen får inte investeringsmedel användas till projektet
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utan det måste vara driftmedel. Om inte resursförstärkning ges kommer
införandeprojektet att ta längre tid.
Majoriteten av de föreslagna implementeringsåtgärderna är möjliga att genomföra
men kräver tid och resurser. Tidsplanen att ha ett e-arkiv på plats under 2021 och då
påbörja leveranser är orealistisk. Arbete med en upphandling har inletts under våren
2020 med att först ta fram en kravställning anpassad för Region Gotland. Därefter
sker ett avrop från ramavtal hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). Många av
de föreslagna implementeringsåtgärderna är svåra att genomföra före dess att ett earkiv är upphandlat och det är möjligt att få vetskap om dess tekniska lösningar och
hur de kan dockas till befintliga system. Dessutom krävs att systemet kan ta emot
sjukvårdsdokumentation.
För hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetare kommer hela projektet att kräva
engagemang, kompetenshöjning, förändrade arbetssätt, nya rutiner och samverkan
för att kunna förbereda handlingar för leverans till ett e-arkiv.
Regionstyrelseförvaltningens inledning och förankring av projektet har tyvärr varit
bristfällig. Projektet presenterades för regionens koncernledning först i mars 2020.
Varken någon utsedd projektledare eller fastställt projektdirektiv har presenterats när
detta remissvar färdigställts. Regionens nätverk för arkivansvariga borde ha
involverats på ett tidigt stadium som en del av projektets planering och förankring.
Förhoppning och förväntan framåt finns därför på en god och ändamålsenligt
projektledning från regionstyrelseförvaltningen. Det krävs en sammanhållande resurs
med helhetsperspektiv men även som kan stötta och bistå varje förvaltning i sina
specifika behov och förutsättningar. Övergripande samarbeten kan ge
samordningsvinster och minska risken för dubbelarbete. En tydligare tidsplanering
för projektet efterfrågas för att få en klar bild över projektets olika moment och för
att förvaltningarna ska gå i takt.
Ärendets behandling under mötet

Elin Gottfridsson, nämndsekreterare, föredrar ärendet. För några dagar sedan
presenterades en projektledare för e-arkivsprojektet. Det blir Gunnel Johansson som
idag arbetar som systemförvaltare för ärendehanteringssystemet W3D3. Hon
kommer att ha uppdraget under resterande del av 2020 samt 2021. För hälso- och
sjukvårdsförvaltningens del ska nu en projektorganisation etableras för att arbetet ska
kunna starta under hösten och gå i takt med övriga förvaltningar.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 79
Elin Gottfridsson, nämndsekreterare, och Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör,
berättar kort om ärendet. För förvaltningen kommer det att krävas prioriteringar och
resurser för att komma i mål med införande av ett e-arkiv. Den rådande
coronapandemin och det ekonomiska läget kan få konsekvenser för projektet.
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Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020
Yttrande daterat 16 juni 2020
Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering – fortsatt
arkivhantering
Region Gotlands klassificeringsstruktur
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått tjänsteskrivelsen ”Implementering av
processorienterad informationshantering – fortsatt arkivhantering” på remiss. Hälsooch sjukvårdsnämnden ombeds uttala sig om de fem implementeringsåtgärderna
samt vad som krävs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att leveranser av
elektronisk information ska kunna ske till e-arkivet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är positiv till ett införande av ett e-arkiv. Det första
steget mot det tog nämnden i och med sitt beslut 2018-12-11 (HSN § 635) om digital
hantering och arkivering av diarieförda handlingar. Sedan dess har intentionen varit
att inom en snar framtid börja diarieföra enligt den nya klassificeringsstrukturen.
Det bör poängteras att införande av ett e-arkiv är ett stort projekt som påverkar hela
Region Gotland på både kort och lång sikt. Många av de föreslagna
implementeringsåtgärderna är svåra att genomföra innan dess att ett e-arkiv är
upphandlat och det finns information om exempelvis dess tekniska lösningar samt
förutsättningarna för systemet att kunna ta emot sjukvårdsdokumentation.
Projektet kommer att kräva ett grundligt förarbete för att undersöka och förbereda
identifierade system inför leveranser till e-arkivet. För hälso- och sjukvårdsnämnden
omfattas många system vilket kommer att kräva tid och resurser. Tidsplanen att ha
ett e-arkiv på plats under 2021 och då påbörja leveranser är orealistisk. Det kommer
att ta mycket längre tid än så och det blir därmed svårt att uppge när avställning kan
ske.
Vad gäller kostnader för projektet går det i dagsläget inte att göra en uppskattning.
Regionstyrelseförvaltningens inledning och förankring av projektet har tyvärr varit
bristfällig. Projektet presenterades för regionens koncernledning först i mars 2020.
Varken någon utsedd projektledare eller fastställt projektdirektiv har presenterats när
detta remissvar färdigställts. Regionens nätverk för arkivansvariga borde ha
involverats på ett tidigt stadium som en del av projektets planering och förankring.
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Framåt måste det finnas en god och ändamålsenligt projektledning från
regionstyrelseförvaltningen för att projektet sa kunna genomföras. Det krävs en
sammanhållande resurs med helhetsperspektiv men även som kan stötta och bistå
varje förvaltning i sina specifika behov och utmaningar. Övergripande samarbeten
kan ge samordningsvinster och minska risken för dubbelarbete. En tydligare
tidsplanering för projektet efterfrågas för att få en klar bild över projektets olika
moment och för att förvaltningarna ska gå i takt.
Utbildningsinsatser kommer att krävas för att höja medarbetarnas kunskap om
informationshantering och att tänka arkivering redan när handlingar skapas.
Önskvärt är att regionstyrelseförvaltningen kan ansvara för utbildningsinsatser som
berör allmänna handlingar, informationshantering, arkivering och de övergripande
styrdokumenten. Det bör även vara en del av introduktionen för nya medarbetare
och då främst administrativ personal och chefer.
För hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetare kommer projektet att kräva
engagemang, kompetenshöjning, förändrade arbetssätt, nya rutiner och samverkan
för att kunna förbereda handlingar för leverans till ett e-arkiv.
Tolkning och bedömning av de fem implementeringsåtgärderna

Nedan följer de fem identifierade implementeringsåtgärderna med nämndens
tolkning och bedömning.


För in processerna som hör till hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i
enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tolkar skrivningen som att det är den typ av
handlingar som idag förvaras i W3D3, det vill säga diarieförda handlingar.
Tolkningen görs att det är ärenden skapade i HSN:s ärendeserie i W3D3 från och
med 2019 och framåt som avses. Detta i linje med nämndens beslut 2018-12-11
(HSN § 635) om övergång till digital arkivering av diarieförda handlingar. Ärenden
skapade före 2019 arkiveras och levereras till regionarkivet i pappersformat enligt det
gamla arkivschemat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det är möjligt att genomföra
detta under förutsättning att samarbete med övriga förvaltningar sker genom den
föreslagna regionövergripande projektgruppen för W3D3. Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndsekreterare är föreslagen att ingå i projektgruppen.
Det är dock svårt att göra en bedömning för när det kan vara genomfört, där spelar
möjligheter till tekniska lösningar in liksom hur prioriterat arbetet är från
leverantörens, regionkansliets och förvaltningarnas sida. Tid måste avsättas för
deltagande i projektgruppen samt för efterarbete när klassificeringsstrukturen är på
plats i W3D3. Ska klassificeringsstrukturen omfatta ärenden skapade från 2019 och
framåt krävs en omregistrering av omkring 1500 befintliga ärenden. Detta arbete
måste göras i samarbete mellan nämndsekreterare, registrator/registraturen och andra
nyckelpersoner inom förvaltningen. Det är ett tidskrävande arbete som är svårt att
tidsätta. Även ärendenas handläggare kan behöva involveras då de är mest insatta i
sina ärenden och vilka processer de tillhör.
Även om det är att föredra att undvika ett glapp mellan olika sätt att arkivera på bör
arbetsgruppen tillsammans med regionarkivet göra en analys kring om det är rimligt
att registrera om alla nämnders ärenden från 1 januari 2019. För hela regionen rör det
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sig om ipp emot 20 000 ärenden! Ett alternativ är att istället införa den nya
klassificeringsstrukturen i W3D3 från och med 1 januari 2021.
Alla handläggare i W3D3 behöver få en övergripande kunskap om klassificeringsstrukturen och informationshanteringsplanen. Det är grunden i hela informationshanteringen och i förlängningen arkivering. Finns kunskapen med från början blir det
enklare att göra rätt och förutsättningarna för att arkiveringen blir smidigare och
korrekt ökar. Det handlar om ett förändrat arbetssätt och att tänka arkivering redan
när en handling skapas. Utbildningsinsatser kommer att krävas.



Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tolkar skrivningen som att det är ärenden skapade i
HSN:s ärendeserie i W3D3 från och med 2019 och framåt som avses. Detta i linje
med nämndens beslut 2018-12-11 (HSN § 635) om övergång till digital arkivering av
diarieförda handlingar. Ärenden skapade före 2019 arkiveras och levereras till
regionarkivet i pappersformat enligt det gamla arkivschemat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det är möjligt att genomföra
under förutsättning att samarbete med övriga förvaltningar sker samt att nämndsekreteraren (tillika arkivansvarig för de administrativa handlingarna) och eventuellt
andra nyckelpersoner får tid avsatt för arbetet. Gallring enligt informationshanteringsplanen behöver ske före leverans. Det är i dagsläget svårt att identifiera
den exakta tidsåtgången för hela arbetet. Det hör även ihop med
implementeringsprocessen ovan om att införa klassificeringsstrukturen i W3D3 och
från och med vilket datum det gäller.
Eftersom det blir ett brytdatum för arkivering av handlingar i pappersakter och
övergången till digital arkivering är det viktigt med sökbarhet mellan de två sätten att
arkivera på. Detta för att underlätta framtida eftersökningar för såväl regionarkivet
och medborgare som för medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Här
förväntas regionarkivet och regionstyrelseförvaltningen ta ett helhetsansvar med
kunskap och lösningar för hela regionen.



Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till
e-arkivet under 2021 och 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tolkar skrivningen som att det är MLT 3 och Medidoc
som avses som de första prioriterade systemen enligt den information som
framfördes i samband med att Whitereds slutrapport presenterades i januari 2020.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att det är svårt att förbereda system
för leverans innan ett e-arkiv är upphandlat. Hälso- och sjukvårdsnämndens arkivansvariga för medicinsk dokumentation deltar i upphandlingsarbetet för att
tillsammans med övriga representanter i inköpsrådet försöka komma fram till en så
tydlig och förutseende kravspecifikation som möjligt för att e-arkivet ska kunna ta
emot sjukvårdsdokumentation.
Hälso- och sjukvården använder en mellanlagringstjänst hos Region Stockholm och
där krävs att den information som ska föras över till e-arkivet taggas om enligt den
informationshanteringsplan som Region Gotland beslutat om. Idag är informationen
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taggad efter Region Stockholms bevarande- och gallringsplan. Taggningen omfattar
även systemet TakeCare. Att tagga om informationen kommer att medföra ett stort
och resurskrävande arbete som inte är realistiskt att genomföra under 2020. Hälsooch sjukvårdsnämnden har därför mycket svårt att se att leveranser till e-arkivet kan
ske redan under 2021.
Kostnaderna för förberedelsearbetet är i dagsläget omöjliga att uppskatta.



Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet
under 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tolkar skrivningen som att det är handlingar som idag
sparas på det gemensamma lagringsutrymmet som avses (G-disken), samt det
utrymme som varje medarbetare förfogar över (H-disken).
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att det är ett mycket tidskrävande
arbete att gå igenom och förbereda dessa handlingar för leverans till e-arkivet. I
princip samtliga av förvaltningens medarbetare berörs. En omfattande kartläggning
behöver göras för att identifiera vilka handlingar som idag förvaras på ytorna. Det
kommer att kräva stort engagemang och styrning från förvaltningens ledningsgrupp
tillsammans med arkivansvarig. Det bör sannolikt vara ett eget delprojekt inom
förvaltningen. Beroende på hur mycket resurser som kan avsättas för detta inom
förvaltningen samt vad kartläggningen visar är det svårt att göra en realistisk
bedömning av om det är möjligt att kunna börja leverera dessa handlingar till earkivet redan under 2022.
I förlängningen kommer det sannolikt att kräva nya arbetssätt och rutiner för hur
ytorna ska användas samt för att säkerställa följsamheten till
informationshanteringsplanen. Kanske kan det även visa sig att det finns behov av ett
system som kan ersätta eller komplettera lagring på G- respektive H-disken. Då krävs
att detta samordnas och drivs regionövergripande av regionstyrelseförvaltningen.



Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tolkar skrivningen som att det är de system som
framfördes i samband med att Whitereds slutrapport presenterades i januari 2020
som avses:
-

TakeCare (journalsystem)
Obstetrix 2 (mödravård/BB)
Provisio (vårdplanering)
Facad (tandvård)
Opus (tandvård)
Medusa (medicintekniska produkter)
Reidar (nationellt system för avvikelser inom medicinteknik)
SmiNet (nationellt system för smittskyddsdokumentation)
RIS PAC (röntgensystem)

Därutöver tillkommer dokumenthanteringssystemet Docpoint samt övriga
regionövergripande system som används av samtliga förvaltningar inom Region
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Gotland. Där kan personalsystem och ekonomisystem nämnas. För dessa system
måste regionstyrelseförvaltningen ta ett övergripande samordningsansvar. Varje
nämnd äger sin information i respektive system men paketeringen måste göras
regiongemensamt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det är ett mycket omfattande
arbete som kommer att kräva både resurser och tid. Det är därför svårt att göra en
realistisk bedömning för när detta arbete kan vara genomfört.
Att leverera information i arkivbeständigt format till ett e-arkiv kräver
systemlösningar och anpassningar av varje befintligt system. Varje nämnd ansvarar
för sin information och att den levereras till arkivmyndigheten. Detta är ett
resurskrävande krav från arkivmyndigheten som enligt regionstyrelseförvaltningen
ska finansieras inom ramen för varje nämnds budget. Att göra anpassningar och att
köpa in specifika moduler är kostsamt. Det är även svårt att inleda denna typ av
diskussion med leverantörer före det att en e-arkivlösning finns upphandlad och det
framgår vilka tekniska lösningar som krävs.
I Docpoint finns funktioner för gallring alternativt bevarande. Den funktionen
används inte idag men för att underlätta framtida arkivering och gallring enligt
informationshanteringsplanen bör den börja användas. Hälso- och sjukvården har ett
mycket stort antal handlingar i Docpoint och det blir därmed tidskrävande att gå
igenom redan publicerade handlingar för att ange om de ska gallras eller bevaras. Vad
gäller de tekniska lösningarna med Docpoint bör det hållas samman och drivas
regionövergripande tillsammans med systemförvaltare och respektive förvaltning,
förslagsvis på samma sätt som med W3D3. Följsamhet till informationshanteringsplanen är centralt. Utbildningsinsatser kommer att krävas i förlängningen
för dokumentframtagande.

Avslutningsvis vill hälso- och sjukvårdsnämnden framföra sin positiva inställning till
att införa ett e-arkiv, men för att få ett ändamålsenligt och framgångsrikt projekt är
det av största vikt med förankring på rätt nivåer. Eftersom budgetmedel saknas för
projektet kommer medel att behöva äskas från regionfullmäktige. Först när
förvaltningen kan påbörja analyser och kartläggning av systemens förutsättningar att
kunna leverera till e-arkivet kan en realistisk bedömning göras av när det i tid är
realistiskt att påbörja leveranser och kostnaderna för det.

Mats-Ola Rödén
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Gunnar Ramstedt, chefläkare
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande och lämnar det till regionstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått tjänsteskrivelsen ”Implementering av
processorienterad informationshantering – fortsatt arkivhantering” på remiss. Den är
skriven av regionarkivet och ställd till regionstyrelsen som, i egenskap av
arkivmyndighet, föreslås besluta om fem implementeringsåtgärder för hälso- och
sjukvårdsnämnden avseende införande av e-arkiv. Motsvarande skrivelser är
framtagna för regionens övriga nämnder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ombeds uttala sig, om de fem implementeringsåtgärderna utifrån den nulägesanalys som regionarkivet gjort, samt vad som krävs
inom förvaltningen för att leveranser av elektronisk information ska kunna ske till earkivet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är positiv till ett införande av ett e-arkiv. Det
första steget mot det tog nämnden i och med sitt beslut 2018-12-11 (HSN § 635) om
digital hantering och arkivering av diarieförda handlingar. Sedan dess har intentionen
varit att inom en snar framtid börja diarieföra enligt den nya klassificeringsstrukturen.
Det bör poängteras att införande av ett e-arkiv är ett stort och kostsamt projekt som
påverkar hela Region Gotland på både kort och lång sikt. Många av de föreslagna
implementeringsåtgärderna är svåra att genomföra före dess att ett e-arkiv är
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upphandlat och det finns information om exempelvis dess tekniska lösningar samt
förutsättningarna för systemet att kunna ta emot sjukvårdsdokumentation.
Projektet kommer att kräva ett grundligt förarbete för att undersöka och förbereda
system inför leveranser till e-arkivet. För hälso- och sjukvårdsnämnden omfattas
många system vilket kommer att kräva tid och resurser. Tidsplanen att ha ett e-arkiv
på plats under 2021 och då påbörja leveranser är orealistisk. Det kommer att ta
mycket längre tid än så och det blir därmed svårt att uppge när avställning kan ske.
Det största arbetet och resurserna kommer att krävas av varje nämnd men ett stort
ansvar åvilar även regionstyrelsen i form av projektledning och stöttning för att
nämnderna ska gå i takt samt för att skapa regionövergripande samordningsvinster. I
ansvaret finns även utbildningsinsatser som inom flera områden behöver ske
regionövergripande och med fördel samordnas centralt.
Vad gäller kostnader för projektet går det i dagsläget inte att göra en uppskattning.
Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-12-11 (HSN § 635) om övergång till
endast digital hantering och arkivering av diarieförda handlingar. Före beslutet har
diarieförda handlingar förvarats både i it-systemet W3D3 och i pappersakter för
arkivering. I samband med beslutet ovan antog hälso- och sjukvårdsnämnden en
reviderad dokumenthanteringsplan för sina administrativa handlingar (HSN § 636).
En dokumenthanteringsplan beskriver vilka handlingar som förvaras inom
myndigheten samt hur och var de ska förvaras samt om de ska besvaras eller gallras.
2019 sammanfogades innehållet i nämndernas dokumenthanteringsplaner till en
gemensam plan som gäller för hela Region Gotland. Den bytte namn till
informationshanteringsplan och fastställdes av regionfullmäktige tillsammans med ett
nytt arkivreglemente och klassificeringsstruktur 2019-03-25 (RF § 125). Revideringar
ska sedan göras årligen av regionstyrelsen.
I och med den nya informationshanteringsplanen ska handlingar framåt redovisas
enligt en processorienterad informationsredovisning. Det innebär att redovisningen
ska ske utifrån vilken verksamhetsspecifik process en handling tillhör. Detta
presenteras i en så kallad klassificeringsstruktur som kan liknas med en innehållsförteckning. Ansvarig för respektive huvudprocessgrupp ska anges i informationshanteringsplanen.
Under hösten 2019 anlitade regionstyrelseförvaltningen konsultföretaget Whitered
som fick i uppdrag att genom en förstudie kartlägga förutsättningarna för Region
Gotland att upphandla och införa ett e-arkiv. Slutrapporten presenterades för
regionens arkivansvariga med flera 2020-01-21. Regionarkivet har utifrån
slutrapporten identifierat fem implementeringsåtgärder för varje nämnd vilka utgör
denna remiss.
I regionstyrelseförvaltningens förslag ska införandet av e-arkiv ske i projektform med
en övergripande styrgrupp och projektledare. Projektledaren kommer att tillsättas
under våren 2020 och finnas med i projektet fram till slutet av 2021. Externt
konsultstöd kommer även att tas in. Varje förvaltning ska sedan tillsätta en styrgrupp
och projektgrupper för sina respektive system som ska leverera till e-arkivet. De
arkivansvariga ska ha en central roll i projektet.
Förvaltningens projektgrupper ska enligt regionstyrelseförvaltningen kontakta
respektive leverantör för de system som ska föras över till e-arkivet för att införskaffa
de moduler/funktioner som krävs för att kunna få ut data i arkivbeständigt format.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/225

Kartläggning av varje verksamhetssystem ska enligt regionstyrelseförvaltningen göras
i en så kallad verksamhetsmatris. Det är önskvärt att verksamhetssystemen ska kunna
paketera informationen som ska exporteras enligt FGS-strukturen. FGS står för
förvaltningsgemensam struktur och har tagits fram av Riksarkivet. Sannolikt kommer
anpassningar att krävas för respektive system.
En särskild regionövergripande projektgrupp föreslås för ärendehanterings- och
diariesystemet W3D3 som ska projektledas från regionkansliet på
regionstyrelseförvaltningen. I förslag till projektgrupp ingår förutom
systemförvaltaren representanter från några av förvaltningarna, bland annat hälsooch sjukvårdsnämndens nämndsekreterare.
De fem identifierade implementeringsåtgärderna avseende införande av e-arkiv är:


För in processerna som hör till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet i
W3D3, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med
redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.



Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.



Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information
som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under
2021 och 2022.



Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system,
men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.



Planera för export av övriga system som har information som ska levereras
till e-arkivet.

De fem identifierade implementeringsåtgärderna kommenteras i nämndens yttrande.
En övergripande bedömning görs i tjänsteskrivelsen under bedömning, i övrigt
hänvisas till yttrandet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med införande av e-arkiv
Enligt regionstyrelseförvaltningens förslag ska varje förvaltning bilda en styrgrupp
och en eller flera projektgrupper samt utse en delprojektledare. Det blir steg ett för
hälso- och sjukvårdsförvaltningen att inrätta. De arkivansvariga ska ha en central roll
i projektet. Varje förvaltning ska ta fram ett delprojektdirektiv som grundar sig på det
ännu ej färdiga projektdirektiv som omfattar hela det regionövergripande projektet.
För hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns flera utmaningar för att kunna införa ett
e-arkiv. Utmaningarna behöver kartläggas och vävas in i förvaltningens projekt. En
av utmaningarna är att arkivfrågan måste prioriteras högre i förvaltningen för att
underlätta framtida arkivering. Finns kunskapen med från början blir det enklare att
göra rätt och förutsättningarna för att arkiveringen blir smidigare och korrekt ökar.
Det hänger ihop med följsamhet till informationshanteringsplanen.
Utbildningsinsatser krävs för att höja medarbetares kunskap om
informationshantering och att tänka arkivering redan när handlingar skapas.
För att gå i mål med e-arkivsprojektet krävs nödvändiga resurser och att de personer
som ska involveras får tid avsatt, sannolikt behövs resursförstärkning.
Förhoppningen är att projektet i förlängningen bidrar till att arkivering blir ett
prioriterat område inom hela regionen efter e-arkivsprojektet.
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För diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3 kommer arbete att krävas både vad
gäller att få klassificeringsstrukturen på plats men även därefter i form av att
befintliga ärenden skapade från och med 2019 ska registreras enligt den nya
strukturen. Ett förslag som lyfts fram i yttrandet är att senarelägga det till 1 januari
2021. Även efter att klassificeringsstrukturen är på plats krävs introduktion och
utbildning för handläggare.
Förvaltningen behöver göra en kartläggning för lagringsytorna G- respektive Hdisken. Kartläggningen behöver exempelvis visa på om där finns:
-

handlingar som är arbetsmaterial och kan gallras

-

handlingar som sparas i verksamhetssystem också där denna version utgör en
kopia som kan gallras

-

handlingar som ska sparas i ett verksamhetssystem och inte på det aktuella
lagringsutrymmet (exempelvis W3D3, Docpoint, HR-system)

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är positiv till ett införande av ett e-arkiv men det
är ett stort och omfattande projekt som påverkar hela Region Gotland på både kort
och lång sikt. Förändrade arbetssätt på både regionövergripande nivå och för varje
förvaltning kommer att krävas. Det kommer även att krävas resurser i form av
budgetmedel och arbetstid från medarbetare. Enligt information från
regionstyrelseförvaltningen får inte investeringsmedel användas till projektet utan det
måste vara driftmedel. Om inte resursförstärkning ges kommer införandeprojektet att
ta längre tid.
Majoriteten av de föreslagna implementeringsåtgärderna är möjliga att genomföra
men kräver tid och resurser. Tidsplanen att ha ett e-arkiv på plats under 2021 och då
påbörja leveranser är orealistisk. Arbete med en upphandling har inletts under våren
2020 med att först ta fram en kravställning anpassad för Region Gotland. Därefter
sker ett avrop från ramavtal hos Sveriges kommuner och regioner (SKR). Många av
de föreslagna implementeringsåtgärderna är svåra att genomföra före dess att ett earkiv är upphandlat och det är möjligt att få vetskap om dess tekniska lösningar och
hur de kan dockas till befintliga system. Dessutom krävs att systemet kan ta emot
sjukvårdsdokumentation.
För hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetare kommer hela projektet att kräva
engagemang, kompetenshöjning, förändrade arbetssätt, nya rutiner och samverkan
för att kunna förbereda handlingar för leverans till ett e-arkiv.
Regionstyrelseförvaltningens inledning och förankring av projektet har tyvärr varit
bristfällig. Projektet presenterades för regionens koncernledning först i mars 2020.
Varken någon utsedd projektledare eller fastställt projektdirektiv har presenterats när
detta remissvar färdigställts. Regionens nätverk för arkivansvariga borde ha
involverats på ett tidigt stadium som en del av projektets planering och förankring.
Förhoppning och förväntan framåt finns därför på en god och ändamålsenligt
projektledning från regionstyrelseförvaltningen. Det krävs en sammanhållande resurs
med helhetsperspektiv men även som kan stötta och bistå varje förvaltning i sina
specifika behov och förutsättningar. Övergripande samarbeten kan ge
samordningsvinster och minska risken för dubbelarbete. En tydligare tidsplanering
för projektet efterfrågas för att få en klar bild över projektets olika moment och för
att förvaltningarna ska gå i takt.
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Det är positivt att en regionövergripande informationshanteringsplan har tagits fram i
samarbete mellan förvaltningarna och regionarkivet. För hälso- och sjukvårdens del
återstår fortfarande att komplettera vissa processer under kapitel 10, vilket inte
kommer att kunna färdigställas till sommaren 2020 enligt regionstyrelseförvaltningens
presenterade tidplan. I och med coronavirusets spridning har resurser prioriterats till
det. Komplettering kommer istället att göras inför nästa års revidering av
informationshanteringsplanen.
Sist i tjänsteskrivelseremissen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta
att verkställa implementeringen av processorienterad informationshantering vilket
inte rimmar med förslag till beslut då tjänsteskrivelsen är riktad till regionstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tolkar remissen som att det är ett yttrande över
implementeringsåtgärderna som avses. Förtydligande samt förankring kring detta har
inhämtats muntligt från regionarkivet och regionkansliet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020
Yttrande daterat 16 juni 2020
Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering – fortsatt
arkivhantering
Region Gotlands klassificeringsstruktur
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

5 (5)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-06-18

TN § 155

TN § 155

RSF Remiss. Implementering av
processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering

TN 2020/892
TN AU § 142

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) och regionarkivarien har tagit fram ett underlag
för implementering av processorienterad informationshantering.
Teknikförvaltningen har varit delaktiga i projektet och arbetar med att anpassa
arbetssätt för att möta projektets mål.
Bedömning

Teknikförvaltningen har inga synpunkter på materialet och ställer sig bakom
regionstyrelseförvaltningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram följande beslutspunkter:
o
För in processerna som hör till Tekniska nämndens verksamhet i
W3D3, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade
processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Kommentar: Arbetet utförs av systemansvarig i samråd med teknikförvaltningen.
o
arkivet.

Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-

Kommentar: Arbetssätt förändras för att möjliggöra detta.
o
Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under
2021 och 2022.
Kommentar: Vilka som är teknikförvaltningens prioriterade system är ännu inte
bestämt, men har att göra med mängden information som ska arkiveras i
kombination med komplexitet och kostnad för att få till en lösning.
o
Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
Kommentar: Arbete pågår. Punkten rör handlingar som till exempel förvaras i
gemensamma mappar på Region Gotlands server.
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TN § 155

o
Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.
Kommentar: Samtidigt som förvaltningen tar fram prioriterade system görs även en
plan för övriga system.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet kommer i framtiden innebära att Region
Gotlands arkiv blir mer tillgängligt för alla och säkras digitalt för framtiden.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör hela Region Gotlands verksamhet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär att ökade arbetsinsatser krävs från
teknikförvaltningen. Kostnader för anpassning av teknikförvaltningens egna system
tillkommer. För regionövergripande system ansvarar regionstyrelseförvaltningen för
anpassningskostnaderna. Ingen budget finns i dagsläget för detta.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag
med tillägg enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande: Beslutet innebär att
ökade arbetsinsatser krävs från teknikförvaltningen. Kostnader för anpassning av
teknikförvaltningens egna system tillkommer. För regionövergripande system
ansvarar regionstyrelseförvaltningen för anpassningskostnaderna. Ingen budget finns
i dagsläget för detta.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2020-05-05
RSF Tjänsteskrivelse 2020-02-03
Remissmissiv
Skickas till
Regionstyrelsen, regionarkivarie
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/892
5 maj 2020

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

RSF Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) och regionarkivarien har tagit fram ett underlag
för implementering av processorienterad informationshantering.
Teknikförvaltningen har varit delaktiga i projektet och arbetar med att anpassa
arbetssätt för att möta projektets mål.
Bedömning

Teknikförvaltningen har inga synpunkter på materialet och ställer sig bakom
regionstyrelseförvaltningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram följande beslutspunkter:
o För in processerna som hör till Tekniska nämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring
utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.
Kommentar: Arbetet utförs av systemansvarig i samråd med teknikförvaltningen.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
Kommentar: Arbetssätt förändras för att möjliggöra detta.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
Kommentar: Vilka som är teknikförvaltningens prioriterade system är ännu inte
bestämt, men har att göra med mängden information som ska arkiveras i
kombination med komplexitet och kostnad för att få till en lösning.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
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TN 2020/892

Kommentar: Arbete pågår. Punkten rör handlingar som till exempel förvaras i
gemensamma mappar på Region Gotlands server.
o Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
Kommentar: Samtidigt som förvaltningen tar fram prioriterade system görs även en
plan för övriga system.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet kommer i framtiden innebära att Region
Gotlands arkiv blir mer tillgängligt för alla och säkras digitalt för framtiden.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör hela Region Gotlands verksamhet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär att ökade arbetsinsatser krävs
från teknikförvaltningen. Kostnader för anpassning av teknikförvaltningens egna
system tillkommer. För regionövergripande system ansvarar
regionstyrelseförvaltningen för anpassningskostnaderna. Ingen budget finns i
dagsläget för detta.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2020-05-05
RSF Tjänsteskrivelse 2020-02-03
Remissmissiv
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, regionarkivarie
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MBN § 130

RS Remiss. Implementering av
processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering

MBN 2020/646

Miljö- och byggnämndens beslut



Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens förslag till beslut.



Miljö- och byggnämnden vill lyfta fram att föreslagen tidsplan inte är rimlig.



Miljö- och byggnämnden anser att projektet bör ha en budget och
resursåtgången bör analyseras.

Regionstyrelsen, i egenskap av arkivmyndighet, har bjudit in Miljö- och
byggnämnden att lämna synpunkter på Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering.
Miljö- och byggnämnden ombeds ta ställning till den analys av nuläget som
arkivmyndigheten via regionarkivet har gjort kring vad som behöver göras på
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att en övergång till en processorienterad
informationshantering ska bli verklighet, samt vad som krävs inom förvaltningen för
att leverera elektronisk information till e-arkivet i enlighet med beslutade
styrdokument kring arkiv och informationshantering: Arkivreglemente för Region
Gotland, Region Gotlands informationshanteringsplan, och den till
informationshanteringsplanen tillhörande Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det är ett nödvändigt arbete som ska
genomföras för att en övergång till en processorienterad informationshantering ska
bli verklighet.
Regionstyrelsen föreslår att ett antal implementeringsåtgärder genomförs för att få en
verksamhet som efterlever beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till
implementeringsåtgärderna i sig men önskar framföra att eftersom det i yttrandes
skrivande stund inte finns några tydliga projektdirektiv eller delprojektdirektiv har
förvaltningen svårt att uppskatta exakt vilka förväntningar som finns från
regionstyrelsen och vad som faktiskt kommer att krävas i slutänden.


Implementeringsåtgärd: För in processerna som hör till Miljö- och
byggnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån processer
möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur
Region Gotland.
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För att kunna föra in processerna som hör till Miljö- och byggnämndens
verksamhetsområde behöver förvaltningen först anpassa Klassificeringsstrukturen.
Ett arbete som inte har initierats tidigare eftersom det inte tydligt framgått vilka
förväntningar som finns från regionstyrelsen. Information från regionstyrelsen har
först gått till arkivansvariga och/eller nämndsekreterare, långt senare har
förvaltningschefen informerats om att detta arbete ska genomföras.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har även anpassningar gjorts i W3D3 med ett
antal olika flikar på olika typer av ärenden. Detta leder till att det så kallade
ärendekortet inte har samma utseende på alla typer av ärenden. När det nu blir
aktuellt att föra in processerna som hör till Miljö- och byggnämndens verksamheter i
W3D3 har det blivit uppenbart att ärendekorten bör vara identiska på samtliga
ärenden och enheter. W3D3 måste därmed anpassas, för att göra detta krävs
involvering av systemägare för W3D3 samt finansiering. Finansieringen för e-arkiv
ska ske inom nämndens budget vilket det inte har tagits höjd för i budget för 2020.
Två förberedande projekt, färdigställa Klassificeringsstrutkuren samt att skapa
enhetligt ärendekort i W3D3 måste startas upp och slutföras innan processerna som
hör till Miljö- och byggnämndens verksamhet kan föras in i systemet W3D3. Dessa
förberedande projekt kan startas upp först efter sommaren 2020 och idag finns ingen
tidsestimering för hur lång tid klassificeringen skulle ta. I skrivande stund finns ett
uppdrag lämnat till Formpipe, leverantör för W3D3 för tids och kostnadsestimering
att anpassa ärendekortet i W3D3. Förvaltningen måste avvakta återkoppling från
Formpipe innan beslut kan fattas


Implementeringsåtgärd: Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till
det kommande e-arkivet.

För att kunna leverera avslutade ärenden till ett e-arkiv krävs en genomgång av
samtliga ärenden från 1 januari 2019 för att markera de ärenden och handlingar som
ska gallras. En tids och resurskrävande arbete som förvaltningen måste planera inför.
Parallellt med detta måste rutiner skapas för handläggare inom förvaltningen gällande
vilka ärenden som ska bevaras och vilka som ska gallras utifrån
informationshanteringsplanen. Klassificeringsstrukturen och
informationshanteringsplanen måste förankras inom förvaltningen. För att kunna
förankra den måste förvaltningen först färdigställa den och kanske även
implementera den i W3D3. Klassificeringsstrukturens färdigställande är avgörande
för att kunna gå vidare och arbeta med denna implementeringsåtgärd.


Implementeringsåtgärd: Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som
innehåller information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske
till e-arkivet under 2021 och 2022.

Förvaltningen upplever att det inte finns utrymme att förbereda övriga prioriterade
verksamhetssystem under 2020. Första måste ovan nämnda klassificering färdigställas
tillsammans med att W3D3 måste anpassas för att klassificeringen ska kunna
implementeras. Därefter ska leverans av avslutade ärenden förberedas. Därmed ser
förvaltningen att arbetet med att förbereda andra prioriterade system kan ske tidigast
under hösten 2021.
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Flera system är redan identifierade inom förvaltningen som prioriterade. Dock väntar
ännu förvaltningen på att få ta del av delprojektdirektiv som regionstyrelsen ska
skriva fram. Förvaltningen saknar även projektdirektiv och en central projektledare
som är sammanhållande och stödjer förvaltningen i vad som behöver göras.


Implementeringsåtgärd: Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som
inte ligger i något system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till earkivet under 2022.

Handlingar som inte ligger i något system kan vara till exempel handlingar på G: och
H: katalogerna, OneDrive, SharePoint med flera. Att kartlägga dessa är ett stort
arbete som berör samtliga anställda inom förvaltningen. Här krävs det utbildning till
samtliga anställda inom förvaltningen i den nya informationshanteringsplanen för att
veta vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Detta tillsammans med övriga
punkter i denna remiss kan bli svårt att få klart för leverans till 2022. Rimligt är att
arbetet kan påbörjas under 2022.


Implementeringsåtgärd: Planera för export av övriga system som har
information som ska levereras till e-arkivet.

Förvaltningen har en bild över vilka övriga system som behöver förberedas för
leverans till ett e-arkiv. Förvaltningen behöver planera in kostnaden för detta i budget
samt avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen ser att det är svårt att planera när i
tiden detta kan ske sett ifrån att samtliga ovan nämnda punkter ska genomföras först.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Marie Engström, nämndsekreterare. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens förslag till beslut.
Miljö- och byggnämnden vill lyfta fram att föreslagen tidsplan inte är rimlig.
Miljö- och byggnämnden anser att projektet bör ha en budget och resursåtgången
bör analyseras.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering.
Tjänsteskrivelse 2020
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Datum

Marie Engström

Miljö- och byggnämnden

RS Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden ansluter sig till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, i egenskap av arkivmyndighet, har bjudit in Miljö- och
byggnämnden att lämna synpunkter på Implementering av processorienterad
informationshantering – fortsatt arkivhantering.
Miljö- och byggnämnden ombeds ta ställning till den analys av nuläget som
arkivmyndigheten via regionarkivet har gjort kring vad som behöver göras på
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att en övergång till en processorienterad
informationshantering ska bli verklighet, samt vad som krävs inom förvaltningen för
att leverera elektronisk information till e-arkivet i enlighet med beslutade
styrdokument kring arkiv och informationshantering: Arkivreglemente för Region
Gotland, Region Gotlands informationshanteringsplan, och den till
informationshanteringsplanen tillhörande Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Ärendebeskrivning

För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
redovisas.
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. ska beskrivas i form av processer i
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen.
Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en
informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).
Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna
handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Klassificeringsstrukturen beskriver
verksamheten i form av verksamhetsområden.
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I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering.
Regionstyrelsen föreslår att Miljö- och byggnämnden vidtar följande
implementeringsåtgärder för at efterleva beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering:
-

För in processerna som hör till Miljö- och byggnämndens verksamhet i
W3D3, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med
redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.

-

Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.

-

Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information
som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under
2021 och 2022.

-

Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system,
men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.

-

Planera för export av övriga system som har information som ska levereras
till e-arkivet.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det är ett nödvändigt arbete som ska
genomföras för att en övergång till en processorienterad informationshantering ska
bli verklighet.
Regionstyrelsen föreslår att ett antal implementeringsåtgärder genomförs för att få en
verksamhet som efterlever beslutade styrdokument kring arkiv- och
informationshantering. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till
implementeringsåtgärderna i sig men önskar framföra att eftersom det i yttrandes
skrivande stund inte finns några tydliga projektdirektiv eller delprojektdirektiv har
förvaltningen svårt att uppskatta exakt vilka förväntningar som finns från
regionstyrelsen och vad som faktiskt kommer att krävas i slutänden.
-

Implementeringsåtgärd: För in processerna som hör till Miljö- och
byggnämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring utifrån processer
möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur
Region Gotland.

För att kunna föra in processerna som hör till Miljö- och byggnämndens
verksamhetsområde behöver förvaltningen först anpassa Klassificeringsstrukturen.
Ett arbete som inte har initierats tidigare eftersom det inte tydligt framgått vilka
förväntningar som finns från regionstyrelsen. Information från regionstyrelsen har
först gått till arkivansvariga och/eller nämndsekreterare, långt senare har
förvaltningschefen informerats om att detta arbete ska genomföras.
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Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har även anpassningar gjorts i W3D3 med ett
antal olika flikar på olika typer av ärenden. Detta leder till att det så kallade
ärendekortet inte har samma utseende på alla typer av ärenden. När det nu blir
aktuellt att föra in processerna som hör till Miljö- och byggnämndens verksamheter i
W3D3 har det blivit uppenbart att ärendekorten bör vara identiska på samtliga
ärenden och enheter. W3D3 måste därmed anpassas, för att göra detta krävs
involvering av systemägare för W3D3 samt finansiering. Finansieringen för e-arkiv
ska ske inom nämndens budget vilket det inte har tagits höjd för i budget för 2020.
Två förberedande projekt, färdigställa Klassificeringsstrutkuren samt att skapa
enhetligt ärendekort i W3D3 måste startas upp och slutföras innan processerna som
hör till Miljö- och byggnämndens verksamhet kan föras in i systemet W3D3. Dessa
förberedande projekt kan startas upp först efter sommaren 2020 och idag finns ingen
tidsestimering för hur lång tid klassificeringen skulle ta. I skrivande stund finns ett
uppdrag lämnat till Formpipe, leverantör för W3D3 för tids och kostnadsestimering
att anpassa ärendekortet i W3D3. Förvaltningen måste avvakta återkoppling från
Formpipe innan beslut kan fattas
-

Implementeringsåtgärd: Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3
till det kommande e-arkivet.

För att kunna leverera avslutade ärenden till ett e-arkiv krävs en genomgång av
samtliga ärenden från 1 januari 2019 för att markera de ärenden och handlingar som
ska gallras. En tids och resurskrävande arbete som förvaltningen måste planera inför.
Parallellt med detta måste rutiner skapas för handläggare inom förvaltningen gällande
vilka ärenden som ska bevaras och vilka som ska gallras utifrån
informationshanteringsplanen. Klassificeringsstrukturen och
informationshanteringsplanen måste förankras inom förvaltningen. För att kunna
förankra den måste förvaltningen först färdigställa den och kanske även
implementera den i W3D3. Klassificeringsstrukturens färdigställande är avgörande
för att kunna gå vidare och arbeta med denna implementeringsåtgärd.
-

Implementeringsåtgärd: Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som
innehåller information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske
till e-arkivet under 2021 och 2022.

Förvaltningen upplever att det inte finns utrymme att förbereda övriga prioriterade
verksamhetssystem under 2020. Första måste ovan nämnda klassificering färdigställas
tillsammans med att W3D3 måste anpassas för att klassificeringen ska kunna
implementeras. Därefter ska leverans av avslutade ärenden förberedas. Därmed ser
förvaltningen att arbetet med att förbereda andra prioriterade system kan ske tidigast
under hösten 2021.
Flera system är redan identifierade inom förvaltningen som prioriterade. Dock väntar
ännu förvaltningen på att få ta del av delprojektdirektiv som regionstyrelsen ska
skriva fram. Förvaltningen saknar även projektdirektiv och en central projektledare
som är sammanhållande och stödjer förvaltningen i vad som behöver göras.
-

Implementeringsåtgärd: Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som
inte ligger i något system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till earkivet under 2022.

Handlingar som inte ligger i något system kan vara till exempel handlingar på G: och
H: katalogerna, OneDrive, SharePoint med flera. Att kartlägga dessa är ett stort
arbete som berör samtliga anställda inom förvaltningen. Här krävs det utbildning till
samtliga anställda inom förvaltningen i den nya informationshanteringsplanen för att
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veta vad som ska bevaras och vad som ska gallras. Detta tillsammans med övriga
punkter i denna remiss kan bli svårt att få klart för leverans till 2022. Rimligt är att
arbetet kan påbörjas under 2022.
-

Implementeringsåtgärd: Planera för export av övriga system som har
information som ska levereras till e-arkivet.

Förvaltningen har en bild över vilka övriga system som behöver förberedas för
leverans till ett e-arkiv. Förvaltningen behöver planera in kostnaden för detta i budget
samt avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen ser att det är svårt att planera när i
tiden detta kan ske sett ifrån att samtliga ovan nämnda punkter ska genomföras först.
Beslutsunderlag

RS Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering.
Tjänsteskrivelse 2020

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

ÖFN 2020/30
29 april 2020

Svante Boström

Överförmyndarnämnden

Angående remiss från regionstyrelsen - Implementering av
processorienterad informationshantering
Förslag till beslut

•

Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå att regionstyrelsens förslag till
implementeringsåtgärder avseende den processorienterade
informationshanteringen ändras till:
o För in processerna som hör till Överförmyndarnämndens verksamhet i
W3D3 respektive Wärna Go, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i
enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Börja använda det verksamhetsspecifika systemet Wärna Go genomgripande,
genom att:
1. beställa skanning av pågående pappersakter,
2. föra över dem till respektive ärende i Wärna Go,
3. gallra pappersakterna efter kvalitetsgranskning gjorts av de inskannade
handlingarna,
4. skapa rutin för att kontinuerligt skanna in inkommande pappershandlingar
till respektive ärende i Wärna Go och
5. beställ leverans av avslutade pappersakter till Regionarkivet.
6. se till att diarieföringen i Wärna Go kan ske i enlighet med redovisade
processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system,
men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022

Sammanfattning

2020-03-10 mottog Överförmyndarnämnden en remiss i form av en tjänsteskrivelse
från Regionstyrelsen. Remissen är skriven i form av ett beslutsförslag till
Regionstyrelsen och handlar om vilka åtgärder som överförmyndarnämnden behöver
genomföra för att kunna övergå till en så kallad processorienterad
informationshantering. Detta i enlighet med, av fullmäktige, redan beslutade
styrdokument Arkivreglemente för Region Gotland, Region Gotlands
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informationshanteringsplan, och den till informationshanteringsplanen tillhörande
Klassificeringsstruktur Region Gotland.
Regionstyrelsen är avsändare i sin roll som arkivmyndighet och sista svarsdag är
2020-06-25.
I korthet innebär Regionens övergång till processorienterad informationshantering
en anpassning till att många verksamheter nuförtiden arbetar med digitala handlingar.
Genom övergången anses de digitala handlingarna vara originalhandlingar och kan
bibehålla sin klassning från upprättande till arkivering. Upprättas handlingarna
korrekt skall således överföringen till slutlig förvaring vara en smal sak som inte
kräver någon särdeles komplicerad handläggning på vägen.
Slutlig förvaring kommer i fortsättningen ske i ett digitalt arkiv.
Överförmyndarnämndens kansli föreslår att nämnden ställer sig bakom
Regionstyrelsens förslag på implementeringsåtgärder med några smärre tillägg och
ändringar.
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden tillhör inte de verksamheter vilkas handlingar i stor
utsträckning är digitala, tvärtom. En absolut minoritet av nämndens handlingar som
är hänförbara till individärenden finns tillgängliga i digital form. Ingen handling som
inkom eller upprättades innan kansliet uppdaterade från Wärna till Wärna Go
(november -19) finns digitalt lagrad. Det innebär att nämnden på ett sätt har en
längre sträcka framför sig innan en slutlig övergång kan genomföras i och med det
enorma arbetet med inskanning av pappershandlingar som ligger framför oss.
Samtidigt hanterar Överförmyndarnämnden en begränsad mängd handlingar både
vad gäller art och antal och kansliets samtliga anställda är redan på det klara med vad
varje enskild handling fyller för funktion i helheten. När systemstödet väl är på plats
kommer det därför inte vara svårt att arbeta efter klassificeringsstrukturen. Det
kommer inte heller krävas någon omfattande utbildningsinsats. Jämför exempelvis
Överförmyndarnämndens nämndspecifika del av informationshanteringsplanen
(drygt 120 olika sorters handlingar, fyra handläggare) med Hälso- och
sjukvårdsnämndens respektive (476 olika handlingar, 1558 anställda). Inte desto
mindre är digitaliseringen av nämndens tiotusentals handlingar ett gigantiskt projekt
som inte kommer låta sig göras utan tillskott av resurser.
Överförmyndarnämnden för också två separata diarier. Ett avseende processer som
är hänförbara ställföreträdarskap, detta förs i det för överförmyndarverksamhet helt
anpassade verksamhetssystemet Wärna Go. Detta register förs för att uppfylla kraven
i förmynderskapsförordningen § 9-11, 17.
Det andra diariet förs i W3D3 i vilket övriga processer, alltså de som ej är hänförbara
till aktiva ställföreträdarskap, hanteras och diarieförs. Detta kommer att påverka
nämndens väg till att implementera den processorienterade informationshanteringen.
Det förekommer även handlingar och processer som hanteras utanför både Wärna
Go och W3D3. Att (vid behov) digitalisera och diarieföra dem är en del av en
pågående process. Oavsett om de är digitala eller ej saknas idag den
klassificeringsinformations som krävs för att kunna arkivera dem digitalt. Det saknas
också skrivna rutiner för att hantera dessa handlingar/processer.
Bedömning

Regionstyrelsens förslag på implementeringsåtgärder för överförmyndarnämnden är
som följer
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För in processerna som hör till Överförmyndarnämndens verksamhet i
W3D3, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med
redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.



Börja använda W3D3 mer genomgripande för att få en helt digital hantering
av nämndärenden.



Börja använda det verksamhetsspecifika systemet Wärna Go genomgripande,
genom att 1. beställa skanning av pågående pappersakter, 2. föra över dem till
respektive ärende i Wärna Go, 3. gallra pappersakterna efter
kvalitetsgranskning gjorts av de inskannade handlingarna, 4. skapa rutin för
att kontinuerligt skanna in inkommande pappershandlingar till respektive
ärende i Wärna Go och 5. beställ leverans av avslutade pappersakter till
Regionarkivet.



Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system,
men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.

Punkt 1 är till viss del problematisk i sin formulering då det tycks som om
Regionstyrelsen föreslår att nämnden skall föra över samtliga av sina processer till
W3D3. Alltså även dem som är hänförbara till aktiva ställföreträdarskap. Det är inte
aktuellt och kommer inte att bli framöver heller då W3D3 inte är utvecklat för
hantering av aktiva ställföreträdarskap. Däremot är implementeringsåtgärden i sig
central för att nämndens verksamhet skall kunna bli kompatibel med ett framtida earkiv. Den är dock i behov av ett tillägg, förslagsvis;;
För in processerna som hör till Överförmyndarnämndens verksamhet i W3D3 respektive
Wärna Go, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i
Klassificeringsstruktur Region Gotland.

Punkt 2 är helt genomförd och därför överflödig i sammanhanget, förslagsvis stryks
den.
Punkt 3 är den för den dagliga verksamheten helt avgörande åtgärden och kommer
att prioriteras under 2020-2022. Det är i dagsläget osäkert om hur det kommer att gå
tillväga och likaså om det finns finansiering för att skanna in nämndens
mellanlagringsarkiv (pappersakterna) i sin helhet. Även om Skanningscentralen
används så kommer det krävas en omfattande insats för att kvalitetssäkra alla
inskannade handlingar. Det bör dock vara målbilden som kansliet skall arbeta efter.
Tilläggas bör dock att Wärna Go måste göras kompatibelt med Punkt 1. Åtgärden är
därför i behov av ett tillägg, förslagsvis;
6. Se till att diarieföringen i Wärna Go kan ske i enlighet med redovisade processer i
Klassificeringsstruktur Region Gotland.

Ovanstående förändring av Wärna Go skall vara möjlig att göra enligt muntlig
information av leverantörerna, Explizit AB.
Punkt 4 bör nämnden ställa sig bakom i sin helhet. Den handlar i korthet om att
genomföra en registervård som är eftersatt men förvisso ständigt pågående. Med en
angiven tidsfrist från Region Gotlands arkivmyndighet finns ytterligare incitament för
kansliet att ta tag i arbetet.
Regionstyrelsens förslag till implementeringsåtgärder är till största delen bra och
framförallt nödvändiga för att överförmyndarnämnden överhuvudtaget skall kunna
använda sig av ett e-arkiv i framtiden. Vissa förändringar och tillägg är dock
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nödvändiga för att anpassa implementeringsåtgärderna efter kansliets praktiska
verklighet.
Med hänvisning till ovanstående bedömer jag det som nödvändigt att
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå att regionstyrelsens förslag till
implementeringsåtgärder avseende den processorienterade informationshanteringen
ändras till:
o För in processerna som hör till Överförmyndarnämndens verksamhet i
W3D3 respektive Wärna Go, så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i
enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Börja använda det verksamhetsspecifika systemet Wärna Go genomgripande,
genom att:
1. beställa skanning av pågående pappersakter,
2. föra över dem till respektive ärende i Wärna Go,
3. gallra pappersakterna efter kvalitetsgranskning gjorts av de inskannade
handlingarna,
4. skapa rutin för att kontinuerligt skanna in inkommande pappershandlingar
till respektive ärende i Wärna Go och
5. beställ leverans av avslutade pappersakter till Regionarkivet.
6. se till att diarieföringen i Wärna Go kan ske i enlighet med redovisade
processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system,
men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022
Beslutsunderlag

RF§125, daterat 2019-03-25
Arkivreglemente för Region Gotland, daterat 2019-01-20
Klassificeringsstruktur fr Region Gotland, daterad 2018-11-20
Region Gotlands Informationshanteringsplan
Remiss. Tjänsteskrivelse. Förslag till implementeringsåtgärder för
överförmyndarnämnden, inkom 2020-03-10
Missiv till tjänsteskrivelse, inkom 2020-03-10
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29
Lars Frank
Enhetschef

Skickas till
Regionstyrelsen
Malin Hedström, regionarkivet
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/980
10 mars 2021

Regionstyrelsen

Återrapportering – Uppföljning av Region Gotlands hantering
av Coronapandemin
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot och godkänner informationen.

Sammanfattning

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Målet med uppföljningen är att de slutsatser och rekommendationer som rapporten
identifierar kan bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands
förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier och andra kriser.
Ramboll pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport.
Koncernledningsgruppen kommer att genomföra en analys och ta fram förslag på
utvecklingsområden. Återkoppling sker vid budgetavstämningen i oktober 2021.
Beslutsunderlag

RS §247
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av Region Gotlands hantering av coronapandemin
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Webbplats www.gotland.se
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Målområde Social hållbarhet
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Målområde Ekonomisk hållbarhet
Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på hela Gotland.
Målområde Ekologisk hållbarhet
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Målområde Kvalitet
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
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Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
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Rekommendationer
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar
för ett livslångt lärande och befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
Region Gotland är en nationell resurs
Harmoniserade planer skapar trygghet
Rytmen skapar trygghet
Tillgodose kommunikationsbehovet
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland
Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är
långsiktigt säkrad
Kvalitet- övergripande
Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det
är lätt att komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Kvalitet- Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och
tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering,
innovation och förnyelsesprång
Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
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Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Vägen framåt
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1.

SAMMANFATTNING
I september 2020 fattade regionstyrelsen beslut om en oberoende uppföljning av Region Gotlands
hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20.
Rapporten syftar till att redogöra för framgångsfaktorer, utmaningar och framförallt bidra till
Region Gotlands lärande.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 1

RSA
Pandemi
plan

Uppföljning
Planering

Kriskommunikations Övning
plan

Före

Under

Efter

Tematisk bild över krisens olika skeenden

En kris har ett planerade före skede, ett hanterande underskede där planeringen stödjer arbetet
och ett efterskede när långsiktiga effekter hanteras och följs upp, för att sen återgå till före
skedet med planering, där lärdomar från den senaste krisen implementeras i nya planer.
Coronapandemin har ställt mycket höga krav på många framför allt offentliga organisationer runt
om i Sverige. De nationella beslut som fattats av regeringen och Folkhälsomyndigheten har
Region Gotland haft liten rådighet över. Regionen har ställts inför ett verkställande faktum och
kommer framgent hantera inte bara den fortsatta utvecklingen av pandemin, utan även de
långsiktiga effekterna av de nationella besluten.
I en uppföljning är det lika viktigt att beskriva framgångsfaktorerna som utmaningarna. Båda
perspektiven ger förutsättningar för att kunna stärka en organisation.
Framgångsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Ledning och samordning har fungerat både på politisk- och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på osäkra grunder.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts, stuprören har minskat kraftigt samt
att tilliten har ökat i organisationen.
Mötesrytmen internt.
Scenarioplanering och analys för att kunna ta höjd för olika händelseutvecklingar.
Engagemanget internt och externt gentemot olika organisationer.
Förmågan att kunna kraftsamla.

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Utmaningar
•
•
•
•
•

Region Gotlands roll som kommun och region i det nationella systemet.
Uppföljning av beslutade åtgärder.
Skuldberget av allt som inte blivit gjort internt och effekterna av pandemin i samhället på
lång sikt.
Uthålligheten i organisationen.
Möjlighet till långsiktig planering.

Sammanfattningsvis kan sägas att regionen lever upp till sin formulering: Region Gotland är en
modig organisation som klarar omställning och förändring. Att få tid att bygga vidare på
erfarenheterna som dragits under pandemin och omsätta dessa i konkret planering kommer leda
till att Region Gotland fortsatt kan vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling för
hela Gotland.
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2.

INLEDNING
Bakgrund
I september 2020 fattade regionstyrelsen på Gotland beslut om en oberoende uppföljning av
Regionens hantering av pandemin med fokus på det inledande skedet under våren- 20. I syfte att
stärka Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande
pandemier och eventuella andra kriser2.
Uppdraget skulle inte bara fokusera på krishanteringen och hur den fungerat, utan även på roller
och ansvar i relation till ledning och styrning, uthållighet och samordning.
Uppföljningen ska innebära ett lärande för Region Gotland och lyfta fram så väl framgångsfaktorer som utvecklingsområden.
Uppdraget tilldelades Ramboll Sweden AB och har genomförts av konsulterna Caroline Bergström
och Kristina Syk. Båda med mångårig erfarenhet av krisberedskap och utvärdering inom
framförallt offentlig förvaltning.

Metod
Utifrån uppdragsbeskrivningen sattes följande syfte och mål för uppföljningen:
• Syftet med uppföljningen är att utifrån interna (medarbetare) och externa (offentliga och
privata samverkanspartners) perspektiv följa upp processerna i Region Gotlands
krisledningsarbete, och dra erfarenhet och lärdom för framtida krishantering.
• Målet med uppföljningen är att slutsatser och rekommendationer kan identifieras vilka kan
bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands krishanteringsförmåga.
Utifrån uppföljningens inriktning, blev valet av metod att följa ett beslut. Detta för att initiera en
bredare ansats för uppföljningen i enlighet med Regionens önskemål samt för att för att kunna
genomlysa Region Gotlands hantering utifrån flera perspektiv utifrån arbetsmetoder och
processmässigt.
I samråd med regionen togs följande beslut fram:
• Att dra igång krisledningsarbetet (mitten av mars)
• Besöksförbud äldreboende och lasarett
• Övergång till digital gymnasieundervisning samt lunchkuponger
• Stödpaket till näringsliv och kultur & fritid
• All personal som kan ska arbeta hemma
Besluten följdes upp genom intervjuer med ett 20-tal medarbetare, politiker och chefer på Region
Gotland.
I enlighet med
•
•
•

inriktningen för uppföljningen intervjuades även externa parter så som:
Representanter från intresseorganisationer från näringslivet
Representanter från frivilligorganisationer
Representanter från Länsstyrelsen

Underlaget från intervjuerna har sedan analyserats. Resultat, slutsatser och rekommendationer
bygger i huvudsak på insamlad data från dessa intervjuer.
Analysmatrisen nedan beskriver inramningen för intervjuerna.
2

Hela uppdragsspecifikationen finns i Bilaga 1.
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Avgränsningar
Uppföljningen har utifrån uppdragets inriktning inte beaktat ekonomiska aspekter annat än för att
återge respondenternas perspektiv.
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3.

ÖVERSIKT VÅREN -20
När det i februari 2020 stod klart att covid-19 nått Europa, stod det snabbt klart för många att
detta handlade om en stor kris.
Begreppet kris definieras som: ”…hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis
elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor
drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.” 3
Ett år senare kan vi konstatera att pandemin fortfarande uppfyller samtliga kriterier.
Sverige stannade i mångt och mycket upp i mars 2020. Viruset slog särskilt hårt mot
Stockholmsregionen, vilket påverkade och satte tonen för hanteringen hela landet. Det fanns då
varken tillräcklig förberedelse för att hantera ett virus som drabbade så många och som krävde så
stora insatser framförallt från sjukvården, eller kunskap om hur de många svårt sjuka patienterna
skulle behandlas på bästa sätt.
På kort tid ställdes hela samhället om, från blomstrande näringar och folktäta städer till krisläge
med reseförbud, indragna kommunikationer, tomma gator, affärer, kaféer, restauranger och torg.
Många jobbade och studerade uteslutande hemifrån. Flera, framförallt av den äldre befolkningen,
blev isolerade till sina egna hem och beroende av andra för att kunna få tillgång till mat och
läkemedel. Samtidigt gjordes oerhörda ansträngningar i offentlig sektor för att kunna möta de
påfrestningar som coronaviruset innebar. Behovet av information var mycket stort och det hölls
dagligen presskonferenser av ansvariga myndigheter och många satt klistrade framför dem.
Svarta rubriker fyllde löpsedlarna om antalet insjuknade och avlidna.
Pandemin skulle också bli ett stresstest på vårt samhälle över lång tid. Framförallt av regionerna
men också av alla samhällsbärande myndigheter på nationell, regional och lokal nivås förmåga att
arbeta tillsammans, ta ansvar, samordna insatser och fatta beslut.
Det fattades under våren -20 flera beslut av regeringen eller Folkhälsomyndigheten som fick
direkt bäring på kommunal och regional nivå.

Tidslinjal nationella beslut, ett urval

Gotland hade inte lika många insjuknade och inlagda som andra delar av landet under pandemins
första våg våren -20, det gav tid till nödvändiga förberedelser. Det gotländska samhället
påverkades däremot direkt av effekterna. Inställda transporter till fastlandet, utbildningar för
framförallt högskolan och gymnasier förlades på distans, besöksförbud på äldreboenden.
Turistnäringen riskerade att bli rejält påverkad av pandemin, vilket skulle innebära minskade
intäkter för näringslivet med risk för ökad arbetslöshet.
För att mildra effekterna på samhället fattade Region Gotland flera beslut under våren.
3

Krisinformation.se https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/vad-ar-en-kris
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Tidslinjal Gotland översikt beslut

Beslut på nationell nivå har Region Gotland haft liten rådighet över, utan behövt arbeta med att
säkerställa implementationen och efterlevnaden.
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4.

RESULTAT OCH ANALYS
Analysen bygger på data insamlat
genom intervjuer och andra
underlag, resultatet är tematiskt
indelat utifrån styrkortsmodellen
2020–2023. 4 Samtliga målområden
eller mål tas inte upp utan endast de
som har bäring på uppföljningens
uppdrag och områden, vilka är
markerade i fetstil.
Perspektivet Samhälle beskriver
förenklat vad Region Gotland ska
bidra med till utvecklingen av det
gotländska samhället. Perspektivet
Verksamhet sätter mål utifrån att
verksamheten inom Region Gotland
ska bedrivas på ett effektivt sätt.

Översikt styrkortsmodellen

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
innevånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa.
Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt kulturliv. En plats där
människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa
de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och
utformas utifrån de grupper som har största behov.
Tre mål är satta för social hållbarhet
•
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
•
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxt villkor.
•
Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
4.1.1

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande och
befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor

Sedan mitten på mars -20 har studier på gymnasier, yrkeshögskolor, universitet och högskolor i
huvudsak skett på distans. Unga vuxna och barn, framför allt för gymnasieungdomar har varit
utan mycket utav den verksamhet där de normalt kan få information och ha möjlighet att ställa
frågor i och med beslutet om distansundervisning. Ur ett rent kommunikativt perspektiv innebär
detta en försvårande faktor att nå målgruppen unga vuxna, då både skolor och andra typer av
verksamheter riktade gentemot ungdomar så som mötesplatser, idrottsanläggningar helt eller
delvis varit nedstängda. Gruppen unga vuxna riskerar att påverkas långt framöver där sjunkande
4

Hämtat 210212 https://www.gotland.se/104973
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studieresultat och ökat utanförskap av subgrupper kan påverka målet om fullföljd
gymnasieutbildning under lång tid framöver. Detta stödjs även av rapporten från operativt
samverkansforum. 5.
Effekter av pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta grupper, vilket
har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som ökat under perioden är
samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser förekommer alkohol och droger.
Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser behöver förstärkas.
Under perioden noteras en oroande utveckling av ökad psykisk ohälsa bland gymnasielever.
Gymnasieeleverna studerade på distans under delar av vårterminen. Vid höstterminens start
fanns ett ökat antal elever som inte har klarat vårens distanskurser. Vid terminsstart ska dessa
elever läsa in kurser från föregående termin samtidigt som det nya läsårets kurser måste
påbörjas. Detta har lett till ökat tryck på eleverna som känner sig otillräckliga men också på lärare
som ska stödja och hjälpa i denna ansats. Under hösten syns en ökad efterfrågan till kuratorerna
på Wisbygymnasiet.
Kontaktpunkter för nyanlända i samhället försvann när SFI stängdes. Nyanlända är en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas då de kan ha svårt att manövrera det svenska systemet för
kommunikation om kriser, dels på grund av att de inte behärskar svenska språket fullt ut, dels för
att de inte har fullgod kunskap om hur den svenska modellen för krishantering fungerar och var
man hittar korrekt och tillförlitlig information. Risken är att den gruppen helt står utan information
och därmed omedvetet står för ett ökat risktagande eller får information från källor som kan vara
felaktiga.
Gruppen ensamkommande har även varit drabbade då det inte har funnits tydliga kontaktpunkter
för dem gällande frågor om påverkan på möjligheter till arbete och studier, vilka är direkt
avhängiga för deras möjligheter att få stanna i Sverige.
Sammantaget visar uppföljningen att andra verksamheter belastas hårdare när de kommunala
verksamheterna stängs ner. Målgruppen unga och nyanlända har lika stort behov av information
som övriga befolkningen behov av information men saknar kännedom om vilka kanaler som
budskap från myndigheter sprids samt kan även sakna goda förutsättningar (både utifrån
hemförhållande och psykosocialt) för att kunna bedriva verksamhet enskilt i hemmet över tid.
4.1.2

Gotland har beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Region Gotland startade redan i slutet av februari/början av mars upp en stab för att kunna
bevaka utvecklingen av Corona. I takt med att läget förvärrades skalades ansträngningarna upp
internt. Tidigt sattes en intern mötesrytm för att kunna hålla
” Fanns tydlig plan från
samman in- och utflöde av information om händelseutvecklingen
början.
på ett strukturerat sätt och vara stöd till ledningen, detta har gett
Vi talade mycket om
både stabilitet och trygghet för både politiker och tjänstemän i
att ligga i framkant.”
organisationen.
- Medarbetare stab

Regionen initierade tidigt olika typer av analysarbete utifrån
scenarion och kommunikation, för att långsiktigt kunna planera
utifrån olika händelseutvecklingar.

Pandemin har ställt höga krav på kommunikation i flera led, med många olika målgrupper i och
med att den berör alla som lever och verkar i det gotländska samhället på något sätt.
5

Regionstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2020-12-02, Ärende RS 2020/797
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Enligt medarbetarundersökningen6 som regionen genomförde, har den interna
kriskommunikationen fungerat väl där resultatet procentuellt för Region Gotland ligger högre i
flera fall än snittet.
Region Gotland upplevde under våren ett mycket högt tryck från lokal media, som krävde
omfattande ansträngningar från kommunikationsavdelningen och en intern samordning.
Resurserna för att jobba med kommunikation finns i huvudsak på förvaltningarna och att
tillgängliggöra dessa resurser för att hantera det stora informationsbehovet har fungerat, men
totalt är det en liten grupp kommunikatörer och det är svårt att växla personal för vila och
återhämtning.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och
samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och
därmed ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta
utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Tre mål är satta för ekonomisk hållbarhet:
•
Ökad befolkning i arbetsför ålder.
•
Det finns goda förutsättningar för att starta driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
•
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.

4.2.1

Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.

” Inte en enda
Sedan tidigare etablerade forum med näringslivet har fungerat. Flera
gång något vi
respondenter uttrycker att de strukturer som arbetats fram i
och dem utan
näringslivsberedningen varit en avgörande faktor för att kunna driva igenom
bara vi.”
frågor mellan regionen och näringslivet. De politiska beslut som fattats
gällande stöd till näringslivets och företagarnas intresseorganisationer samt
- Extern aktör
krispaketen riktade mot företagarna har inneburit lättnader.
Intresseorganisationerna har uppskattat både det stöd och den tillgänglighet
som regionen visat.
Företagsjouren har inneburit både avlastning för Region Gotland och intresseorganisationer, samt
ha gett reellt stöd till företagare.
Beslut om lättnader för företagare och idrottsföreningar har dock inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna (se kap 6.6 och 6.7 för rekommendationer).

6

Brilliant Future genomförde under hösten -20 medarbetarundersökningen, 82 procent av regionens anställda besvarade enkäten
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Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland att bli
klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga
utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering.
Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till
giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Tre mål är satt för ekologisk hållbarhet:
•
Gotlands klimatavtryck ska minska.
•
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
•
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemet.
4.3.1

Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.

Rent vatten ställer krav på tillgång till filter och andra processer för rening. Bräckvattenverket på
Gotland har även ett kemikalieberoende. I Sverige har vi avskaffat lagerhållning även av
produkter som är kritiska för att kunna upprätthålla förmågan i samhällsviktigt verksamhet.
Systemet kallas för just in time, där varor ska kunna levereras i rätt tid, alltså när behovet
uppkommer.
Just in time tar inte hänsyn till kraftigt ökad efterfrågan på varor eller avbrott i transporter eller
leveranser. När transporterna till och från Gotland kraftigt sjönk under våren blev effekterna
tydliga. Förutom den nationella bristen på sjukvårdsmateriel, gjorde den ökade efterfrågan att
väntetiden på bärbara datorer avsevärt förlängdes och att vissa produkter som krävs för
vattenrening var på väg att ta slut.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De
bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.
Tre mål är satta för kvalitet:
•
Alla som utnyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
•
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
•
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
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4.4.1

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Gällande dokumentation så har det funnits svårigheter i att sortera och organisera flödet av
information. Det har varit svårt att i efterhand följa upp exempelvis mötesprotokoll och beslut.
Det har även funnits svårigheter att internt dela och hitta information, vilket lett till merarbete
och otydlighet. Det har saknats tydlighet gällande hur dokumentationen ska ske i staben och
organiseras i kris.

Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för de vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten. Vi är
tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Tre mål är satta för medarbetare:
•
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt strategiskt arbete.
•
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
4.5.1

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Region Gotland har under pandemins inledande skeden visat att man klarar omställning och
förändring både i organisationen i stort och enskilda verksamheter. Exempel på detta är:
•
•
•

•
•

Ledning och samordning har fungerat både på
politisk och tjänstemannanivå.
Politiker och tjänstemän har vågat fatta beslut på
osäkra grunder.
Staben har fungerat som ett beslutsstöd för
framförallt KLG men många frågor har delegerats
ut i linjeorganisationen.
Beslutsgångarna har snabbats upp och anpassats.
Närheten och personkännedomen har förstärkts,
stuprören har minskat kraftigt samt att tilliten har
ökat i organisationen.

”Känner att som politiker
måste man ha
förtroende för
verksamheten och
känna tillit.”
- Politiker
regionfullmäktige

Många chefer och andra ledare har visat ledarskap under det inledande skedet av pandemin. 83
procent av de som svarade på medarbetarundersökningen ansåg att regionen hanterat
situationen på ett bra sätt. Det tillitsbaserade ledarskapet har inneburit fördelar så som snabbare
beslut, delegering i organisationen och lösningsorienterat förhållningssätt vilka har varit
framgångsfaktorer för arbetet med pandemin.

13/22

4.5.2

Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Vi har haft tur! Flera respondenter har gett uttryck för hur tursamt
det är att vissa åtgärder fanns på plats när pandemin slog till, främst
relaterat till hemarbete. Att arbeta med innovation och digitalisering
har avsevärt förenklat omställningen till hemarbete, där det har
upplevts som sömlöst. Att regionen haft en plan för digitalisering och
genomfört åtgärder har varit en framgångsfaktor under pandemin för
vissa förvaltningar. Arbetet är inte längre platsbundet utan kan i
många fall utföras med enkelhet från hemmet. Att fortsätta med
innovation och förnyelse utan att göra avkall på säkerheten, stärker
sannolikt förmågan att kunna hantera kriser i framtiden.

”Det finns enorm
styrka hos
medarbetare och
chefer att hantera
snabba förändringar
och en förmåga till
snabb omställning.”
- Chef

Resurserna på Gotland är begränsade i och med de geografiska
förutsättningarna, detta är känt sedan tidigare. På Gotland finns en
unik förmåga att kraftsamla vid händelser som påverkar hela samhället, det visade sig under
flyktingkrisen och det har även visat sig under pandemin. Region Gotland har en stark
inneboende kraft som särskilt visar sig i kristider.
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5.

REKOMMENDATIONER
Social hållbarhet- Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt
lärande och befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
•
•

Identifiera särskilda målgrupper som kan behöva extra stöd med framförallt information.
Stöd till frivilligorganisationer i deras arbete med ungdomar, hemlösa, gästarbetare etc.

Regionen behöver identifiera om det finns grupper i samhället som blir särskilt utsatta av åtgärder
som organisationen vidtar vid kris. Om det likt under pandemin ändå är tvunget att stänga
mötesplatser för olika grupper behöver ett samarbete med de organisationer som har andra typer
av platser för sammankomster inledas, alternativt behöver beslut om stängning förmedlas i god
tid.

Social hållbarhet- Gotland har beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar
•
•
•
•

Region Gotland bör internt arbeta fram egna anpassningar för att på ett effektivt sätt
kunna svara upp mot den nationella kraven utifrån kommun- och regionperspektivet.
Regionen behöver i sitt arbete med att se över planer inom LEH 7 och andra kriser
harmonisera planerna och arbetet med att uppdatera dem.
Vidmakthålla mötesrytm som taktar med de interna processerna och de externa behoven.
Kriskommunikation, nå ut till fler målgrupper, fastställa hur strukturen för det externa
behovet av information ska tillgodoses, bygga vidare på det framgångsrika arbetet i intern
kommunikation

5.2.1
Region Gotland är en nationell resurs
På flera sätt är Sverige ett land med
många olika förutsättningar på lokal,
regional och nationell nivå.
För Gotland innebär dessa unika
förutsättningar dels genom det
geografiska läget i Östersjön, dels
modellen med kommun och region
sammanslaget i Region Gotland.
De legala ansvaren skiljer sig något
mellan regiondelen med ansvar för
hälso- och sjukvården och den
kommunala delen förberedande och
vid en kris.
När en händelse som pandemin
inträffar, blir både kommuner och
regioner viktiga aktörer i det
nationella krishanteringssystemet. Kommunen är den aktör
påverkad först och mest vid en inträffad händelse samt har
gentemot Länsstyrelsen både före under och efter en kris.
7

Regeringen
Nationella
myndigheter
Länsstyrelse
Region

Kommun

närmast befolkningen, är ofta
särskilt rapporteringsansvar främst

Lagen om extraordinära händelser (2006:544) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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Regionen ska rapportera före, under och efter en kris till i huvudsak Socialstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även till länsstyrelsen under själva
krisen.
Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB rapporterar sedan vidare till regeringen som under en kris
använder informationen i inkomna underlag i sitt beslutsfattande. Precis som att ha en intern
rytm för arbetet med möten mm så behöver regionen följa den nationella rytmen och anpassa sig
efter den. Vidare behöver hälso- och sjukvården på ett tydligare sätt ingå i de beredskapsåtgärder
som regionen upprätthåller för att kunna fullgöra sitt ansvar enligt LEH.

5.2.2
Harmoniserade planer skapar trygghet
Krisberedskapsarbetet oavsett område ställer krav på planer. För att undvika missförstånd och
motstridigheter i planerna bör arbetet med att uppdatera dessa planer hållas ihop.

5.2.3
Rytmen skapar trygghet
Rytmen för möten som tidigt etablerades har inneburit en framgångsfaktor för krisarbetet. Att
fastställa det som arbetssätt för att skapa tydlighet och struktur i rutinerna är något som bör
vidareutvecklas. Rytmen kan behöva anpassas utifrån krisen art, men att se till att möten
harmoniserar internt och med externa beroenden är ett sätt att minska arbetsbelastningen vid
kommande kriser.

Tidslinjal staben exempelvecka

5.2.4
•
•
•
•

Tillgodose kommunikationsbehovet
Ta fram process för intern kriskommunikation/intern kriskommunikationsplan som bygger
på arbetssätt från pandemin.
Kriskommunikationsplanen behöver uppdateras för att kunna hantera olika typer av
händelser och målgrupper.
Ta fram mallar för kommunikationsplan, vilken kan anpassa efter krisen omfattning och
som tydligt kommunicerar när ny information kommer delges för att möta externa behov.
Arbeta fram plan för att kunna öka uthålligheten i kommunikationsgruppen.
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Det är både lagstadgat och av betydelse att myndigheter har en god tillgänglighet och aktivt
arbetar med att kommunicera vid en kris. För att inte behovet av information ska bli övermäktigt
är det av vikt att tidigt sätta en kommunikationsplan med tydliga hållpunkter för när och var
information ska delges eller kommuniceras. Detta för att avlasta framförallt enskilda medarbetare
på nyckelpositioner, tydliggöra förväntningar och ha ett ensat kommunikativt budskap.
Ekonomisk hållbarhet- Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland
•

Vidareutveckla det långsiktiga beslutsfattandet.

Att upprätthålla och fortsätta fatta beslut som har bäring på längre sikt för att underlätta för det
gotländska näringslivet och samhället, men också för kultur- och ideella organisationer.

Ekologisk hållbarhet- Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
•
•

Region Gotland behöver analysera kritiska beroenden och försörjningskedjor för
samhällsviktig verksamhet.
Utifrån analyserna öka robustheten i dessa verksamheter så att de klarar ett längre
avbrott i transporter eller annan störning i försörjningskedjan.

Region Gotland har gjort identifiering av samhällsviktigt verksamhet men behöver utöka analysen
med kritiska beroenden och försörjningskedjor för dessa verksamheter och sen skapa
förutsättningar för robusthet i utpekade verksamheter och dess beroenden.
Arbetet med att skapa ökad robusthet har påbörjats inom sjukvården, men behöver utökas till
andra verksamheter inom regionens ansvarsområde.

Kvalitet- övergripande
•
•

Ha en tydlig genomarbetad, på förhand skapad, dokumentationsstruktur för kriser, för
förenklad informationsdelning och uppföljning.
En sådan dokumentstruktur behöver vara känd och övad.

För att motverka att information upplevs som svåråtkomlig eller otydlig samt för att skapa
struktur och redundans bör ett arbetet tillsättas för att trygga dokumentationsstrukturen i
krisarbetet. Detta för att skapa förutsättningar att enkelt och tydligt kunna dela information
internt men också underlätta extern samverkan samt att kunna följa upp beslut. Men även för att
kunna säkerställa kraven på tillgänglighet för allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen
och för att säkra både kvaliteten och rättssäkerheten i beslut och annan information.
Dokumentationsstrukturen bör bygga på ordinarie strukturer och finnas i befintliga system.
Funktionaliteten i dokumentationsstrukturen för kris bör övas för att bli känd samt öka
förståelsen.
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5.5.1

•
•
•

Kvalitet- Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Fortsätta arbetet med tillgänglighet och de vidareutveckla de goda dialogforum som finns.
Det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket uppskattat.
Förbättrad tvärsektoriell samordning för frågor som gäller flera förvaltningar.

Region Gotland har av externa uppfattas som intresserade och tillgängliga både för möten och
dialog även med kort varsel, det har funnits ett personligt engagemang som varit mycket
uppskattat flesta externa anser sig ha blivit sedda.
För de externa verksamheter som har ett beroende till regionen men som spänner över flera
förvaltningar har dock upplevt att det varit rörigt med ibland motstridiga besked och beslut från
olika förvaltningar. En bättre tvärsektoriell samordning motsvarande näringslivsberedningen
rekommenderas för enklare samverkan med externa.

Kvalitet- Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
•
•

Genomför risk- eller konsekvensanalyser i beslutsprocessen på politisk och tjänstemannanivå.
Ta fram process för uppföljning som är känd och implementerad i verksamheten.

Besluten om lättnader för företagare och idrottsföreningar har inte genomförts stringent. Vissa
typer av näringsidkare har fått riktade lättnader så som gratis markupplåtelse, medan andra
verksamheter fått betala ordinarie avgift. Det har varierat i tolkning mellan olika förvaltning och
upplevts som försvårande med olikheterna.
Lunchkuponger till gymnasieelever har inneburit flera konsekvenser, det gav stöd till
näringsidkare brett över hela Gotland, men med konsekvensen att ungdomar samlades på
restauranger, vilket var negativt utifrån ett smittoperspektiv.
För att förbättra besluten föreslås en tydlig process för proaktiva risk- och konsekvensanalyser
inför beslut för både den politiska- och tjänstemannaorganisationen.
Region Gotland har brustit i uppföljningen. Det har inte funnits tydliga interna processer för
uppföljning kring bland annat medel utbetalda via stödpaket och vad dessa haft för effekt.

Medarbetare- Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
•
•
•

Regionen behöver även under kris upprätthålla förmågan till strategisk långsiktighet för
hela organisationen.
Fortsätt arbetet med det tillitsbaserade ledarskapet och att överbrygga stuprör i
organisationen.
Öva tjänstemän och politiker enskilt och tillsammans för att ytterligare förstärka
beslutsprocessen.

Det är komplext att hantera en långvarig händelse med många osäkra faktorer, beslut som var
bra och ansågs relevanta under våren har skapat bekymmer under hösten.
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Koncernledningens uppgift bör i huvudsak vara framåtblickande och planera på lång sikt och då
med kärnverksamheten för regionen som fokus. Detta gäller även det politiska styret.
Arbeta fram att tydliggöra vilka processer som måste ligga fast för att inte kärnverksamheten ska
riskeras, ex budgetprocessen och skapa förutsättningar för att dessa ska kunna genomföras
oavsett läge.
Genomför övningar för att förstärka arbetssätt och beslutsprocesser.

Medarbetare- Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
•
•
•
•

Region Gotland bör fortsätta och vidmakthålla sitt digitaliseringsarbete för att skapa
förutsättningar för ett dynamiskt arbete i sina verksamheter
Region Gotland behöver under våren -21 börja planera för skedet efter den mest akuta
krisen.
Personalplanera för krislägen.
Region Gotland behöver utöka samarbetet med frivilligorganisationerna för att kunna öka
redundansen i personalstyrkan, främst genom gemensamma övningar.

Hela samhället kommer leva lång tid med effekterna av Corona pandemin. När den mest akuta
medicinska krisen börjar närma sig sitt slut och vaccinering till stor del är genomförd finns det
risk för en ny kris. Utslitna verksamheter med stora skuldberg av planerat arbete som inte blivit
gjort, avstannad innovation men även rent ekonomiskt. Att planera för efterskedet är minst lika
viktigt som den planeringen som gjorts under krisen. Det kommer ställas krav på både
långsiktighet och förmåga från politiker och tjänstemän.
Under våren -20 gjordes en aktiv personalplanering där exempelvis ersättare för chefer gjordes i
två led. Att identifiera nyckelpositioner och planera för ersättare även utanför chefsledet, kan
ytterligare förstärka organisationen.
På Gotland finns ett antal frivilligorganisationer som har förmåga att stödja lokala och regionala
aktörer vid kriser. Eftersom tillgänglig personal är en identifierad brist, behöver regionen se över
möjligheterna till ökad redundans och uthållighet genom att utveckla sin förmåga att emot stöd
från andra.
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6.

VÄGEN FRAMÅT
Iakttagelserna och rekommendationerna i denna rapport behöver både beredas och landa i
Region Gotlands organisation. För att kunna omhänderta och omsätta både framgångsfaktorerna
och utmaningarna på ett strukturerat vis bör:
•
•
•
•

Beslut fattas kring vilka av rekommendationerna som ska genomföras och när.
En handlingsplan tas fram för genomförandet av åtgärder där vem som är
ansvarigansvarig, när i tid det ska genomföras och hur det ska rapporteras framgår.
Handlingsplanen uppdateras och revideras om nya uppgifter eller uppföljningar
genomförs.
Övningar genomföras i ett lite-och-ofta format, för att stärka organisationen ännu mer i
vardagen, fortsätta bygga tilliten och därmed också bli bättre i krisen.
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BILAGA 1
UPPDRAGSBESKRIVNING
Protokoll från Regionstyrelsen RS 247, 2020-09-02
RS § 247 Uppföljning av Region Gotlands hantering av Corona-pandemin
RS 2020/980
AU § 224
Regionstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Regiondirektören har tagit fram förutsättningar för ett uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av Coronapandemin. Syftet med uppdraget är att stärka
Region Gotlands beredskap, kapacitet och förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier
och eventuella andra kriser.
Regiondirektören lämnar uppdraget till en extern, oberoende resurs som ska redovisa
resultatet till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
Följande förutsättningar ska gälla för uppdraget och dess genomförande:
- Uppdraget omfattar både uppföljning och analys av Region Gotlands hantering av pandemin.
- Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020.
- Uppdraget omfattar Region Gotlands samlade verksamhet och dess olika insatser under
pandemin.
- Uppdraget ska omfatta flera perspektiv:
Kund/brukarperspektiv
Medarbetarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
- Uppdraget ska fånga upp och inkludera redan genomförda initiativ inom Region Gotland såsom
exempelvis medarbetarundersökning, redan genomförda uppföljningar osv.
- Uppdraget ska synkas med det arbete som Länsstyrelsen på Gotland gör samt med andra
nationella initiativ inom samma område (exempelvis IVO och MSB).
- Uppdraget ska pågå under den tid pandemin fortsätter att påverka viktiga samhällsfunktioner
i Region Gotland. Initialt fokus ska ligga på uppstartshantering och de första månaderna av
krishantering, därefter ska helheten av insatsen analyseras.
- Uppdraget ska inkludera de konsekvensanalyser som ingår i Region Gotlands normala
beredningsprocess och som är relevanta för sammanhanget, t ex barn – och genusperspektiv
samt styrkortsperspektiv (ekonomi, processer, medarbetare, samhälle).
- Uppdraget ska genomföras av en extern oberoende resurs.
- Uppdragsgivare är regiondirektören.
I arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) som ett medskick,
att medborgarperspektiv läggs till som ett av perspektiven i uppföljningen.
Ärendets behandling under mötet
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 61

Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Corona-pandemin

RS 2020/980

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkoppla rapportens utvecklingsområden på budgetberedningen i maj 2021.
•

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen redovisa kapitel
4.1.1 och hur pandemin har påverkat hushållens ekonomi. Förvaltningens får även
i uppdrag att kontrollera hur skolmiljarden kan användas utifrån utvecklingsområden i rapporten.

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramböll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Målet med uppföljningen är att de slutsatser och rekommendationer som rapporten
identifierar kan bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands
förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier och andra kriser. Ramböll
pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport. Koncernledningsgruppen kommer att genomföra en analys och ta fram förslag på
utvecklingsområden. Återkoppling sker vid budgetavstämningen i oktober 2021.
Ärendets behandling under mötet

Simon Härenstam (L) yrkar på att återkoppling av rapportens utvecklingsområden
ska ske på budgetberedningen i maj 2021.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att till regionstyrelsens
sammanträde få en redovisning av kapitel 4.1.1 i rapporten och hur pandemin har
påverkat hushållens ekonomi.
forts
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Eva Nypelius (C) föreslår att förvaltningen ska kontrollera hur skolmiljarden kan
användas utifrån utvecklingsområden i rapporten.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport. Ramböll 2021-03-04
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-10
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Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Länsrapporten - redovisningsåret 2020. Årsrapport enligt alkoholoch tobakslagen och ANDTS-förebyggande arbete samt
tillsynsplan 2021
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
Upprättad tillsynsplan för 2021 fastställs.

Sammanfattning

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och spel).
Utöver rapporten för 2020 har ett förslag till tillsynsplan för 2021 för alkohol- och
tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Alkoholtillstånd

Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i
jämförelse med 2019 oförändrat. Avseende tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten samt slutna sällskap har det minskat betydligt. Minskningen beror
huvudsakligen på utebliven Almedalsvecka.
Totalt var antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd under året 66 st.
Det ska jämföras med 221st under 2019. I bilagda tabell redovisas handlagda
ärenden-ansökan om/ändring av serveringstillstånd 2016-2020.
Vid utgången av 2020 fanns det 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland.
Det är samma antal som för 2019. Tillståndsmyndigheten har genomfört 280
tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2019 var 275 besök. Merparten av
tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda
alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis och
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räddningstjänst. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året.
Tillsynen har lett till 8 beslut om erinran och 8 beslut om varning. 18
serveringstillstånd har återkallats, samtliga på egen begäran.
Utifrån dialogen med näringslivet genom samrådet för God ordning på stan tillsammans
upplevdes sommaren 2020 som annorlunda. Polisen angav att antalet anmälda brott
och våld i offentlig miljö var historiskt låg. Majoriteten av offentligt våld är kopplad
till alkohol. Dialogen mellan branschen, polisen och regionen är bra. Polisen och
tillståndsmyndigheten fortsätter att utveckla samarbetet med till exempel
samtalsmöten med enskilda serveringsställen för att bland annat minska
berusningsnivån och i förlängningen, ytterligare minska det offentliga våldet. Vidare
har ett utbildningstillfälle i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under 2020.
Utbildningen examineras via ett kunskapsprov och totalt 27 personer godkändes. På
grund av rådande läge hölls antalet deltagare nere och utbildningen anpassades
utifrån givna rekommendationer.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var vid årsskiftet 86
st. Det är en liten ökning i jämförelse med 2019 (79 st). 50 försäljningsställen säljer
receptfria läkemedel och 3 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. Brister i
marknadsföring av tobaksvaror observerades.
Tillsyn - Rökfria miljöer

Enheten för Miljö- och hälsoskydd har utfört tillsyn av rökning på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Under 2020 har
tillsynen fokuserats på högstadie- och gymnasieskolor. (Tillsynen inkluderar även
friskolor.) Det förkommer rökning främst på gymnasieskolorna. Askkoppar och
”rökrutor” har inte påträffats vid någon tillsyn. Ett informationsmaterial har delats ut
till rektorerna om en rök/tobaksfri skola som har utmynnat i en stödjande dialog
tillsammans med ansvariga på skolorna. Inspektionerna har utförts i samband med
ordinarie tillsyn av inomhusmiljön.
Regionen kan inte ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna och
tillsynsarbetet är för närvarande inte finansierat.
ANDTS-förebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) har under
det gångna året fortsatt att vara ett prioriterat område inom den
samverkansöverenskommelse polisen och Region Gotland har i syfte att förebygga
brott och öka tryggheten i lokalsamhället. Ytterligare ingår ANDTS i arbetet med
medborgarlöftena för 2020 samt i den gemensamma problembilden (Våld, Droger,
Psykisk ohälsa, Utanförskap) som utgör grunden för samverkansöverenskommelsen
med polisen. För att verkställa samverkansöverenskommelsens avsikter har ett
operativt samverkansforum bildats (OSF). I OSF utvecklas och förbättras dialogen
och samordningen för insatser omkring droganvändningen på Gotland. Det kan till
exempel nämnas att under året kom narkotikasök med hund igång inom grund- och
gymnasieskolan. Rutinen för narkotikasök har också lagts till i handlingsplanen för
ANDTS-förbyggande arbete i den kommunala skolan.
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Då tillgången på droger fortfarande är hög genomfördes för första gången 2019 en
narkotikautbildning, Narkotika på krogen – Nej tack!, för målgruppen
ordningsvakter, entrévärdar, serveringspersonal, restaurangägare och hotell. Det
planerades även en utbildning under 2020 i anslutning till utbildningen för
Ansvarsfull alkoholservering. Den fick dock ställas in på grund av pandemin.
Ansvaret för övergripande ANDTS förebyggande arbete åvilar
regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via
länsrapporten till Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med
tillståndsmyndighetens rapportering.
Kontrollköp

Lagbestämmelserna om kontrollköp (2010:1622, 2018:2088, 2009:730) ger
kommunerna möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl, tobak, elektroniska
cigaretter/påfyllnadsbehållare eller läkemedel förvissar sig om att kunden har fyllt 18
år. Under 2020 genomfördes 50 kontrollköp på Gotland. Av dessa 50
detaljhandelsställen fick ungdomarna köpa tobak på 28 ställen utan att de förvissade
sig om att ungdomarna uppfyllde 18-årsgränsen.
Kundundersökning

Företagarundersökning genomförs kontinuerligt. Tillståndsmyndighetens kunder,
främst innehavare av stadigvarande serveringstillstånd, får frågor om myndighetens
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om 74 (indexvärde 0100).
Ekonomiskt resultat

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om 234 tkr
för 2020.
Tillsynsplan 2021
En gång om året kommuniceras den överenskommelse, mellan
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som utöver
myndighetsutövning även reglerar åtagande utifrån Region Gotlands riktlinjer för
alkoholservering, utbildning, information och uppföljning. Enligt 9 kapitlet 2 §
alkohollagen ska kommuner upprätta en tillsynsplan som också ges in till
länsstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan
som ligger till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning av
folköl samt vissa receptfria läkemedel för 2021.
Bedömning

Rapporten om redovisningsåret 2020 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2021 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att
regionstyrelsen fastställer planen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Bilaga
Årsrapport tillståndsmyndigheten 2020
Tillsynsplan 2021 avseende alkoholservering på restauranger, folköl, tobak inkl rökfria miljöer, vissa
receptfria läkemedel inom detaljhandeln samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Livsmedel & alkoholtillstånd samt enheten för Miljö- och
hälsoskydd
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2021
Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger,
folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln
Handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden, tillsyn av serveringstillstånd
och tobakstillstånd, försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa
receptfria läkemedel samt tillsyn av rökförbudet på restauranger utförs inom region
Gotland av tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, enhet Livsmedel och
Alkoholtillstånd. Myndigheten är organisatoriskt placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar på delegation från Regionstyrelsen via
uppdrag från Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet.

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den
som meddelats serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Servering får bara ske i
sådan omfattning och under sådana former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund
av oordning och onykterhet på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för
att erhålla serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd meddelats.
Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs.
Om missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd
en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen
kan även under vissa förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd.
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Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd som
tillståndshavare som meddelats tillfälligt serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan avse
servering till allmänheten eller slutna sällskap. På Gotland finns idag 253 permanenta
serveringstillstånd.
Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.
Den förebyggande tillsynen ska ske genom:


att ta fram och följa tillsynsplan för året



information, utbildning och rådgivning till näringsidkare och serveringspersonal i
samverkan med krögare, myndigheter och andra berörda
att vara sakkunnig i alkohollagstiftningen och behärska myndighetsutövning, bland
annat genom att medverka vid informationstillfällen och informera media
information till blivande krögare samt uppdaterad hemsida




Som ett led i den förebyggande tillsynen ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom
tillståndsmyndigheten upprätthålla kontakt med branschen/krögarföreningen och andra
myndigheter för att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete. Vidare ska formerna för
dialog och samverkan med livsmedelskontroll, polismyndigheten, skatteverket m.fl. ske med
syfte att öka effektiviteten i tillsynsarbetet.
Inre tillsyn
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och uppföljning av
tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det sker efter remissförfarande.
Samverkan sker med andra myndigheter som t.ex. kronofogdemyndigheten, polismyndigheten
eller skatteverket. Den innebär också kontroll av rapporter från andra myndigheters
restauranginspektioner. Den inre tillsynen omfattar även granskning av den årliga, av
tillståndshavarna inlämnade restaurangrapporten.
Den inre tillsynen sker genom att:




tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med betydande
inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av vandel och
ekonomiska förhållanden i övrigt
företagens marknadsföring av alkohol i dagspress eller andra media kontrolleras

Yttre tillsyn
Med yttre tillsyn avses den tillsyn som sker på serveringsstället, vilket innebär kontroll av att
alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och bestämmelser enligt alkohollagen och
anslutande bestämmelser samt då det avser rökning på serveringsstället även lagen om tobak
och liknande produkter.
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Tillsynen kan ske av regionen enskilt eller genom så kallad samordnad tillsyn. Då sker
tillsynen riktat och metodiskt genom samverkan med till exempel polismyndigheten och
räddningstjänsten. Yttre tillsyn kan delas in i rutinbesök, påkallade besök eller
uppföljningsbesök och sker dagtid, kvälls- eller nattetid. Merparten av den yttre tillsynen sker
sommartid. Under v. 24 -33 utför anställda restauranginspektörer en stor del av
tillsynsbesöken. Övrig tid bör tillståndsmyndigheten eftersträva att utföra åtminstone en
tillsynsomgång i månaden. Viss tillsyn sker samordnat med polisen Gotland samt regionens
räddningstjänst. Tillståndsmyndigheten har som målsättning att genomföra minst ett
tillsynsbesök per tillståndshavare och år.
Yttre tillsyn avser främst kontroll av:
















ordning
nykterhet
att servering inte sker till minderåriga
matutbud, hur länge mat erbjuds samt prissättning på mat
alkoholfria alternativ
priser på alkohol och alkoholfria alternativ
om kvitto erbjuds
musiknivå
animering/marknadsföring
om personalen är utbildad i ansvarsfull alkoholservering
antalet gäster
hur många gäster lokalen är anpassad för
att serveringsansvarig finns på plats
tillståndsbevis samt villkor förenade med tillståndet
om rökförbudet efterlevs på uteservering och i anslutning till entré eller andra ytor

Formerna för samverkan med bland andra polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket
m. fl. ska fortsätta att utvecklas.
Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna
bestyrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd bör tillståndsmyndigheten
eftersträva att göra en tillsyn på plats efter cirka två månader.
Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen.
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TILLSYN AV FOLKÖL
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till
regionen. Ett register över anmälda försäljare hålls av tillståndsmyndigheten, som också
utövar tillsyn enligt alkohollagen. De som anmält till regionen att de bedriver detaljhandel
med eller servering av folköl ska själva utöva särskild kontroll, så kallad egenkontroll, över
sin försäljning och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Ett sådant
egenkontrollprogram är utövarens egen policy över att försäljningen bedrivs i enlighet med
alkohollagens bestämmelser. Bland annat ska den innehålla uppgifter om utbildning av
personal, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll, riskanalyser m.m.
Vid försäljning av folköl måste det också finnas matvaror till försäljning. Matvaror, eller då
det är fråga om matservering, får endast säljas i en enligt livsmedelslagstiftningen godkänd
livsmedelslokal. Med matvaror avses varor ur det vanliga livsmedelssortimentet.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:






hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av folkölsförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
försäljning av matvaror sker
folkölen exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av folköl sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNING OCH TILLSYN AV TOBAKSVAROR
Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen.
I den nya tobakslagen har det införts regler om tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror
både i detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånd krävs inte för försäljning av e-cigaretter och
4
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påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra liknande produkter. Ett tillstånd för
försäljning av tobaksvaror kan gälla för viss tid eller tillsvidare.
Kommunen får ta ut en ansökningsavgift. En ny taxa för ansökningsavgifter för försäljning av
tobaksvaror antagen av regionfullmäktige började gälla den 1 juli 2019. Taxan för
tobakstillsyn lämnades oförändrad.
Andra viktiga förändringar som började gälla när lagen om tobak och liknande produkter
trädde i kraft är utökade rökfria miljöer såsom inhägnade platser utomhus huvudsakligen
avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som allmänheten har tillträde till och utanför entréer
till exempelvis restauranger och butiker. Rökning har även förbjudits på uteserveringar på
restauranger och andra serveringsställen liksom på utomhusområden i inrikes kollektivtrafik
etc. Tidigare sanktioner i form av omhändertagande av tobak och försäljningsförbud har
försvunnit. I stället har varning och återkallelse införts som nya sanktionsmöjligheter.
Ett register över anmälda försäljare/tillståndshavare hålls av tillståndsmyndigheten. Regionen
utövar tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den som bedriver
detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ska utöva särskild kontroll enligt tobakslagen.
En sådan kontroll ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram som skickas in till regionen.
Egenkontrollprogrammet är likartat det som avser försäljning av folköl och bör därför se ut på
ungefär samma sätt. Något krav på godkänd livsmedelslokal eller utbud av matvaror finns
dock inte vid tobaksförsäljning.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:







hålla och uppdatera register över försäljningsställen för tobak samt
anmälningspliktiga varor
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av tobaksförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete
tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med
betydande inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av
vandel och ekonomiska förhållanden i övrigt

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:





tillståndsbevis finns på försäljningsstället
försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
tobaksvarorna exponeras på rätt sätt i butiken
5
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marknadsföringen av tobaksvaror sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

TILLSYN AV ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Sedan 1 juli 2019 gäller lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
För den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortsatt anmälningsförfarande
till regionen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas och lämnas in med anmälan.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:





hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av försäljningen samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
varorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare sker på ett med
lagstiftningen förenligt sätt
förpackningarna har hälsovarningar samt innehåller informationsblad och
innehållsdeklaration

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
Rökfria miljöer
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inom ramen för tillsyn av rökfria miljöer utföra
tobakstillsyn, se särskild bilaga om tillsyn av rökfria miljöer. Exempel på dessa rökfria
miljöer är inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser
som allmänheten har tillträde till, entréer utanför till exempel restauranger och butiker,
utomhusområden i inrikes kollektivtrafik samt skolor etc. Tillsynen utförs i den delen av
miljöskyddsinspektörer på samhällsbyggnadsförvaltningen. Regionen kan inte ta ut avgifter
för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna.
Tillsyn av rökfria miljöer kopplade till restauranger med serveringstillstånd, såsom
uteserveringar och entréer till restauranger utförs av personal från tillståndsmyndigheten.
6
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Tillsynen sker i samband med ordinarie tillsyn av serveringstillstånd. Målsättningen är att
genomföra minst ett tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn.
TILLSYN AV VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Från 1 november 2009 gäller enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att vissa läkemedel får säljas i detaljhandeln. Läkemedel för egenvård görs därmed mera
tillgängliga för allmänheten. Läkemedelsverket är den myndighet som har central tillsyn över
efterlevnaden av lagen men det är kommunen som har den direkta uppgiften att kontrollera
försäljningsställena och därmed en skyldighet att rapportera brister i hanteringen till
läkemedelsverket.
Näringsidkaren är precis som vid försäljning av folköl och tobak skyldig att utöva särskild
kontroll, så kallad egenkontroll, över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och
se till att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Vidare ska
verksamheten bedrivas i en lämplig lokal, läkemedlen ska tillhandahållas på lämpligt sätt samt
statistiska uppgifter ska lämnas till E-Hälsomyndigheten.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:



hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t e x genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida

Vid yttre tillsyn kontrolleras att:





ett egenkontrollprogram finns upprättat
läkemedlen exponeras på lämpligt sätt
hanteringen fungerar i övrigt, t ex att inköp och förvaring sker enligt bestämmelserna
skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart synbar

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2019-0617, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett tillsynsbesök
per försäljningsställe och år.
Under 2021 kommer tillståndsmyndigheten i sin tillsyn fortsätta att beakta försäljningsställen
för folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel som
enbart är öppna under sommaren.
7
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Kontrollköp
Tillståndsmyndigheten kommer utifrån gjord överenskommelse med
Regionstyrelseförvaltningen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter informera om och
utföra kontrollköp på ett urval av försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.
UPPFÖLJNING
Tillståndsmyndighetens tillsynsarbete ska årligen följas upp. Utgångspunkten för
uppföljningen är verksamhetens tillsynsplan. Uppföljning ska ske genom löpande
dokumentation utifrån tillsynsplanen av ärenden, tillsyn och insatser. Tillsynsplanen ligger till
grund för verksamhetens årsrapport. Årsrapporten visar verksamhetens omfattning, hur
tillsynsplanen följts, eventuella avvikelser och resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetens
syfte och innehåll. Tillsynsplanen ligger även till grund för utveckling av verksamheten
kommande år. Under året ska det även ske kontinuerliga träffar med beställaren för
avstämning av arbetets gång.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare
2021-02-15
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Bilaga
Ärende RS 2021/35
24 februari 2021

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och hälsoskydd

Bilaga till tillsynsplan 2021 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar årligen fram en tillsynsplan som ligger
till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning
av folköl samt vissa receptfria läkemedel.
Tillsyn av rökfria miljöer 2021
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft (2018:2088) som innebär utökade
rökfria miljöer utomhus. Syftet med lagen är att skydda allmänhet från att
ofrivilligt utsättas för tobaksrök. Den verksamhet som berörs av rökförbudet
ansvarar för att det efterföljs inom deras område. Miljö- och byggnämnden har
tilldelats ansvaret för tillsynen.
Enhet miljö- och hälsoskydd utövar tillsyn vid följande områden:
 skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem
 utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis
busshållplatser och taxizoner
 inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 lekplatser som allmänheten har tillträde till
 entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis vid
myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för sjukvård
Enhet miljö och hälsoskydd har planerat för 100 timmars handläggningstid för
tillsyn över rökfria miljöer under 2021. 50 timmar planeras för tillsyn vid
skolgårdar och liknande. 50 timmar planeras för klagomålshantering,
samverkan och informationskampanjer gällande resterande ansvarsområden.
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd utövar tillsyn vid följande områden:
 uteserveringar vid exempelvis restauranger och kaféer.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Enhet Livsmedel &
Alkoholtillstånd
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Handläggare Jörgen Wiss
Telefon 0498 - 26 96 23
E-post jorgen.wiss@gotland.se
Diarienr 22-2021-00005
Datum 2021-02-15

Årsrapport 2020
Tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak är nöjda med året.
Den överenskommelse som tecknats med
Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet och de
planer som tagits fram för verksamheten har i huvudsak följts.
Antalet inkomna tillståndsansökningar har minskat totalt sett
under året. Handlagda ärenden avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten är i princip oförändrat jämfört
med 2019. Handlagda ärenden avseende tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten samt slutna sällskap har
minskat betydligt jämfört med 2019. Minskningen beror till
övervägande del på utebliven Almedalsvecka 2020.
Under året har en ny tillsynsplan upprättats.

Ekonomiskt resultat
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat om 234 tkr för 2020.

Ansökningar om serveringstillstånd
Enligt ärendehanteringssystemet AlkT har myndigheten under 2020
handlagt 42 nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten samt 14 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten. Vidare har det handlagts 10 ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap.

Besöksadress: Visborgsallén 19

Webbplats: www.gotland.se/sbf

Postadress: SE–621 81 Visby

Bankgiro: 339–8328

Telefon: +46 (0) 498–26 90 00 vxl.

Postgiro: 18 97 50–3

E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motsvarande siffror för 2019 var 41 handlagda ärenden om nya
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 80 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 100 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

Tillsyn
Det fanns 256 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av
2020. Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 280
tillsynsbesök på öns serveringsställen. Merparten av tillsynsbesöken har
skett under sommaren av extraanställda alkoholinspektörer. Motsvarande
siffra för 2019 var 275 tillsynsbesök.
Viss tillsyn under året har alkoholhandläggarna genomfört själva samt
tillsammans med polis och räddningstjänst.
Tillsynen under 2020 har lett till att det har meddelats 8 beslut om erinran
och 8 beslut om varning. 18 serveringstillstånd har återkallats, samtliga på
egen begäran.

Personal
Tre handläggare har arbetat heltid under året.
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Under veckorna 24-33 har utöver ordinarie personal fyra extraanställda
alkoholinspektörer arbetat med tillsyn på de gotländska restaurangerna.
Personalen har fortbildat sig på olika sätt, deltagit i nätverksträffar samt
informationsmöten.

Handläggningstider
Myndigheten bedöms uppfylla upprättade mål för handläggningstider, se
bilaga. Med kunden i fokus sker i varje ärende en skyndsam och rättssäker
handläggning.

Information
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gör vid behov utskick av
information till tillståndshavare eller butiker. Information kan också hittas
på hemsidan som uppdateras regelbundet. Information ges även via epost
samt muntligt via telefon eller vid kundbesök.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering anordnades under 2020.
Utbildningsföretaget Tofta Hill stod för utbildningen. Utbildningen
genomfördes på ett coronasäkert sätt den 16-17 juni. Begränsningar i antalet
deltagare gjordes jämfört med tidigare år för att på så sätt kunna få bättre
spridning i lokalen och därigenom hålla avstånd.
Utbildningen vänder sig främst till restauranganställda och är en tvådagars
utbildning, bland annat i alkohollagen, konflikthantering och narkotika på
krogen. Blivande krögare brukar också ta tillfället i akt och gå utbildningen.
Kravet är 100 % närvaro. De deltagande får avlägga ett skriftligt
kunskapsprov och diplom utfärdas efter godkänt prov. Utbildningen är
mycket uppskattad. Totalt examinerades 27 personer under året med
godkänt resultat.

Kundundersökning
Återigen har en företagarundersökning genomförts under året.
Tillståndsmyndighetens kunder, främst innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd, har fått frågor om myndighetens serviceområden,
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget Nöjd Kund Index (NKI) om 74. För sista
kvartalet 2020 har ännu inget resultat presenterats.
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Folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
På Gotland erbjuder 86 försäljningsställen tobak och/eller folköl. 3
försäljningsställen erbjuder försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare. 50 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök i form av rutinbesök. Vissa
påpekanden gjordes kring marknadsföring av tobaksvaror.

Kontrollköp
Den 1 maj 2014 infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen
(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel. Även enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017 fanns
bestämmelser om kontrollköp. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny
tobakslag som har ersatt den förra tobakslagen samt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den heter Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter och innehåller likaså bestämmelser om
kontrollköp.
Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att
genomföra kontrollköp av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att
den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått
föreskriven ålder, 18 år.
Under 2020 genomfördes det 50 kontrollköp av tobaksvaror i ett urval av
detaljhandelsställen på Gotland. Antal kontrollköp där ungdomar, samtliga
18 år fyllda och bara pojkar, fick köpa tobak var 28 stycken. Vid 56% av
kontrollköpen genomfördes försäljning utan att förvissa sig om rätt ålder på
kunden.

Utvecklingsarbete under året
Arbetet med att förbättra och säkerställa att rutiner fungerar pågår ständigt.
Myndighetens informationsmaterial, både i pappersform och på hemsidan
förbättras och utvecklas kontinuerligt. Handläggningsrutinerna ses ständigt
över i syfte att förenkla och därmed effektivisera handläggning av ärenden.
Myndigheten har under året, enligt överenskommelse med beställaren, haft
vissa fokusområden enligt nedan:
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Upprätthålla regelbunden kontakt med branschen/krögarföreningen
och andra myndigheter genom exempelvis möten, besök etc.



Fortlöpande utveckla alkoholtillsynen metodiskt utifrån samverkan
med andra myndigheter.



Vara sakkunnig genom att utbilda, informera och ge råd till
näringsidkare, serverings-och försäljningspersonal om gällande lagar
och riktlinjer inom området.



Fokusera på en rättssäker handläggning med kundens behov i fokus.



Utföra kontrollköp gällande folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.



Kontinuerligt uppdatera hemsidan för tillståndsmyndigheten.

Uppföljning:


En löpande uppföljning utifrån tillsynsplanen ska av ärenden, tillsyn
och insatser.



Utifrån årsrapport redovisa verksamhetens omfattning, resultat samt
utvecklingsarbete.



Ha kontinuerliga möten med beställaren för avstämning under året.

Arbetet kring dessa områden har i mångt och mycket genomförts.

Framtiden
Förhållningssättet LEAN i processarbetet fortsätter och syftar till att
eliminera moment i processen som inte tillför värde för kunden. På så sätt
kan arbetet flyta på snabbare med högre kvalitet och nöjdare kund som
resultat.
Från och med den 1 juli 2019 gäller som tidigare nämnts en ny tobakslag.
Den heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet på
tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra liknande produkter
räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen. Under 2021
fortsätter tillsynen för att följa upp alla tillståndshavare som säljer tobak.
Likaså kommer kontrollköp att planeras in och genomföras.
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Rökfria miljöer

Rökförbudet på bland annat uteserveringar till restauranger samt områden
kring restaurangernas entréer kommer fortsatt att följas upp. Det sker alltid
vid ordinarie restaurangtillsyn. Rökförbudet omfattar utöver tobak även
elektroniska cigaretter, örtprodukter och produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare

Bilaga
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Mål för handläggningstider 2020
Ärende

Tid

Första kontakten Kontakt med
med myndigheten. myndigheten skall
kunna erhållas varje
helgfri vardag.
Anmälningsärende Klart inom fem
arbetsdagar.
1) Ansökan
När kompletta
tillstånd
ansökningshandlingar
har inkommit –
utskick på remiss
inom tre arbetsdagar.
Remissrunda om tio
arbetsdagar.
2) Ansökan
Efter avslutad
tillstånd
remissomgång skall
ärendet vara handlagt
inom tio arbetsdagar.
Tillsynsärende
Brister som kan
medföra erinran,
varning eller
återkallelse har
uppdagats. Beslut
inom tio dagar efter
svarstid enligt
kommunicering.
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
brister som kan
ska kommuniceras till
medföra erinran,
tillståndshavaren
varning eller
nästkommande
återkallelse har
arbetsdag.
uppdagats
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
samordnad tillsyn skall kommuniceras
till tillståndshavaren
inom fem arbetsdagar
efter rapporter
inkommit från övriga
myndigheter.

Mätmetod
Avvikelserapportering

Mål

Resultat/
mål uppfyllt?
100 % 100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering
Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja
Bedöms vara
uppfyllt - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 80 %
rapportering

90 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

90 % - ja

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 62

Länsrapporten 2020. Årsrapport enligt
Alkohol- och tobakslagen samt ANDTförebyggande arbete

RS 2021/35

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
• Upprättad tillsynsplan för 2021 fastställs.
•

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och spel).
Utöver rapporten för 2020 har ett förslag till tillsynsplan för 2021 för alkohol- och
tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Alkoholtillstånd
Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i
jämförelse med 2019 oförändrat. Avseende tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt slutna sällskap har det minskat betydligt. Minskningen beror huvudsakligen på utebliven Almedalsvecka.
Totalt var antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd under året 66 st.
Det ska jämföras med 221st under 2019. I bilagda tabell redovisas handlagda ärendeansökan om/ändring av serveringstillstånd 2016-2020.
Vid utgången av 2020 fanns det 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland.
Det är samma antal som för 2019. Tillståndsmyndigheten har genomfört 280 tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2019 var 275 besök. Merparten av
tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis och räddningstjänst.
Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året. Tillsynen har lett
till 8 beslut om erinran och 8 beslut om varning. 18 serveringstillstånd har återkallats,
samtliga på egen begäran.
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Utifrån dialogen med näringslivet genom samrådet för God ordning på stan tillsammans upplevdes sommaren 2020 som annorlunda. Polisen angav att antalet
anmälda brott och våld i offentlig miljö var historiskt låg. Majoriteten av offentligt
våld är kopplad till alkohol. Dialogen mellan branschen, polisen och regionen är bra.
Polisen och tillståndsmyndigheten fortsätter att utveckla samarbetet med till exempel
samtalsmöten med enskilda serveringsställen för att bland annat minska berusningsnivån och i förlängningen, ytterligare minska det offentliga våldet. Vidare har ett
utbildningstillfälle i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under 2020.
Utbildningen examineras via ett kunskapsprov och totalt 27 personer godkändes. På
grund av rådande läge hölls antalet deltagare nere och utbildningen anpassades
utifrån givna rekommendationer.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var vid årsskiftet
86 st. Det är en liten ökning i jämförelse med 2019 (79 st). 50 försäljningsställen säljer
receptfria läkemedel och 3 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. Brister i marknadsföring av tobaksvaror observerades.
Tillsyn - Rökfria miljöer
Enheten för miljö- och hälsoskydd har utfört tillsyn av rökning på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Under 2020 har
tillsynen fokuserats på högstadie- och gymnasieskolor. (Tillsynen inkluderar även
friskolor.) Det förkommer rökning främst på gymnasieskolorna. Askkoppar och
”rökrutor” har inte påträffats vid någon tillsyn. Ett informationsmaterial har delats ut
till rektorerna om en rök/tobaksfri skola som har utmynnat i en stödjande dialog
tillsammans med ansvariga på skolorna. Inspektionerna har utförts i samband med
ordinarie tillsyn av inomhusmiljön.
Regionen kan inte ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna och
tillsynsarbetet är för närvarande inte finansierat.
ANDTS-förebyggande arbete
Det drogförebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) har under
det gångna året fortsatt att vara ett prioriterat område inom den samverkansöverenskommelse polisen och Region Gotland har i syfte att förebygga brott och öka tryggheten i lokalsamhället. Ytterligare ingår ANDTS i arbetet med medborgarlöftena för
2020 samt i den gemensamma problembilden (Våld, Droger, Psykisk ohälsa,
forts
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Utanförskap) som utgör grunden för samverkansöverenskommelsen med polisen.
För att verkställa samverkansöverenskommelsens avsikter har ett operativt
samverkansforum bildats (OSF). I OSF utvecklas och förbättras dialogen och
samordningen för insatser omkring droganvändningen på Gotland. Det kan till
exempel nämnas att under året kom narkotikasök med hund igång inom grund- och
gymnasieskolan. Rutinen för narkotikasök har också lagts till i handlingsplanen för
ANDTS-förbyggande arbete i den kommunala skolan.
Då tillgången på droger fortfarande är hög genomfördes för första gången 2019 en
narkotikautbildning, Narkotika på krogen – Nej tack!, för målgruppen ordningsvakter, entrévärdar, serveringspersonal, restaurangägare och hotell. Det planerades
även en utbildning under 2020 i anslutning till utbildningen för Ansvarsfull alkoholservering. Den fick dock ställas in på grund av pandemin.
Ansvaret för övergripande ANDTS förebyggande arbete åvilar regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via länsrapporten till
Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med tillståndsmyndighetens rapportering.
Kontrollköp
Lagbestämmelserna om kontrollköp (2010:1622, 2018:2088, 2009:730) ger kommunerna
möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl, tobak, elektroniska cigaretter/
påfyllnadsbehållare eller läkemedel förvissar sig om att kunden har fyllt 18 år. Under
2020 genomfördes 50 kontrollköp på Gotland. Av dessa 50 detaljhandelsställen fick
ungdomarna köpa tobak på 28 ställen utan att de förvissade sig om att ungdomarna
uppfyllde 18-årsgränsen.
Kundundersökning
Företagarundersökning genomförs kontinuerligt. Tillståndsmyndighetens kunder,
främst innehavare av stadigvarande serveringstillstånd, får frågor om myndighetens
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om 74 (indexvärde
0-100).
Ekonomiskt resultat
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om 234 tkr
för 2020.
Rapporten om redovisningsåret 2020 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2021 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att
regionstyrelsen fastställer planen.
forts
27 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 62 forts
RS 2021/35
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport. Hantering av allmänna handlingar
2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens svar på yttrande över revisionsrapporten lämnas
som svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar.
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentgranskning och
stickprov. Intervjuer har genomförts med stadssekreterare, regionens
huvudregistrator, regionens chefsjurist, kanslichef på regionstyrelseförvaltningen
samt regionstyrelsens, tekniska nämndens samt miljö- och byggnämndens respektive
registratorer.
Region Gotlands revisorer överlämnar revisionsskrivelse med tillhörande
revisionsrapport till regionstyrelsen för yttrande och till miljö- och byggnämnden
samt tekniska nämnden för kännedom.
Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är
ändamålsenlig. Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande
bedömning att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna
handlingar delvis är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen och granskade nämnder:


Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.



Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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De förtroendevalda revisorernas bedömning grundar sig på genomförd revision av
Pwc redovisad i och utgår ifrån sex upprättade revisionsfrågor (i missivet även
markerade med grönt, gult och rött), som nedan redovisas:
1: Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Uppfyllt – Grön. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar.
2: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera
allmänna handlingar?
Uppfyllt. – Grön. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna
handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
3: Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt – Gul. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera
tillfredsställande. Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska
framhållas. Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.
4: Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt – Grön. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som
ändamålsenliga utifrån de rutiner som finns.
5: Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Ej uppfyllt – Röd. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet
inte kan garanteras.
6: Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt – Grön. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet
på hur ett beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
Regionstyrelseförvaltningen anser, vad avser fråga 3. om delvis uppfyllt, att frågan
om rubriksättning var något som huvudregistratorn själv tog upp vid intervjun med
revisorerna. Det kom upp under samtalet som en förbättringsåtgärd och är något
som registraturen ständigt arbetar med i sitt alltid pågående förbättringsarbete.
För fråga 5. om ej uppfyllt, så bör det påpekas att detta får betraktas som felaktigt.
Region Gotlands ekonomiavdelning har kontantfunktion på Visborg och
förvaltningen anser därmed att anonymitet kan upprätthållas. Detta görs genom att
receptionen tar kontakt med ekonomifunktionen som hjälper den anonyme att på
särskild avsedd plats kunna erlägga avgift kontant.
Pwc har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur
väl regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner
samt vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från
fiktiva e-postadresser där de efterfrågat olika typer av handlingar.
Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades.
En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades. Övriga två
besvarades inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett
dygn (jfr revisionsfråga 4) men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa
förfrågningar. Den förfrågan som Pwc inte mottog efterfrågade handlingar och eller
beskrivningar omfattades av sekretess.
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Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades frågeställaren ta kontakt med kundtjänst via e-post
eller telefon samt uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga
uppgifter inkl. namn. Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att svar dess svar på yttrande över
revisionsrapporten lämnas som svar till regionens revisorer.
Beslutsunderlag

-

Missiv. Hantering av allmänna handlingar, Regionens revisorer 2021-01-22

-

Revisionsrapport. Hantering av allmänna handlingar, Pwc 2021-01-22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Regionens revisorer

3 (3)

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2021-01-20

Regionstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens hantering av allmänna handlingar. Granskningens syfte är att
bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig.
Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade revisionsfrågor som
redovisas nedan.
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns övergripande
riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar?

Uppfyllt
Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar.

Har regionstyrelsen
och nämnderna
ändamålsenliga
rutiner för att hantera allmänna handlingar?

Uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Fungerar registrering och diarieföring
tillfredsställande?

Delvis uppfyllt
Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande. Arbetet med
instruktioner för vikarierande registratorer
ska framhållas. Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.

Är hanteringen av
sekretesskyddade
uppgifter ändamålsenliga?

Uppfyllt
Hantering av sekretesskyddade uppgifter
bedöms som ändamålsenliga utifrån de
rutiner som finns.

Fungerar tillämpningen av bestämmelserna
kring utlämnande
av allmän handling?

Ej uppfyllt
Det saknas möjlighet att ta betalt kontant
vilket gör att anonymitet inte kan garanteras.

Är rutiner för avslag ändamålsenliga?

Uppfyllt
Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms
vara tydliga och kravet på hur ett beslut om
hur avslag kan överklagas bedöms också
följas.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till vi regionstyrelsen och granskade nämnder:
● Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med
vad som uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.
● Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske
anonymt, exempelvis kontant över disk.

Regionens revisorer

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande och till
miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens
resultat. Svar önskas senast den 30 april 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrator-rs@gotland.se
För Region Gotlands revisorer,

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar. Granskningens syfte är att bedöma om
regionstyrelsen och de granskade nämnderna har en ändamålsenlig hantering av
allmänna handlingar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens
och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga 1: Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar?
Uppfyllt. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar.
Revisionsfråga 2: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för
att hantera allmänna handlingar?
Uppfyllt. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska
hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
Revisionsfråga 3: Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande.
Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska framhållas. Rubriksättningen
bör förbättras för att underlätta sökning.
Revisionsfråga 4: Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som ändamålsenliga utifrån
de rutiner som finns.
Revisionsfråga 5: Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande
av allmän handling?
Ej uppfyllt. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet inte kan
garanteras.
Revisionsfråga 6: Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet på hur ett
beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.

2

Mot bakgrund av granskningens resultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.

●

Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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Inledning
Bakgrund

I tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
återfinns det grundläggande regelverket rörande hanteringen av allmänna handlingar.
Exempelvis uppges det i tryckfrihetsförordningens andra kapitel vad som är allmän
handling, vad som är att betrakta som allmän handling och när en handling blir allmän.
Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att en myndighet ska ta hänsyn till rätten
att ta del av en allmän handling när hanteringen av sådana handlingar organiseras.
Allmänna handlingar ska registreras så fort de inkommit eller upprättats. Myndigheten
ska även särskilt se till att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar och att
rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs. Myndigheten ska utöver detta
särskilt beakta att medborgare ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar. En
enskild får överklaga beslut fattat av en myndighet om att inte lämna ut allmän handling
eller om handlingen lämnas ut med förbehåll.
Regionens förtroendevalda revisorer har utifrån en bedömning av risk- och väsentlighet
funnit det angeläget att granska huruvida det finns tillräckliga rutiner för registrering av
allmänna handlingar och om inkommande e-post till regionens officiella e-postadress
och andra e-postadresser som omfattas av rutinerna. Vidare ska granskningen bedöma
huruvida det finns ändamålsenliga rutiner för utlämnande av allmänna handlingar.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden
samt tekniska nämnden har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.
1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
2. Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera allmänna
handlingar?
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
6. Är rutiner för avslag ändamålsenliga?

Revisionskriterier
●
●
●
●

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Förvaltningslag (2017:900)
Regionens egna regelverk

Avgränsning

Granskningen är regionövergripande och avgränsas till att behandla regionens
hantering av allmänna handlingar. Revisionsobjekt i denna granskning är
regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden.

Metod

Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentgranskning och
stickprov. Intervjuer har genomförts med stadssekreterare, regionens huvudregistrator,
4

regionens chefsjurist, kanslichef på regionstyrelseförvaltningen samt regionstyrelsens,
tekniska nämndens samt miljö- och byggnämndens respektive registratorer.
Dokumentgranskning har omfattat dokument såsom riktlinjer och rutiner, reglementen,
dokumenthanteringsplaner och delegationsordningar. En fullständig förteckning finns i
bilaga.
Stickproven har omfattat begäran om att ta del av olika handlingar från de granskade
nämnderna. Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett
från fiktiva e-postadresser där olika typer av handlingar efterfrågats.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1

Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Iakttagelser
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett flertal dokument, däribland Riktlinjer
för ärendeprocessen, fastställd av regiondirektören 2018-09-26 (RS 2018/464). Riktlinjer
för ärendeprocessen uppges vid intervjuer vara det närmaste ett regionövergripande
dokument för hanteringen av allmänna handlingar som finns.
I dokumentet, som är framtaget av regionstyrelseförvaltningen, uppges att registrator
eller nämndsekreterare är ansvarig för registrering av nya ärenden såsom inkomna
handlingar eller handlingar upprättade på initiativ av en specifik förvaltning. Registrering
inom miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden sker utifrån särskilda rutiner.
För att med lätthet kunna söka fram en handling efter att den har upprättats och
registrerats uppges både i riktlinjer och vid intervjuer att ärendemening och
handlingsnamn ska vara sökbara, både för verksamhet och för allmänheten. För att en
handling ska vara sökbar och möjlig att följa upp i regionens ärendehanteringssystem
(W3D3) krävs att både ärendetyp och handlingstyp uppges vid upprättande. Handlingar
ska vara lätta att tillgå samt lätta att förstå och förkortningar, arbetsnamn,
personuppgifter och/eller sekretessbelagda uppgifter får ej finnas med.
Vidare uppges att en allmän handling, dvs en handling som allmänheten har rätt att ta
del av, är upprättad i följande fall:
●
●
●
●

när den expedierats (skickats utanför den egna myndigheten)
när ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats (beslut, delegationsbeslut
när ärendet avslutats)
när handlingen är justerad (protokoll blir upprättade vid justering)
när handlingen färdigställts (exempelvis egna rutiner inom förvaltningen som en
verksamhet gjort för internt bruk).

En allmän handling behöver inte alltid vara en pappershandling utan kan också vara
elektronisk. En handling som fastställts i W3D3 är en allmän handling om den inte
markerats som intern. Arbetsdokument eller andra dokument som ännu inte har
fastställts är ej allmänna handlingar.
Allmänna handlingar från diariet lämnas ut av registraturen och handlingar som omfattas
av sekretess lämnas ut av respektive nämnd.
I Arkivreglemente för Region Gotland § 7, uppdaterad 2019-01-20, uppges att
handlingar som lämnas till regionarkivet ska förtecknas i en arkivförteckning.
Arkivförteckningen ska vara en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras
i en myndighets arkiv. Arkiv inom Region Gotland är antingen förtecknade enligt ett
allmänt arkivschema eller en processorienterad arkivredovisning.
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Vidare framgår av dokumentet riktlinjer för ärendeprocess att det på intranätet i
supportfunktionen ComeAround finns ett antal guider om W3D3 såsom information till
handläggare samt information om att arbeta med officepaketet mot W3D3. Policies,
riktlinjer och rutiner förvaras i det interna dokumenthanteringssystemet Docpoint.
Bedömning
Uppfyllt.
Dokumentet Riktlinjer för ärendeprocessen uppges vid intervjuer vara det närmaste ett
regionövergripande dokument för hantering av allmänna handlingar som finns. I
dokumentet uppges bland annat information om vad en allmän handling är och när en
allmän handling har upprättats. Vidare finns det information som beskriver hur en allmän
handling ska hanteras, dvs hur diarieföring och utlämnande etc ska ske.

Revisionsfråga 2

Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera allmänna
handlingar?
Iakttagelser
I dokumentet Arkivreglemente för Region Gotland (RF § 125), fastställd av
regionfullmäktige 2019-03-25, uppges att det enbart ska finnas ett dokument likvärdigt
ett arkivreglemente för hela regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa
arkivlagen. Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
Vidare framkommer i arkivreglementet att det enbart ska finnas en regionövergripande
dokumenthanteringsplan, som ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan,
gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien.
Med utgångspunkt i den regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan
respektive nämnd sedan välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de
delar som berör deras verksamhetsområden finns med.
Arkivreglementet föreskriver en klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas
processer, där handlingarna kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att
de arkiveras. Enskilda nämnder arbetar med att följa arkivreglementet och har i det
arbetet kommit olika långt.
Regionstyrelsen
I dokumentet Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.1, reviderad 2020-01-10, uppges
den klassificeringsstruktur som registrering och diarieföring inom regionstyrelsen sker
utifrån. Dokumentet innehåller en strukturerad redovisning av Region Gotlands
processer och underlättar klassificeringen av olika handlingstyper. Strukturen utgår från
regionens allmänna och övergripande verksamhetsområden vilka i dokumentet bryts ner
till processnivå. Totalt består klassificeringsstrukturen av 11 allmänna och övergripande
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verksamhetsområden vilka återges i punktform nedan:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Demokrati och ledning
Stödjande processer
Samhällsservice
Samhällsbyggnad
Trygghet och säkerhet
Miljö och hälsoskydd
Skola
Vård och omsorg
Socialt stöd
Hälso- och sjukvård
Kultur och fritid

Inom respektive verksamhetsområde finns ett antal processer. Till de mer komplexa
processerna finns tillhörande kommentarer som specificerar vad respektive process
innebär.
I Region Gotlands informationshanteringsplan (tillika regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan) återfinns samtliga allmänna och övergripande
verksamhetsområden samt underliggande processer från klassificeringsstrukturen.
Under respektive process finns i informationshanteringsplanen också olika
handlingstyper samt information om hur dessa handlingstyper ska hanteras. För
respektive handlingstyp uppges:
●
●
●
●
●
●

hur handlingen ska hanteras i verksamhetssystem (t. ex om de ska registreras och i
vilket system)
om handlingen ska bevaras
om handlingen ska gallras samt med vilken gallringsfrist
om handlingen ska arkiveras i mellanarkiv samt i vilket verksamhetssystem
arkiveringen ska ske
vilken nämnd/förvaltning som ansvarar för att hanteringen av handlingen sker i
enlighet med informationshanteringsplanen samt,
om det finns väsentliga anmärkningar gällande handlingen (t. ex vilka underlag som
ska bifogas vid registrering/diarieföring)

Informationshanteringsplanen gäller för de nämnder som har beslutat om att övergå till
en digital informationshantering där sådan hantering är möjlig. Detta innebär att
handlingar som ska slutarkiveras och överlåtas till regionarkivet ska göras så i ett
elektroniskt format. Innan slutarkivering är aktuell ska respektive nämnd som beslutat
om digital informationshantering ha kvar sina handlingar i sina diarie- och
ärendehanteringssystem, och använda dem som mellanarkiv fram till ett
regionövergripande e-arkiv är på plats.
I regionstyrelsens delegationsordning, fastställd 2020-05-27, uppges lagrum, delegat(er)
och eventuella anmärkningar avseende ärenden kopplade till Tryckfrihetsförordningen
(TF), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Arkivlagen (ArKL). I
delegationsordningen specificeras också vilka ärenden som får vidaredelegeras och av
vem.

8

För att säkerställa att hanteringen av personuppgifter sker enligt lag har dokumentet
Handlingsplan GDPR RSF upprättats. Handlingsplanen syftar till att säkerställa att man
inom regionstyrelseförvaltningen efterlever dataskyddsförordningen vad gäller
informationshantering, systemförvaltning, dokumenthantering och arkivering. Som stöd i
arbetet med GDPR finns också filmer, information, presentationer samt fakta om GDPR
att ta del av på intranätet.
Skriftligt inkomna synpunkter registreras och hanteras i W3D3 i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Riktlinjer för synpunktshantering, fastställd 2019-04-12 av
regiondirektören. Vid registrering är det av vikt att rubriken synpunkt uppges först i
ärendemeningen för att enkelt hitta den vid behov. Efter att en synpunkt inkommit
skickas automatiskt en bekräftelse till synpunktslämnaren. Därefter ska också ett
skriftligt svar skickas till synpunktslämnaren inom två veckor från datumet då
synpunkten inkom.
Tekniska nämnden
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan, antagen 2017-05-31. Dokumenthanteringsplanen redovisar de
handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver hur dessa ska hanteras.
Grundtanken med dokumenthanteringsplanen är att den ska utgöra ett verktyg för både
verksamheten såväl som för allmänheten.
I dokumenthanteringsplanen uppges bland annat hur arkivering ska ske inom nämnden.
När ett ärende, dvs ett uppdrag, ett projekt eller liknande, är avslutat ska tillhörande
handlingar arkiveras för att i framtiden lätt kunna eftersökas. Om ärendet är registrerat i
regionens ärendehanteringssystem W3D3 ska det också avslutas där.
Arkiverade handlingar kan förvaras i nämndens närarkiv eller i regionarkivet. Nämndens
närarkiv uppfyller enligt dokumenthanteringsplanen de flesta krav som ställs på skydd
och säkerhet, dock ej kraven på klimatsäkring. Nämnden har ytterligare en lokal, på en
annan plats, som uppfyller samtliga krav. Där ska handlingar förvaras i minst 10 år
innan de levereras till regionarkivet för slutarkivering.
I samband med arkivläggning ska handlingar som endast är av tillfällig betydelse tas
bort. Detta för att lättare hitta vad som är väsentligt i ett ärende samt för att spara
utrymme i regionens arkiv. Handlingar som tillfört sakuppgifter till ett ärende får ej
rensas ut då det kan försvåra förståelsen av en akt eller motiven till ett beslut. Rensning
sker dock enbart av sådana handlingar som inte är allmänna.
Istället för att rensas gallras allmänna handlingar. För att en handling ska anses
gallringsbar måste den ha tagits upp som sådan i dokumenthanteringsplanen. Därefter
ska ett gallringsbevis upprättas vilket sker via en blankett som kan hämtas på
regionarkivets hemsida eller rekvireras från regionarkivet. Gallring av arkivhandlingar
som innehåller känsliga uppgifter ska sorteras i särskilda säckar eller kartonger märkta
med “utgallras”. Sekretessklassade arkivhandlingar kan också gallras genom att
placeras i en dokumentförstörare. Gallringsfristen varierar beroende på typ av handling.
Vidare har vi tagit del av ett förvaltningsövergripande dokument innehållande riktlinjer,
reviderad 2017-05-31. I dokumentet uppges att diarieföring av allmänna handlingar sker
i W3D3 samt i Treserva om handlingen omfattas av sekretess.
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Gällande synpunktshantering utgår nämnden från de riktlinjer som har fastställts av
regiondirektören 2019-04-12. Vi har redogjort för riktlinjerna tidigare i rapporten (jfr
samma revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen).
Utöver ovan har vi tagit del av dokumentet Hantering av ärende i utlämningsprocess
enligt dataskyddsförordningen och i systemet LIsa, upprättat 2018-08-28. Dokumentet
innehåller en punktlista som beskriver hur respektive verksamhet och objektförvaltare
hanterar processen i systemet LIsa.
Miljö- och byggnämnden
Vid miljö- och byggnämndens sammanträde 2019-01-11 beslutades att anta delar av
Region Gotlands informationshanteringsplan (tillika regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan) som nämndens dokumenthanteringsplan. De
verksamhetsområden som nämnden beslutade att anta som dokumenthanteringsplan
är:
●
●
●
●

Demokrati och ledning
Stödjande processer (som avser nämndens verksamhetsområde)
Samhällsbyggnad
Miljö- och hälsoskydd

Till respektive verksamhetsområde finns ett antal underliggande processer. Till
respektive process finns ett antal olika handlingstyper. Dokumenthanteringsplanen utgör
grund för hur dessa typer av handlingar ska hanteras. Tidigare i rapporten (jfr samma
revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen) finns information om vad som uppges i
dokumenthanteringsplanen för respektive handlingstyp.
Registrering och diarieföring av allmänna handlingar i miljö- och byggnämnden sker på
samma sätt som för regionstyrelsen, dvs utifrån dokumentet Klassificeringsstruktur
Region Gotland 1.1 vilket vi har redogjort för tidigare i rapporten (jfr samma
revisionsfråga avsnitt regionstyrelsen). Vi har också tagit del av ett internt dokument där
det uppges i detalj hur registrering av miljö-, vatten- och livsmedelsärenden ska ske.
Dokumentet innehåller bland annat en punktlista med detaljerad information samt ett
steg för steg-exempel som underlättar hur registrering ska ske inom förvaltningen för
exempelvis nyanställda och vikarier.
Utöver ovan har vi tagit del av en tips och trix-lista för systemet EDP Vision1, upprättad
2020-03-02. Listan innehåller information om särskild hantering (dvs vilka
ärenden/handlingar som ska hanteras annorlunda än normalt), vilka handlingar som kan
förekomma i alla ärenden, mallar för olika typer av ärenden såsom anmälan och
ansökan samt mallar för begäran om utlåtande, biocidrapporter, vattenprover etc. Vid
intervjuer uppges att tips och trix-listan har upprättats som stöd åt registratorer som
arbetar på andra förvaltningar. Detta då hanteringen varierar mellan olika förvaltningar
och vid sjukdom på registrator för miljö- och byggnämnden täcker registrator på annan
förvaltning upp. Liknande tips och trix-listor upprättats av flertalet nämnder.

1

EDP Vision är en serie produkter som tillsammans kan bilda heltäckande IT-lösningar inom ärende-, tillsyn- och
dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag.
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Bedömning
Uppfyllt.
Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna handlingar ska hanteras.
Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.

Revisionsfråga 3

Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Iakttagelser
Vid intervjuer råder en samstämmig bild kring att registrering och diarieföring i regionen
fungerar bra. Huruvida detta beror på god utbildning råder det dock delade åsikter kring.
I december 2019 erbjöds samtliga registratorer en internutbildning inom offentlighet och
sekretess. Utbildningen, som hölls av regionens chefsjurist, omfattade följande delar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Offentlighetsprincipens bakgrund och syfte
Vad är en allmän handling?
Vad är sekretess och tystnadsplikt?
Vad är meddelarfrihet och efterforskningsförbud?
Rätten att fråga anonymt
Avgifter
Skyndsam handläggning
Praktiska frågor kring beslut om utlämnande
Frågestund

Vid intervjuer uppges att denna utbildning var omfattande och schematisk. Dock önskas
ytterligare utbildningar för att samtliga ska känna sig trygga i det vardagliga arbetet.
Exempelvis har vi tagit del av en intern handläggarutbildning i W3D3 vilken regionens
registratorer också skulle kunna ta del av för ökad förståelse.
Externa utbildningar inom området uppges förekomma mycket sporadiskt.
Vidare uppges att stor del av inlärningsprocessen för nya registratorer grundar sig i att
ställa frågor till mer erfarna kollegor samt att titta på hur liknande arbetsuppgifter har
utförts tidigare. Vid sjukdom eller semester lämnas arbetsuppgifter över till registrator på
annan förvaltning. Denne hanterar då både ordinarie arbetsuppgifter och arbetsuppgifter
för den registrator som är frånvarande.
Tillvägagångssättet för exempelvis registrering och diarieföring kan variera mellan olika
nämnder. Som stöd till vikarierande registrator har exempelvis miljö- och byggnämnden
upprättat ett internt dokument som beskriver hur registrering ska ske samt en tips- och
trixlista för att underlätta det dagliga arbetet. Vid intervjuer förklaras att det även är
möjligt att gå tillbaka i systemet för att se hur ordinarie registrator hanterat liknande
situationer och eller arbetstyper.
Vidare har rubriksättningar vid registrering identifierats som ett förbättringsområde. Vid
intervjuer uppges att registratorerna är duktiga på att sätta rubriker som varken
innehåller namn, personuppgifter eller annat som bryter mot GDPR, däremot förklaras
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att ärenderubrikerna behöver bli bättre för att lättare kunna eftersöka specifika ärenden.
Ett arbete kring detta pågår enligt intervjuer.
Hur registrering och diarieföring faktiskt sker för dels regionstyrelsen dels respektive
nämnd uppges under revisionsfråga 2.
Bedömning
Delvis uppfyllt.
Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande. Framförallt ska
arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer framhållas här. Rubriksättningen
bör emellertid förbättras för att underlätta den sökning som måste anses som central i
sammanhanget.

Revisionsfråga 4

Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenliga?
Iakttagelser
Inom Region Gotlands verksamhetsområden gäller sekretess i huvudsak för uppgifter
som rör enskildas personliga förhållanden, exempelvis inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skolväsen. Sekretess kan även förekomma inom andra områden.
Av intervjuer men också av dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess framgår att delar av
en handling kan vara belagd med sekretess. Om någon begär att få ta del av en
handling som delvis är belagd med sekretess är den som lämnar ut handlingen skyldig
att delge det som är offentligt samt täcka över (maska) den del av handlingen som är
belagd med sekretess. Maskning av sekretessbelagda delar ska göras manuellt då det
finns en risk att digital maskning kan avmaskas av personen som tagit del av
handlingen.
Sekretess följer som regel inte med när en myndighet skickar en handling till en annan
myndighet. Det är den mottagande myndigheten som utifrån sina sekretessregler måste
avgöra om handlingen/uppgiften är offentlig eller ej. Handlingar med uppgifter som
omfattas av sekretess ska sekretessmarkeras när de registreras. Vid osäkerhet ska
registrator rådfråga förvaltningens nämndsekreterare, ärendets handläggare eller
förvaltningschef.
Respektive nämnd avgör med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
vilka handlingar som ska sekretessbeläggas. Sekretessen behöver inte vara definitiv
och den ska alltid prövas vid begäran om utlämnande. I ärendehanteringssystemet
W3D3 finns en hänglåsfunktion som dels används för att förhindra att obehöriga
handläggare ska kunna läsa handlingen dels som en varningssignal vid utlämnande.
Handlingar eller ärenden som är sekretessmarkerade genom hänglås syns inte utöver
rubrik i det sökbara diariet på Region Gotlands hemsida.
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Vid intervjuer men också av dokumentet och av Tryckfrihetsförordningen 2 kap 16 §
framgår att handlingar ska lämnas ut skyndsamt utan onödigt dröjsmål. Skyndsam
utlämning definieras av de intervjuade som samma eller nästkommande dag beroende
på vilken tid på dagen en förfrågan kommer in. Av Tryckfrihetsförordningen framgår inte
någon definition av vad en skyndsam hantering innebär, men brukligt är att svar på en
begäran ska lämnas samma dag som en begäran har gjorts. Det får även dröja några
dagar om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna ta ställning till om handlingen
är allmän och offentlig2, detta för att hinna diskutera utlämnandet med chef, kollega och
eller regionjurist.
I enlighet med 2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen3 är den som kommer
in med en begäran varken skyldig att uppge namn eller redogöra för avsikten med att ta
del av en viss handling. Om det behövs teknisk utrustning för att ta del av handlingen är
myndigheten skyldig att tillhandahålla sådan, exempelvis en dator.
Förfrågningar som inkommer till regionstyrelsens eller nämndernas funktionsbrevlådor
och som rör handlingar som omfattas av sekretess skickas som rutin vidare till
handläggare på berörd nämnd. Handläggaren får i sin tur utreda huruvida handlingen får
lämnas ut i sin helhet, om delar av handlingen får lämnas ut eller om handlingen är
belagd med sekretess och får därför ej lämnas ut. Beslut att inte lämna ut handlingar
eller delar av dem fattas enligt nämndens delegationsordning.
Bedömning
Uppfyllt.
Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som ändamålsenliga utifrån de rutiner
som finns; maskning vid utlämnande samt hänglåsfunktionen i ärendehanteringssystem.
Dessutom finns möjlighet till stöd från regionjurist vid tveksamhet.
I stickproven (jfr revisionsfråga 5) har handlingar som omfattar personuppgifter inte
givits ut vilket är en korrekt hantering.

Revisionsfråga 5

Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Iakttagelser
Vid intervjuer uppges att rutinerna kring utlämnande av allmänna handlingar i huvudsak
efterlevs och fungerar. Om en handling som ej omfattas av sekretess efterfrågas lämnas
den ut i vändande mail. Om en handling som omfattas av sekretess efterfrågas sker
2
3

Exempel på uttalande om skyndsamhetskravet: JO 5308-11

I 2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte, på grund av att någon begär att få
del av en allmän handling, får efterforska vem den sökande är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större
utsträckning än vad som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas
ut. Detta innebär att var och en som begär att få del av en handling hos en myndighet har rätt att ta del av handlingen
utan att behöva uppge vem han eller hon är eller vad handlingen skall användas till. Det undantag som gäller från denna
huvudregel är att en efterforskning av en sökandes identitet får göras om detta behövs för att kunna avgöra om den
begärda handlingen kan lämnas ut. En sådan situation kan främst föreligga om den begärda handlingen innehåller
sekretessbelagda uppgifter
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hanteringen i enlighet med angivelser under revisionsfråga 4. Om det är en komplex
fråga som kräver betänketid uppges vid intervjuer att svar lämnas som verifierar att
förfrågan mottagits samt att handläggning pågår.
Enligt intervjuer sker förfrågningar i huvudsak per mail men något enstaka telefonsamtal
kan också förekomma. Antalet förfrågningar varierar kraftigt mellan regionstyrelse och
granskade nämnder, mycket beroende på dess verksamhet. Tekniska nämnden erhåller
flertalet förfrågningar per vecka, mycket på grund av hanteringen av kollektivtrafik.
Regionstyrelsen samt miljö- och byggnämnden erhåller också kontinuerliga
förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar, dock inte i samma mängd som
tekniska nämnden.
Vi har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur väl
regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner samt
vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från fiktiva epostadresser där vi efterfrågat olika typer av handlingar. En sammanställning av
erhållna svar återges i tabellform nedan:

Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickats till funktionsbrevlådor samt en notering
om respektive e-post.

Nämnd

Regionstyrelsen

Frågor avsedda för regionstyrelsens
verksamhetsområden skickade till
regionstyrelsens funktionsbrevlåda.

Resultat

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:18 och
besvarades samma dag kl. 15:37 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-07 kl. 17:55 och
besvarades 2020-12-08 kl. 10:02 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:25 och
besvarades samma dag kl. 12:20 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

Tekniska nämnden
Frågor avsedda för tekniska
nämndens verksamhetsområden

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:18 och
besvarades 2020-12-07 kl. 07:59 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).
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skickade till nämndens
funktionsbrevlåda.

E-postmeddelandet skickades 2020-12-07 kl. 17:57 och
besvarades 2020-12-09 kl. 9:27 med motfråga. Nytt epostmeddelande skickades 2020-12-10 kl. 08:12 och
besvarades samma dag kl. 09:20 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller ej kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:28 och
besvarades 2020-12-11 kl. 11:04 med delvis efterfrågat
innehåll. Vi informerades att den handlingstyp (personbeslut)
vi efterfrågat omfattas av sekretess samt att vi kan ringa till
kundtjänst och uppge personens personnummer för att ta de
ska ta ärendet vidare med handläggare.
Förfrågan uppfyller inte kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg). Fördröjning kan dock förklaras av att
handlingen omfattas av sekretess vilket enligt intervjuer kan
medföra längre handläggningstider.

Miljö- och byggnämnden

Frågor avsedda för miljö- och
byggnämndens
verksamhetsområden skickade till
nämndens funktionsbrevlåda.

E-postmeddelandet skickades 2020-12-04 kl. 15:21 och
besvarades 2020-12-07 kl. 08:48 inkl motfråga. Nytt epostmeddelande skickades 2020-12-07 kl. 13:32 och
besvarades 2020-12-08 kl. 08:36 inkl efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-08 kl. 14:13 och
besvarades samma dag kl. 15:25 med information om att vi
behöver ta kontakt med kundtjänst per mail eller per telefon
samt uppge personnummer eller adress för att ta del av
fullständiga uppgifter (inkl namn på personer handlingen
avser). Nytt e-postmeddelande skickades 9/12 kl. 08:19 och
besvarades samma dag kl. 11:33 inkl efterfrågat innehåll
(men exkl namn).
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).

E-postmeddelandet skickades 2020-12-10 kl. 08:31 och
besvarades samma dag kl. 08:44 med efterfrågat innehåll.
Förfrågan uppfyller kravet om skyndsamhet (svar inom ett
dygn exkl. helg).
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Vid utlämnandet av allmänna handlingar får avgifter tas ut beroende på handlingens
storlek (antal sidor). På regionens hemsida framgår att avgifter ska tas ut enligt följande:
●

●

●

Kopior:
0 kronor för 0-9 sidor
50 kronor för 10 sidor
10 sidor för varje ytterligare sida
Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av
avskrift
2 kronor för varje kopia, dock lägst 50 kronor

Ovan avgifter gäller enligt uppgift både vid utlämnandet av pappershandlingar och vid
utlämnandet av handlingar per mail. I Regionens författningssamling framgår i Taxa för
avgift för kopia av allmän handling m.m att avgift får tas ut.
Vid intervjuer uppges att avgifter endast ska tas ut om handlingar lämnas till
privatpersoner. Vidare uppges att betalning i huvudsak sker mot faktura då det saknas
möjlighet att betala över disk (kontant, kontokort, swish) i receptionen. Vi har också
efterlyst rutiner eller dylikt som säkerställer att regionen följer upp och tar betalt för de
handlingar som lämnas ut. Ingen av de vi varit i kontakt med känner till att det skulle
finnas några sådana.
Inom ramen för genomförda stickprov har vi för tre förfrågningar erhållit handlingar som
överstiger 9 sidor vilket är gränsen för att avgift ska tas ut. Trots detta har vi ej erhållit
information om att avgifter tillkommer.
Utöver ovan har vi vid genomförandet av stickproven noterat att miljö- och
byggnämnden har ett autosvar kopplat till sin funktionsbrevlåda vilket bekräftar att epostmeddelanden har mottagits. Regionstyrelsen samt tekniska nämnden saknar
autosvar kopplat till sina respektive funktionsbrevlådor.
Bedömning
Ej uppfyllt
●

Regionstyrelsen

Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och innehöll
de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade.
●

Tekniska nämnden

En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade. Övriga två besvarades
inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi
efterfrågade. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett dygn (jfr revisionsfråga 4)
men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa förfrågningar. Den förfrågan
vi ej mottog efterfrågade handlingar och eller beskrivningar omfattades av sekretess.
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●

Miljö- och byggnämnden

Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades vi ta kontakt med kundtjänst per mail eller telefon samt
uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga uppgifter inkl. namn.
Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller beskrivningar vi efterfrågade.
●

Regionövergripande

För tre av nio stickprov har handlingar över nio sidor bifogats avgiftsfritt, trots att
gränsen för när avgift ska tas ut överskrids enligt information på hemsidan. Framförallt
saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet inte kan garanteras enligt
2 kap. 14 § tredje stycket Tryckfrihetsförordningen.

Revisionsfråga 6

Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Iakttagelser
Vad som uppges i skrift på regionövergripande nivå (i dokumentet Information till
handläggare Region Gotland, upprättat september 2019) är att den befattningshavare
som har hand om en handling i första hand är den som ska pröva utlämnandeförfrågan.
Vid tveksamhet ska befattningshavare som har behörighet enligt delegationsordning
pröva utlämnandeförfrågan. I dokumentet Riktlinjer för ärendeprocess uppges även att
avslag vid begäran om att ta del av en allmän handling ska ske skriftligt samt innehålla
information om hur beslutet kan överklagas.
Vid intervjuer uppges att det i W3D3 finns en blankett där det framgår hur avslag om att
ta del av en handling kan överklagas. Blanketten bifogas enligt intervjuer i samband
med att mail om avslag skickas till kund. Utöver blanketten om överklagan som bifogas i
samband med avslag finns färdiga svarsmallar med paragrafhänvisningar att använda
vid avslag. Denna blankett har revisionen också tagit del av.
De intervjuade menar att rutinerna för avslag fungerar bra, även om de inte är
dokumenterade. Regionjuristerna är ofta inkopplade kring dessa frågor och de uppges
ha god koll på läget. Enligt uppgift är det endast ett fåtal ärenden, vanligen inom miljöoch bygg, som överklagas till kammarrätten.
Utöver ovan har det vid intervjuer förklarats att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram
mer detaljerade rutiner avseende utlämnande av allmänna handlingar, begäran att ta
del av allmänna handlingar etc än regionstyrelsen och övriga nämnder.
Bedömning
Uppfyllt.
Det finns rutiner för avslag och bedöms vara ändamålsenliga och lagenliga.
Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet på hur ett beslut om
hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
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Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en
granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens
och de granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på bedömningen av de upprättade
revisionsfrågor som redovisas nedan.
Revisionsfråga

Kommentar

Finns övergripande
riktlinjer för hantering
av allmänna
handlingar?

Uppfyllt
Det finns övergripande riktlinjer för
hantering av allmänna handlingar.

Har regionstyrelsen
och nämnderna
ändamålsenliga
rutiner för att hantera
allmänna handlingar?

Uppfyllt
Regionstyrelsen och nämnderna har
rutiner för hur allmänna handlingar ska
hanteras. Rutinerna bedöms som
ändamålsenliga och lagenliga.

Fungerar registrering
och diarieföring
tillfredsställande?

Delvis uppfyllt
Registrering och diarieföring bedöms
delvis fungera tillfredsställande. Arbetet
med instruktioner för vikarierande
registratorer ska framhållas.
Rubriksättningen bör förbättras för att
underlätta sökning.

Är hanteringen av
sekretesskyddade
uppgifter
ändamålsenliga?

Uppfyllt
Hantering av sekretesskyddade
uppgifter bedöms som ändamålsenliga
utifrån de rutiner som finns.
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Fungerar
tillämpningen av
bestämmelserna
kring utlämnande av
allmän handling?

Ej uppfyllt
Det saknas möjlighet att ta betalt
kontant vilket gör att anonymitet inte
kan garanteras.

Är rutiner för avslag
ändamålsenliga?

Uppfyllt
Riktlinjer och rutiner kring avslag
bedöms vara tydliga och kravet på hur
ett beslut om hur avslag kan överklagas
bedöms också följas.
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Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen och granskade
nämnder att:
●

Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.

●

Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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Bilaga
Dokument PwC har tagit del av
Namn på dokument

Typ av dokument

Arkivreglemente (RF § 125)

Reglemente,fastställd
av regionfullmäktige
Tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplan Miljö- och
byggnämnden
Hantering av inkommen handling
(Enhet bygg)
INF-14083-v.3.0 Hantering av
ärende i utlämningsprocessen enligt
dataskyddsförordningen
Information till handläggare i W3D3
Intern utbildning off-sekr 2019-12-10
Registrering Miljö - Komihåg
RG Handläggarutb Standard uppdat 2020
Riktlinje Förvaltningsövergripande
dokument
Riktlinjer och föreskrifter för arkivoch informationshantering
Rollbeskrivning-GDPR-slutlig
STY-12060-v.3.0 Utlämning av
allmänna handlingar
STY-12389-v.3.0 Begäran om att få
ta del av allmänna handlingar
STY-12656-v.5.0 Riktlinjer
Ärendeprocess
STY-12711-v.5.0 Regionstyrelsens
delegationsordning
STY-12881-v.4.0 Handlingsplan
GDPR RSF
STY-13404-v.3.0
Informationssäkerhetspolicy Region
Gotland
STY-13414-v.2.0 Riktlinjer för
informationssäkerhet Region
Gotland
STY-13593-v.3.0 Riktlinjer för
synpunktshantering i Region
Gotland
STY-14943-v.3.0 Arkivreglemente
för Region Gotland
STY-15127-v.8.0
Klassificeringsstruktur Region
Gotland

Dokument senast
uppdaterat
2019-03-25
2017-05-31

Protokollsutdrag från beslut

2019-01-11

Intern rutin för RSF och SBF

2019-01-23

Internt dokument

2018-08-28

Internt dokument RSF
Powerpoint från utbildning
Internt stöddokument för
miljö- och bygg

2019-09
2019-12-10

Powerpoint från utbildning

2020

Förvaltningsövergripande
riktlinjer - Teknikförvaltningen
Riktlinjer fastställda av
regionfullmäktige
Riktlinjer fastställda av
regiondirektör
Rutiner för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Rutiner för
socialförvaltningen
Riktlinjer fastställda av
regiondirektör
Delegationsordning fastställd
av regionstyrelsen
Plan, ej fastställd

uppges ej

2017-05-31
2018-09-24
2018-12-20
2020-04-21
2018-02-06
2018-09-26
2020-05-27
uppges ej

Policy fastställd av
regionfullmäktige

2019-09-23

Riktlinjer fastställda av
regionstyrelsen

2020-01-28

Riktlinjer fastställda av
regiondirektör

2019-04-12

Reglemente upprättat av
regionarkivarie

2019-01-20

Struktur upprättat av
regionarkivarie

2020-01-10
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STY-15128-v.29.0 Region Gotlands
informationshanteringsplan
STY-16211-v.1.0 Arkiv- och
informationshantering Region
Gotland
Tips o trix 2020-03-02 EDP Vision
Tips och tricks Regionstyrelsen
W3D3 ärendeprocess Övergripande skiss
Övergång till digital hantering och
arkivering av diarieförda handlingar

Regionstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Riktlinjer fastställda av
regionfullmäktige
Internt stöddokument för
miljö- och bygg
Internt stöddokument för
Regionstyrelsen
Kartor för handläggningsoch ärendeprocesser
Protokollsutdrag från beslut

uppges ej
2018-09-24
2020-03-02
2020-09-02
2017-08-19
2019-01-11

22

2021-01-20

Carin Hultgren

Fredrik Flodin

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Gotlands förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 19 oktober 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 63

Revisionsrapport. Hantering av allmänna
handlingar 2020

RS 2021/139

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens yttrande över revisionsrapporten lämnas som svar till
regionens revisorer.

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar. Granskningen har genomförts med hjälp av
intervjuer, dokumentgranskning och stickprov. Intervjuer har genomförts med stadssekreterare, regionens huvudregistrator, regionens chefsjurist, kanslichef på regionstyrelseförvaltningen samt regionstyrelsens, tekniska nämndens samt miljö- och
byggnämndens respektive registratorer.
Region Gotlands revisorer överlämnar revisionsskrivelse med tillhörande revisionsrapport till regionstyrelsen för yttrande och till miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden för kännedom.
Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är
ändamålsenlig. Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande
bedömning att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna
handlingar delvis är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen och granskade nämnder:
-

Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.
Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.

De förtroendevalda revisorernas bedömning grundar sig på genomförd revision av
Pwc redovisad i och utgår ifrån sex upprättade revisionsfrågor (i missivet även
markerade med grönt, gult och rött), som nedan redovisas:
1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Uppfyllt – Grön. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar.
forts

29 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 63 forts
RS 2021/139

2. Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera
allmänna handlingar?
Uppfyllt. – Grön. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna
handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt – Gul. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera tillfredsställande. Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska framhållas.
Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt – Grön. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som ändamålsenliga utifrån de rutiner som finns.
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Ej uppfyllt – Röd. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet
inte kan garanteras.
6. Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt – Grön. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet
på hur ett beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
Regionstyrelseförvaltningen anser, vad avser fråga 3. om delvis uppfyllt, att frågan
om rubriksättning var något som huvudregistratorn själv tog upp vid intervjun med
revisorerna. Det kom upp under samtalet som en förbättringsåtgärd och är något
som registraturen ständigt arbetar med i sitt alltid pågående förbättringsarbete.
För fråga 5. om ej uppfyllt, så bör det påpekas att detta får betraktas som felaktigt.
Region Gotlands ekonomiavdelning har kontantfunktion på Visborg och
förvaltningen anser därmed att anonymitet kan upprätthållas. Detta görs genom att
receptionen tar kontakt med ekonomifunktionen som hjälper den anonyme att på
särskild avsedd plats kunna erlägga avgift kontant.
Pwc har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur
väl regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner
samt vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från
fiktiva e-postadresser där de efterfrågat olika typer av handlingar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 63 forts
RS 2021/139

Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades.
En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades. Övriga två
besvarades inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett
dygn (jfr revisionsfråga 4) men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa
förfrågningar. Den förfrågan som Pwc inte mottog efterfrågade handlingar och eller
beskrivningar omfattades av sekretess.
Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades frågeställaren ta kontakt med kundtjänst via e-post
eller telefon samt uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga
uppgifter inkl. namn. Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att svar dess svar på yttrande över revisionsrapporten lämnas som svar till regionens revisorer.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2021-01-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1502
15 februari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av ekonomistyrning
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om
regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på
regionövergripande nivå samt om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen
syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är
tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att regionstyrelsen i allt
väsentligt säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande
nivå. Bedömningen är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning
av att regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och
sjukvårdsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
med anledning av rapporten kommer att leda till ytterligare förbättringar av regionens
samlade ekonomistyrning.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat följande rekommendationer som
redovisas nedan i kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens
kommentar samt hälso- och sjukvårdsnämndens kommentar.
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Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”
Arbetet med styrdokumentet kommer att prioriteras under 2021. Dokumentet är i
många delar ersatt av andra styrande dokument som exempelvis kapitlet om
kommunens planerings- och uppföljningsprocess och intern kontroll. Kapitlen som
berör hantering av årets resultat, former för ekonomistyrning samt ekonomiskt
ansvar är i stora delar fortfarande gällande. Inriktningen är att de delarna ska ersättas
med ett nytt styrande dokument som kommer att heta Riktlinjer för
ekonomistyrning. De övriga delarna kommer att ingå i arbetet att beskriva regionens
ledningssystem som är prioriterat i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan
2021.
Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte att säkerställa
genomförande och effekthemtagning.
Uppsiktsplikten kan fullgöras på flera olika sätt. Revisorerna konstaterar att
regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i enlighet med system och rutiner för
regionstyrelsens uppsiktsplikt. Vid prognostiserat underskott har regionstyrelsen
beslutat att nämnderna ska vidta åtgärder samt återrapportera vilka åtgärder nämnden
genomfört. Revisionsfrågan ”Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt
vid befarat ekonomiskt underskott?” anses uppfylld.
Om regionstyrelsen ytterligare ska skärpa uppsikten över hälso- och
sjukvårdsnämnden kan exempelvis särskilda forum med förtroendevalda inrättas där
ekonomin är i fokus. Vissa år har den typen av forum funnits. Erfarenheterna av den
sortens grupp är dock att det riskerar att bli administrativt tungt och att ekonomin
inte påtagligt förbättrats. Hittills har regionledningen bedömt att ordinarie
uppföljningsprocess samt enskilda möten vid behov mellan regionstyrelsens
ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, regiondirektör samt hälsooch sjukvårdsdirektör varit tillräckligt för att säkerställa uppsiktsplikten.
Regionstyrelseförvaltningen avser att som kontrollpunkt i kommande
internkontrollplan lägga in att särskilt kontrollera nämndernas beslutade åtgärder med
anledning av befarat underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för
nämndens ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar även om man påtalar att dessa anvisningar i allt väsentligt funnits tidigare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för en ekonomi i
balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses att uppnås.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen i samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder genomförs samt ger avsedd
effekt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen med ytterligare
uppföljning av beslutade åtgärder.
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Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälsooch sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den
verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den
interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden har utförligt
kommenterat de kontrollpunkter som berör nämnden i sitt yttrande. Nedan
kommenteras de kontrollpunkter som berör regionstyrelsen med en kortare
sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens svar. Kontrollpunkt 1 och 8 berör
regionstyrelsen.
Kontrollpunkt 1 Finns det tydliga regler och riktlinjer för den
regionövergripande mål- och budgetprocessen? Delvis uppfylld.
Revisorerna rekommenderar att styrdokumentet ”Regler för styrning och
uppföljning” bör revideras. Regionstyrelseförvaltningen instämmer med revisorernas
bedömning. Arbetet kommer att prioriteras och färdigställas 2021.
Kontrollpunkt 2 Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning.
Delvis uppfylld.
Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att det
finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Nämnden
kommer att följa rekommendationen.
Kontrollpunkt 3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper. Delvis uppfylld
Revisorerna skriver att resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården medfört
en högre procentuell uppräkning av budgeten jämfört med andra nämnder. Modellen
innehåller inga rörliga komponenter som speglar befolkningens behov av vård.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i revisorernas uppfattning och regionstyrelsen
är medvetna om att modellen är konstruerad på det sättet. Samtliga
resursfördelningsmodeller i regionen sågs över under 2019. Då beslutade
regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsmodellen skulle förändras och det belopp
som kompenseras ska beräknas som 2,5 procent av föregående års budget. Genom
att sätta av budgetmedel framåt för kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården
ges tydligare planeringsförutsättningar både för regionen centralt och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Behov av ytterligare årliga tillskott genom exempelvis generella
ramtillskott blir inte lika stora.
Revisorerna menar vidare att merkostnader för hyrpersonal inte budgeterats i
tillräcklig omfattning. Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorernas uppfattning
att beloppet 2020 var för lågt. Budgeten för merkostnader för hyrpersonal har i
budget 2021 höjts från 10 till 20 miljoner.
Kontrollpunkt 4. Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens
verksamhet tydlig? Uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorernas bedömning.
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Kontrollpunkt 5. Har nämnden prognossäkerhet? Delvis uppfylld
Sedan 2016 har budgetavvikelsen för helåret avvikit från prognosen i delårsrapport 2
med mindre än 1 procent av nettobudgeten. Hälso- och sjukvårdens bedömning är
därför att prognossäkerheten är god med undantag för budgetåret 2015 som också
redovisas i rapporten.
Kontrollpunkt 6. Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt
läge? Delvis uppfylld.
Nämnden tolkar kontrollpunkten så det främst gäller att analysdelen behöver
utvecklas i den ekonomiska rapporteringen och i högre utsträckning tydliggöra
ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer mm.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla analysdelen av sambanden i
verksamheten vid den löpande rapporteringen. Nämnden erhåller en ekonomisk
rapport samtliga månader förutom januari och juni.
Kontrollpunkt 7. Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i
balans. Ej uppfylld.
Revisorernas bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att nämnden inte agerat i tid för en ekonomi i
balans.
Rekommendationen att hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt ska följa upp beslutade
och pågående effektiviseringsåtgärder i syfte att säkerställa effekthemtagning ser
nämnden positivt på och så sker till del redan i dagsläget även om
effekthemtagningen inte alltid blir den som beräknats eller i tillräcklig snabb takt.
Kontrollpunkt 8. Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid
befarat ekonomiskt underskott. Uppfylld.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer med revisorernas bedömning och kommer
att följa rekommendationen att säkerställa att det sker en uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndens beslutade åtgärder för att nå en ekonomi i balans genom att lägga
in det i regionstyrelsens internkontrollplan framåt.

Beslutsunderlag

Missiv regionens revisorer
Revisionsrapport PWC, Granskning av ekonomistyrning
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande 2021-02-11 §18
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisionen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av ekonomistyrning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av
hälso- och sjukvårdsnämnden ekonomistyrning.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna
kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning
av att regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den
ansvarar för. Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig.
Detta med utgångspunkt i de årligen återkommande underskotten för hälso- och
sjukvårdsverksamheterna och det faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i
balans inte vidtagits samt att hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende beslutade åtgärder.
Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
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Regionens revisorer

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den
31 januari 2021.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Granskning av
ekonomistyrning
Region Gotland
September 2020

Kristian Damlin

Certifierad kommunal revisor

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor

Sara Ljungberg
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Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland att granska
regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt
en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälsooch sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom
granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå. Vår
bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning av att
regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Detta med utgångspunkt
i de årligen återkommande underskotten för hälso- och sjukvårdsverksamheterna och det
faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans inte vidtagits samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende
beslutade åtgärder.
Det finns tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen. De centrala styrdokumenten utgörs av riktlinjer för god ekonomisk
hushållning, dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget samt
anvisningar för uppföljning. Regionens styrmodell beskrivs i strategisk plan och budget.
Utöver detta finns ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den
17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Dokumentet är dock endast i delar aktuellt.
Vår bedömning är att eftersom justeringar inte gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i
ansvar och ägarskap för dokumentet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens budgetarbete vilka redogör för tidplan, förutsättningar samt
effektiviseringskrav. Vi anser att detta är nödvändigt i syfte att säkerställa en
ändamålsenlig ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling. I samband med delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen jämfört med månadsrapporterna. Bland annat består rapporten av
sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk
uppföljning och prognos, investeringar och exploateringar samt personalstatistik så som
antalet anställda, personalkostnad samt sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser
vi behovet av att utveckla analysdelen, dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende
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verksamhet och ekonomi samt i högre utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån
förändringar i volymer m.m.
Region Gotland har under åren 2016–2019 redovisat ekonomiska överskott. När det
gäller hälso- och sjukvårdsverksamheterna är resultatet det motsatta d.v.s. årligen
återkommande ekonomiska underskott. Det är vår bedömning att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckligt med åtgärder för en ekonomi i balans. Det
faktum att underskotten varit återkommande från år till år samt att prognoserna redan
tidigt under året indikerar underskott stödjer detta. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
vidare inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade åtgärder genomförs och ger
avsedda effekter. Det är således vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen.
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört. Vår
bedömning är dock att regionstyrelsen i högre utsträckning behöver följa upp att de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans ger avsedd
effekt samt att åtgärderna är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:



Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet
”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte
att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för
en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses
att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.
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Inledning
Bakgrund
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen
av regionen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora
återkommande ekonomiska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar,
på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån
realistiska underlag. Återkommande ekonomiska underskott riskerar medföra att regionen
inte klarar av att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det kan därför
finnas skäl att komplettera den grundläggande granskningen av den aktuella nämnden
och regionstyrelsen med en fördjupad granskning av ekonomistyrningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar enligt kommunallagen kap 6 § 6 för att
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt.
Regionstyrelsen ansvarar enligt samma lag kap 11 § 8 för att ett förslag till budget
upprättas. Det är regionstyrelsen som ska tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna
underlag med mera till regionstyrelsen. Regionstyrelsen ska enligt samma lag ha uppsikt
över nämndens verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under flera år inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad
driftbudgetram. Trots detta har regionen klarat balanskravet.
Regionens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som angeläget
att göra en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämnden ekonomistyrning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig
mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den
ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom
granskningsområdena är tillräcklig.
Revisionsfrågor:

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen?
2. Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning?
3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (regionövergripande och inom nämnden)
4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet tydlig?
5. Har nämnden en god prognossäkerhet?
6. Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
7. Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
8. Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt
underskott?
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Revisionsfråga 1–4 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet.
Revisionsfråga 5–8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

Revisionskriterier



Regioninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör
granskningsområdet.
Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1.

Avgränsning
Granskningen avser regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och avser i
huvudsak innevarande år. Till viss del omfattas även tidigare år.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner
inom området, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag, prognoser och
uppföljningar, protokoll och underliggande handlingar med mera.
Intervjuer har genomförts med:
-

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

-

Hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

-

Regionstyrelsens ordförande

-

Regionstyrelsens 2:e vice ordförande

-

Regiondirektör

-

Tf Ekonomidirektör

-

Hälso- och sjukvårdsdirektör

-

Ekonomichef hälso- och sjukvården

-

Ekonom regionstyrelseförvaltningen

-

Beställarchef

-

Sjukvårdschef

-

Primärvårdschef

Samtliga som intervjuats har fått möjlighet att sakgranska rapporten.
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Iakttagelser och
bedömningar
Region Gotlands organisation

Region Gotlands politiska organisation 2018–2022 består av regionfullmäktige,
regionstyrelsen samt nio nämnder. Enligt regionstyrelsens reglemente, antaget av
regionfullmäktige den 18 december 2017, § 252, reviderat 2019-11-18, § 284, framgår att
2§ styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Under regionstyrelsen lyder
regionstyrelseförvaltningen som leds av förvaltningschef. Regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för strategisk planering, regional utveckling, koncernstyrning samt stöd och
service.
Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente, antaget av regionfullmäktige den 18
december 2017, § 245, ska nämnden utöva ledning av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL). Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som leds av en hälso- och sjukvårdsdirektör. Under hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finns tre verksamhetsområden sjukvård, primärvård och tandvård.
Från september 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ny hälso- och
sjukvårdsdirektör. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp – FLG, består av
beställarchef, ekonomichef, kvalitetschef, chefsläkare, HR-chef, digitaliseringschef,
sjukvårdschef samt primärvårdschef. Under 2020 har en omorganisation genomförts
vilket innebär att primärvården utgör ett eget verksamhetsområde.

Finns det tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande måloch budgetprocessen?
2.1.1.

Iakttagelser

Styrmodell och övergripande mål

Region Gotlands styrmodell består av vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. Styrkortet med sina perspektiv, målområden och mål är gemensamt
för alla nämnder och förvaltningar som i sina verksamhetsplaner ska beskriva hur de
bidrar till måluppfyllelse. I början av varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige om nya
mål och den 1 januari 2020 började nya mål gälla för perioden 2020 - 2023.
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Källa: Strategisk plan och budget 2020–2022

Styrmodellen beskrivs i strategisk plan och budget 2020–2022. Styrkortet innehåller två
perspektiv: Samhälle och Verksamhet. Perspektivet samhälle beskriver förenklat vad
regionen ska bidra med till utvecklingen av det gotländska samhället. I perspektivet
verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas och leverera resultat på ett
effektivt sätt. Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. Inom
perspektivet samhälle finns målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och
ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare
och ekonomi. Målen gäller under hela mandatperioden och beskriver vad som ska
uppnås. För konkretisering av fullmäktiges mål bryts dessa ner i verksamhetsplaner som
beslutas av varje enskild nämnd. Verksamhetsplanen innehåller även nämndens egna
mål som följs upp med indikatorer samt aktiviteter. Aktiviteterna formuleras ner i
aktivitetsplaner för varje verksamhet. Vi har för granskningen tagit del av tre
aktivitetsplaner1 där det framgår prioriterade aktiviteter utifrån nämndens mål samt
uppfyllande grad. I intervjuer upplevs den övergripande målprocessen som tydlig och den
beskrivs vara välfungerande.
Uppföljningsprocessen i Region Gotland består i huvudsak av delår-1, april, delår-2 samt
årsbokslut. Målen ska följas upp i samband med delårsrapport 2 samt årsbokslut. För
bedömning av måluppfyllelse på regionövergripande nivå finns målansvariga strateger
som arbetar centralt på regionstyrelseförvaltningen. Vid befarad negativ avvikelse åligger
det nämnd och styrelse att agera snabbt och vidta åtgärder. Vid konflikt mellan
verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna
överordnade verksamhetsmålen.

1 Gyn obs, hab rehab, psyk
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Region Gotlands styrmodell samt regler för styrning och uppföljning finns även beskrivet i
styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den 17
mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Regeln innehåller huvudprinciper för styrning och
uppföljning, former för ekonomistyrning och ansvarsnivåer, ekonomiskt ansvar och
befogenheter, uppföljning, intern kontroll, samt hantering av årets resultat. Vi noterar att
styrdokumentet inte reviderats sedan 2003. Enligt uppgift är delar om ansvarsfördelning
samt principer för tilläggsanslag fortfarande aktuellt, men stycket om mål och uppföljning
mindre aktuellt. Enligt intervju hänvisar verksamheterna till styrdokumentet fortfarande,
men en ny riktlinje på väg att tas fram som betonar principer för ekonomistyrning.
Arbetet med strategisk plan och budget

I strategisk plan och budget framgår en beskrivning över processen2. Ekonomisk
planering sker i huvudsak genom att upprätta en budget. Arbetet inleds med att ta in fakta
om omvärlden och verksamheternas måluppfyllelse, vilket analyseras i en
omvärldsanalys. Omvärldsanalysen fördjupas på nämndnivå vid dialogmöten med
regionledningen. Där diskuteras också nämndens förutsättningar de närmaste åren utifrån
resultat av analysen och förväntade förändringar. Nämnderna/förvaltningarna ska skriva
strategiska planer utifrån de gemensamma förutsättningarna. En strategisk plan
innehåller även förslag till driftbudget (ettårig) och investeringsbudget (tvåårig med en
plan för ytterligare tre år) kommande år.
Regionstyrelsen ska bereda nämndernas förslag och lägger fram ett förslag till budget till
regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar i juni. Då fullmäktige i juni
beslutat om de ekonomiska ramarna tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och
beslutar om hur budgeten ska fördelas inom sitt verksamhetsområde. I oktober genomför
regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen och de övergripande
ekonomiska förutsättningarna. Om budgeten behöver justeras gör regionfullmäktige det i
november. Beslutet om utdebiteringen, det vill säga hur hög skatten ska vara kommande
år, beslutas av regionfullmäktige i november. Enligt intervju fungerar arbetet med
strategisk plan och budget väl och material lämnas in i tid. Däremot finns det en
överensstämmighet hos de intervjuade att det finns en avsaknad av långsiktigheten i
regionens budgetarbete. Regionens strategiska plan och budget har en
planeringshorisont på 3 år, medan de intervjuade bedömer att planeringshorisonten skulle
med fördel kunna vara längre, minst fem år.
På grund av rådande omständigheter med covid-19 har årets budgetprocess inför 2021
skjutits upp. Med anledning av detta kommer regionfullmäktige ta beslut om 2021 års
budget i november 2020.
God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige beslutade, den 18 november 2019 § 281, om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Inom ramen för regionens koncernstyrkort ska verksamhetsperspektivet ses som det
perspektiv som definierar hur regionen uppnår god ekonomisk hushållning; Region
2

Figur över planeringsprocessen finns i bilaga 5.1
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Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet inom ekonomiskt
givna ramar.
Region Gotlands ekonomiska mål 2020–2023 är:


Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.



Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.



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

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om målen för
en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
2.1.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Det är vår bedömning att det finns beslutade styrdokument som reglerar och beskriver
den övergripande mål- och budgetprocessen. Det finns även dokumenterade anvisningar
för arbetet med strategisk plan och budget samt anvisningar för uppföljning.
Vi bedömer att styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”,
fastställt den 17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige bör revideras för att säkerställa
dess aktualitet och ändamålsenlighet. Vår bedömning är att eftersom justeringar inte
gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i ansvar och ägarskap för dokumentet. Vi
noterar att en översyn av det aktuella styrdokumentet pågår.

Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning?
2.2.1.

Iakttagelser

Ansvarsfördelning

I styrdokumentet ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” framgår att
nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför nämnden
samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Förvaltningschefen ska
följa upp målen för ekonomi och verksamhet och snarast rapportera eventuella avvikelser
till nämnden. Då ett budgetöverskridande befaras åligger det förvaltningschefen att
ofördröjligen ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet.
Driftbudgeten

Anslagsbindningen kopplas till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd.
Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten för respektive nämnd och nämnden gör sedan
en detaljfördelning av medel och upprättar en internbudget. Internbudgeten bryts sedan
ned på ekonomiskt ansvariga. Nämnden kan besluta om omdisponeringar mellan
verksamheter inom nämnden, men leder beslutet till väsentligt förändrad service ska detta
anmälas till regionstyrelsen. Nämnderna har befogenhet att besluta om annan fördelning
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av verksamhetsanslagen om det inte innebär väsentlig förändring av de uppsatta målen.
Anvisningar för arbetet med strategisk plan

Vi har för granskningen tagit del av en anvisning för arbetet ”Anvisningar för arbetet med
Strategisk plan och budget 2021–2023 i Region Gotland”, datum 2020-01-10. I följande
anvisningar ges tidplan för planeringsprocessen, när dialogtillfällen ska genomförs och
deadline för nämndernas budgetmaterial. Anvisningarna innehåller även en beskrivning
av ekonomiska förutsättningar som finns som utgör en grund för nämndernas och
förvaltningarnas budgetarbete. Det finns även anvisningar för vad nämndernas
strategiska plan och budget ska innehålla. Bland annat en kortfattad bedömning av
balansen mellan nämndens uppdrag, mål och resurser baserad på resultat 2019,
omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och ekonomi 2020. Strategiska planen
ska även sammanfatta driftsbudgeten och förändringar av taxor och avgifter, både
externa och interna motiveras och kommenteras.
Enligt uppgift har hälso- och sjukvårdsnämnden, utöver de regionövergripande
anvisningarna, inga egna anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget.
Förvaltningen har i samband med processen haft ett bildspel som använts vid
dialogmöten med verksamheterna. Hälso- och sjukvårdsledningen träffar samtliga
verksamheter för dialog samt att följa upp deras verksamhet, kvalitet och framtida behov.
I samband med detta bokar respektive verksamhetschef in ett möte med ekonom från
regionstyrelseförvaltningen som stödfunktion. Ekonomerna är fördelade på olika
verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefer kontaktar även
ekonom i samband med budgetprocessen om man vill ha hjälp med att räkna på behov.
Efter genomgång med verksamheterna summeras behov och kostnadsbild och används
till fördelning av internbudget samt arbetet med verksamhetsplan. Utifrån dialog med HSN
au, förvaltningsledning och sjukvårdsledning rekommenderas en fördelning av de
ekonomiska ramarna till verksamheterna på en övergripande nivå och ner på
avdelningsnivå. Verksamhetscheferna på avdelningsnivå fördelar ramarna vidare på
enhetsnivå. Verksamhetschefer och enhetschefer arbetar sedan med den tilldelade
ramen för att lägga enheternas slutgiltiga internbudgetar.
Undantaget från denna process är budgeten för utomlänsvården som bestäms på totalen
av förvaltningsledning. Utifrån totalbudgeten diskuteras fördelning med samtliga
verksamhetschefer som har ansvar för utomlänsvård. Denna budget har verksamheterna
efter beslutet inte möjlighet att ändra.
Anvisningar, uppföljningar samt ledningsgruppsmöten

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska, utöver den ordinarie uppföljningsprocessen i Region
Gotland, ta del av ekonomisk rapportering månatligen enligt verksamhetsplan 2020. Vi
har för granskningen tagit del av anvisningar för regionens delårsrapporter. Anvisningarna
innehåller tidplan och vad rapporteringen ska innehålla.
Vi har även tagit del av en uppföljningsmall som kallas för ”ekonomisk uppföljning och
åtgärder verksamhet” som används inom hälso- och sjukvården. Uppföljningsmallen ska
fyllas i samband med månadsbryt till sjukvårdsledningsgruppsmötet (SLG). Samtliga
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verksamhetschefer rapporterar direkt till sjukvårdschefen3 samt primärvårdschef. Detta
rapporteras sedan vidare till hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp (FLG).
Inför
mötet
bokar
verksamhetschef
in
ett
möte
med
ekonom
från
regionstyrelseförvaltningen för att gå igenom det ekonomiska läget och få hjälp med att få
ut ekonomiska rapport och att fylla i uppföljningsmallen. Bland annat ska periodens
avvikelse samt periodens budget fyllas i. Verksamhetschef ska även fylla i de största
positiva/negativa avvikelserna på perioden samt kommentarer. Enligt uppföljningsmallen
ska även en årsprognos göras inkl. kommentarer om negativa och positiva avvikelser på
helåret. Verksamheten ska även fylla i pågående åtgärder och förslag på åtgärder samt
vem som är ansvarig och status.
2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Det finns regionövergripande anvisningar, dock har hälso- och sjukvårdsnämnden inga
egna dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget.
Förvaltningen har i samband med budgetprocessen haft ett bildspel som använts vid
dialogmöten med verksamheterna och i intervjuerna beskrivs budgetprocessen och dess
genomförande. Vi anser dock att det bör finnas dokumenterade anvisningar inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen som i detalj beskriver budgetprocessen och dess
genomförande.
När de gäller uppföljningsprocessen finns det en särskilt framtagen uppföljningsmall och
en i intervjuer beskriven process för hur den genomförs. Vi anser, i likhet med
budgetprocessen, att det bör finnas dokumenterade anvisningar i syfte att tydliggöra och
effektivisera denna process.

Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper (regionövergripande och
inom nämnden)?
2.3.1.

Iakttagelser

Av Region Gotlands strategiska plan och budget 2020–2022 framgår en beskrivning av
vilket sätt i Region Gotland fördelar budgeten. Fördelningen sker utifrån
resursfördelningsmodeller, ramtillskott och besparingar (både riktade och generella).
Region Gotland har resursfördelningsmodeller som tar hänsyn till volymförändringar inom
förskola, grundskola, gymnasieskola, samt äldreomsorg.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resursfördelningsmodell bygger på ett antagande om
demografisk och medicinteknisk utveckling motsvarande cirka 2,5 procent per år.
Modellen bygger på demografi, men resursfördelningen uppdateras inte utifrån hur
befolkningssammansättningen ser ut. Den demografiska faktorn kommer från hur SKL
beräknar den demografiska delen av kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvård.
Under år 2019 gjordes en genomlysning (2019-05-28, RS §152) av
resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården.

Sjukvårdschefen är ansvarig över 16 verksamhetschefer (inom områden så som inom områden så som psykiatri,
gynekologi, onkologi), varav tre är vakanta vid tiden för intervjun.
3
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Nämnderna får också, om ekonomiskt utrymme finns, kompensation för externa avtal4,
förändrade
internhyror,
andra
interna
prisförändringar
samt
personalkostnadskompensation. Utöver ovanstående fördelningar kan nämnderna äska
om ytterligare medel utifrån en egen analys av vilka behov och satsningar som behöver
göras framåt. Generella och riktade besparingar kan också förekomma utifrån det
ekonomiska läget. För 2021 är det budgeterade resultatet 106 mnkr och 2022 är det 160
mnkr. I detta ingår effektiviseringskrav på 60 mnkr år 2020 och 70 mnkr per år de två
efterföljande åren. I intervjuerna framhålls att hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare år
inte haft lika omfattande effektiviseringskrav som övriga nämnder. Anvisningarna
innehåller en tabell över ramjusteringar 2021–2022 enligt gällande flerårsplan samt en
beskrivning av hur pris- och personalkostnadskompensation hanteras. Medel för
personalkostnadsökningar 2021 fördelas ut till nämnderna utifrån regionfullmäktiges
beslut om nivå på kompensationen.
Nämndernas budgetramar för år 2020 utgår ifrån 2019 års justerade budget som är totalt
5103 mnkr. Till år 2020 har regionfullmäktige beslutat om utökningar med totalt 205 mnkr
vilket motsvarar 4 procent.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en budget om 1 732 mnkr för år 2020, vilket är en
ökning om 4,9 % i jämförelse med år 2019. Av tabellen nedan framgår hälso- och
sjukvårdsnämndens fördelning av budget.
Tabell 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade driftbudgetram 2020

Källa: Strategisk plan och budget 2020–2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens fördelning av budget 2020

Vid sammanträdet 2019-11-20 (HSN § 136) beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att
godkänna internbudgetfördelning på övergripande organisationsnivå 2020. I samband
med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut av budget 2020 framgår att den ekonomiska
ram som hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelats inte ger utrymme för några
kostnadsökningar5. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut om internbudget på en
övergripande nivå (se tabell 2) och fördelningen ner till respektive verksamhet och
enhetsnivå görs på förvaltningsnivå.
Externa avtal är ett samlingsnamn för de avtal som finns med externa utförare där man kommit överens om en viss
indexuppräkning per år.
5
förutom för kostnader i samband med Framtidens VårdinformationsMiljö (FVM) och kostnadsökningar kopplade till externa
avtal (exklusive utomlänsvård) samt löneökningar.
4
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I intervjuer framgår att utgångspunkten för budget är föregående års budgetram, utifrån
detta sker sedan uppräkning av lön samt olika prioriteringar. Den del som avser
konkurrensutsatta vårdtjänster budgeteras med utgång i befintliga avtal samt regelverket
för vårdval.
Medel för personalkostnadsökningar i samband med lönerevision fördelas till
verksamheter som har budgetanslag. Till resultatenheter såsom primärvården och
laboratoriemedicinskt centrum ska ökade löner rymmas inom eventuell intäktsökning.
Kostnader för hyrpersonal ska rymmas inom ordinarie personalbudget. Tidigare lagda
budgetar inom hälso- och sjukvården har inte tagit höjd för den merkostnad det innebär
att nytta hyrpersonal. Anledningen till detta uppges varaden politiska målsättningen att
minska kostnaderna för hyrpersonal. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens årsberättelse
2019 uppgick den totala kostnaden för hyrpersonal till 86,5 miljoner år 2019 vilket är en
ökning med 12,6 miljoner i jämförelse med 2018. För år 2019 redovisades en positiv
avvikelse avseende personalkostnader om 26 mnkr. Det innebär att merkostnaden för
hyrpersonal under år 2019 uppgick till ca 60 mnkr. I 2020 års budget har 10 miljoner
budgeterats för merkostnader till följd av hyrpersonal.
Utomlänsvården budgeteras utifrån en bedömning av utfallet 2019 samt en
indexuppräkning på 3 procent på totalen av förvaltningsledning. Budgeten för
utomlänsvården specificeras också utifrån kända förändringar i remisser samt tydliga
volymförändringar. För 2020 innebar detta en ökning av budgeten jämfört med 2019 med
17 miljoner. Detta är en följd av kostnadsökningar inom Region Stockholm mellan 2018
och 2019 men det innefattar även volymökningar.
Tabell 2 Budgetfördelning totalt 2020 på förvaltningen per övergripande organisationsnivå
Budget 2019

Tkr jmfr
R12 Budget 2020 % jmfr R12
2019 budg. 2019
2019

% jmfr
budget
2019

Förvaltningsledning

211 792

159 794

239 247

49,7 %

27 455

13,0 %

Konkurrensutsatta
vårdtjänster

277 630

261 835

293 760

12,2 %

16 130

5,8 %

1 158 184

1 224 613

1 195 261

-2,4 %

37 077

3,2 %

3 974

5 509

3 900

-29,2 %

-74

-1,9%

1 651 580

1 651 752

1 732 168

4,9 %

80 588

4,9 %

Sjukvård
Tandvård*
Total budget

Källa: Tjänsteskrivelse 13 november 2019.

2.2.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Inom regionen tillämpas volymbaserade resursfördelningsmodeller inom flera nämnder,
dock ej för hälso- och sjukvården. Resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården
beskrivs bygga på ett antagande om demografisk och medicinteknisk utveckling
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motsvarande cirka 2,5 procent per år. Modellen uppdateras inte utifrån hur
befolkningssammansättningen ser ut vilket gör att modellen inte tar hänsyn till
förändringar i befolkning eftersom modellen inte påverkas av rörliga faktorer som skulle
behövas för att resursfördelningen ska spegla verksamhetens behov. Budgetramarna
justeras vidare för löneökningar. Vår bedömning är att hälso- och sjukvården, i relation till
övriga nämnder, har erhållit en högre procentuell uppräkning av budgeten genom åren.
Inom hälso- och sjukvårdsnämnden är utgångspunkten föregående årsbudget med
uppräkning för i huvudsak lön samt beslutade prioriteringar. Tidigare lagda budgetar inom
hälso- och sjukvården har inte tagit höjd för den kostnadsnivå som hyrpersonalen
innefattar. Anledningen till detta är den politiska målsättningen att minska antalet
hyrpersonal. I 2020 års budget har 10 miljoner särskilt budgeterats för merkostnader
avseende hyrpersonal. För år 2019 uppgick merkostnaderna till ca 60 mnkr. Vi bedömer
således inte att budgeten för år 2020 täcker de totala merkostnaderna för hyrpersonal
dvs. denna del är underbudgeterad redan från början.

Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet
tydlig?
2.4.1.

Iakttagelser

Fördelningen avseende ansvar och befogenheter i regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet regleras i allmänna bestämmelser för regionstyrelsen
och övriga nämnder, nämndernas egna reglementen, samt delegationsordningar.
Ansvar och befogenheter i styrdokument

I Region Gotlands fastställda regelverk från 2003 framgår en beskrivning av det
ekonomiska ansvaret i regionen. Enligt intervjuer är flera delar av styrdokumentet
inaktuellt, men delar om ansvarsfördelning samt tilläggsanslag fortfarande aktuellt. I
dokumentet framgår att nämnden har det yttersta ekonomiska ansvaret inom sitt
verksamhetsområde. Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och
resultatansvaret inför nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i
organisationen. Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen för ekonomi och
verksamhet och snarast rapportera eventuella avvikelser till nämnden. Då ett
budgetöverskridande befaras åligger det förvaltningschefen att ofördröjligen ta initiativ till
åtgärder för att förhindra överskridandet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

I hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente, antaget av regionfullmäktige den 18
december 2017, § 245 framgår att § 2 hälso- och sjukvårdsnämnden ska utöva ledningen
av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, (HSL). I hälso- och
sjukvårdsnämndens delegationsordning, antagen 2020-04-16, HSN § 52 reviderad: 202006-16, HSN § 84 framgår nivåer av delegation enligt olika arbetsidentifikationer6. Av
A) Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk nämnd/styrelse. Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi
och personalansvar. Här avses hälso- och sjukvårdsdirektören. B1) Sjukvårdschef, Primärvårdschef (egen regi) och
Tandvårdschef B2 ) Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande
ansvar inom sitt verksamhetsområde. Här avses alla verksamhetschefer oavsett underställda chefer eller medarbetare,
samt digitaliseringschef. C) 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi och personalansvar. Här avses alla
enhetschefer Övriga) Funktionsansvariga – avser chefläkare, smittskyddsläkare, specialist som har verksamhets- och/eller
ekonomiansvar inom sitt ansvarsområde, t ex miljö- och säkerhetssamordnare, lokalstrateg, tandvårdssamordnare.
6
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delegationsordningen framgår olika aktiviteter/områden som ekonomi, verksamhet samt
personal.
Inom området personal framgår att hälso- och sjukvårdsdirektören, sjukvårdschef
alt/primärvårdschef samt chef på mellanchefsnivå har delegation på anställning,
tillsvidareanställning samt förändring av sysselsättningsgrad. Inom området ekonomi har
hälso- och sjukvårdsdirektören, sjukvårdschef/primärvårdschef/tandvårdschef, chef på
mellanchefsnivå, samt 1:a linjens chef delegation på att fördela och omdisponera
budgetmedel inom budgetansvar/ram som ej är beslutad av nämnd. Inom området
verksamhet
har
hälsooch
sjukvårdsdirektör
samt
sjukvårdschef/primärvårdschef/tandvårdschef
delegation
på
att
genomföra
organisationsförändring inom eget verksamhetsansvar.
I intervjuer framgår att det finns ett antal utmaningar kopplat till ansvar i Region Gotland.
Detta bedöms bero på att Region Gotland har både ett regionalt och kommunalt uppdrag i
samma organisation. Ett exempel som uppges är huruvida hanteringen av remissvar
kopplat till hälso- och sjukvård ska ligga hos regionstyrelseförvaltningen eller hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. I dagsläget bedömer de intervjuade att regionstyrelseförvaltningen
saknar kompetens och resurser för att hantera hälso- och sjukvårdsfrågor.
I intervjuer framgår att det historiskt har fokuserats mer på frågor som rör verksamhet och
personal, med mindre fokus på ekonomi. Det framgår även att chefer inom hälso- och
sjukvården inte upplevt ett tillräckligt stort budgetansvar då budgeten inte varit tillräckligt
styrande för verksamheten. Samtidigt poängteras utmaningarna med att bedriva hälsooch sjukvård ute på Gotland och att det finns områden inom hälso- och sjukvården som är
svåra att påverka. Det finns även delade meningar om den ekonomiska kompetensen hos
verksamhetschefer i hälso- och sjukvården är tillräcklig. Det pågår även diskussioner om
att
ekonomerna
som
stödjer
hälsooch
sjukvårdens
chefer
från
regionstyrelseförvaltningen ännu inte är tillräckligt insatta i hälso- och sjukvårdsfrågor för
att kunna utgöra ett ändamålsenligt stöd. Sedan årsskiftet har regionen även fått ett nytt
beslutsstödsystem, Hypergene, som fortfarande inte är helt bekant för samtliga
medarbetare i regionen. Detta har försvårat för verksamhetschefer ytterligare att själva gå
in i systemet och dra ut ekonomiska rapporter. Enligt intervjuer finns behov av ytterligare
utbildningstillfällen, något som tidigare varit bristfälligt.
2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.
Den övergripande ansvarsfördelningen avseende ansvar och befogenheter inom hälsooch sjukvårdsnämnden är dokumenterad. Det är dock vår bedömning att en
dokumenterad detaljering av de övergripande styrdokumenten i form av
förvaltningsspecifika anvisningar skulle tydliggöra ansvar och roller inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
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Har nämnden en god prognossäkerhet?
2.5.1.

Iakttagelser

Inom ramen för granskningen har vi gått igenom hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomiska utfall samt prognoser under år 2015 till och med år 2019.
Tabell 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens prognossäkerhet 2015–2019
(Mnkr)

Budget

Prognostiserad
budgetavvikelse
för helåret per T1

Prognostiserad
budgetavvikelse
för helåret per T2

Utfall
helår

Avvikelse
budget helår

Differens
budgetavvikelse
och prognos
T2

2015

-1 328

Uppgift saknas

-95

-1 451

-123

-28

2016

-1 397

Uppgift saknas

-80

-1 479

-82

-2

2017

-1 505

-30

-40

-1 559

-54

-14

2018

-1 568

-25

-35

-1 606

-38

-3

2019

-1 651

-30

-30

-1 690

-38,7

-8,7

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdsnämnden inte bedrivit sin verksamhet
inom tilldelad ram. Differensen mellan den faktiska avvikelsen i bokslutet och
prognostiserade avvikelsen minskar mellan delårsrapport 1 och 2, se tabell 3.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att prognosarbetet i stort fungerar väl. Det
framgår i intervjuer att det inte finns tillräckligt med underlag för att lämna ett rättvisande
resultat vid delårsrapport 1, utan detta bedöms först göras i samband med delårsrapport
2. Anledningar till detta uppges vara att det råder stor osäkerhet både kring kostnader och
intäkter. På intäktssidan finns det en osäkerhet gällande statsbidragen till hälso- och
sjukvården, framförallt om hur mycket man kan beräknas få och när i tid på året. I intervju
uppges att man i regel vet vilka överenskommelser som finns att tillgå och som kan
påverka intäkterna, men omfattningen är svårare att känna till. Enligt hälso-och
sjukvårdsnämndens årsredovisning 2019 kom ca 72,6 miljoner av hälso- och sjukvårdens
intäkter från sådana överenskommelser i form av direkta statsbidrag som i budgeten
budgeterades med totalt 20,6 miljoner, vilket är en positiv avvikelse om 52 miljoner. På
kostnadssidan är det stora negativa budgetavvikelser inom flera områden. Den största
utmaningen 2019 var arbetskraftskostnaderna med en negativ avvikelse på -70,6
miljoner. I övrigt är de störa negativa avvikelserna läkemedelskostnader, kostnader för
laboratorieanalyser och kostnader för hjälpmedel. Vi noterar att i hälso- och
sjukvårdsnämndens delårsrapport 1 2019 informerar förvaltningen om dessa stora
osäkerhetsposter ovan och vi noterar att hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 1
2020 informerar förvaltningen om den osäkerhet Corona medför i prognosen 2020 i
kostnader och intäkter.
2.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden 2015–2019 årligen redovisat större
budgetavvikelser än prognostiserat i samband med delårsbokslut 2. Budgetavvikelsen år
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2015 jämfört med prognosen per sista augusti var 28 mnkr vilket motsvarar 1,4 % av
nettobudgeten. För övriga år budgetavvikelsen jämfört med prognosen per sista augusti
varit lägre än 1 % av nettobudgeten. Vi noterar särskilt att under 2019 präglades av stor
osäkerhet gällande nivån på de statsbidrag som hälso- och sjukvårdsnämnden tog del
utav.

Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
2.6.1.

Iakttagelser

Uppföljningsprocessen i Region Gotland består i huvudsak av delår-1, april, delår-2 samt
årsbokslut. Region Gotland har tidigare haft flera månatliga rapporter från nämnderna till
regionstyrelsen men som ett resultat av det tidigare besparingsprogrammet (2017–2019)
har regionen dragit ner på administrativ personal. I intervjuer lyfts även fram att ett syfte
med minskad frekvens gällande rapportering är att öka fokus på analys de månader som
rapportering sker.
Vi har för granskningen tagit del av hälso-sjukvårdsnämndens protokoll under 2019-juni
2020). Av protokoll framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden tar del av månadsrapporter
februari, maj, september, oktober, november samt delårsrapport T1, delårsrapport T2
samt årsredovisning7. Av månadsrapporterna redovisas resultat för hälso- och
sjukvårdsnämnden för perioden. Helårsprognos uppdateras och lämnas i samband med
delårsrapport 1 och 2. Under året tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om
åtgärdsplan samt ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med budget i balans. Hälso- och
sjukvårdsnämnden
lämnar
även
konsekvensanalyser
utifrån
resultatet
av
budgetberedningen 2020 samt beslut om strategisk plan och budget för 2020–2022 och
begär ramförstärkning inför budgetåret 2020. Mer om hälso- och sjukvårdsnämndens
åtgärder för ekonomi i balans kommer att besvaras under revisionsfråga 7.
I intervjuer framgår att delen om analys kan vidareutvecklas kopplat till den ekonomiska
uppföljningen. En utmaning som uppges av flera av de intervjuade är att det saknas
tillräcklig
kapacitet
hos
både
hälsooch
sjukvårdsförvaltningen
och
regionstyrelseförvaltningen.
Den ekonomiska kompetensen i regionen är
redovisningsorienterad och inom regionstyrelseförvaltningen upplevs det finnas en
avsaknad av kompetens kopplat till hälso- och sjukvårdsfrågor. Ett exempel som lyfts
fram i intervju är att man tar del av det aggregerade utfallet för läkemedelsförskrivningar,
men nämnden tar inte del av information om vart förskrivningarna ökar vilket begränsar
nämndens möjlighet att ge uppdrag till förvaltningen.
2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfråga delvis uppfylld.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling samt vid ett antal tillfällen helårsprognos, vilken i huvudsak består av
resultat för perioden. Vi noterar att månadsrapporterna varierar månad för månad i
innehåll, men under året redovisas även resultat på övergripande nivå kopplat till
nettokostnadsutvecklingen, personalkostnader, arbetskraftskostnader, utomlänsvård,
7

För mer information om datum och innehåll, se bilaga 5.3.
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förskrivna läkemedel samt hyrpersonal. Den ekonomiska utvecklingen jämförs även mot
samma period föregående år. I delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen. Bland annat består rapporten av sammanfattande kommentar om
måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk uppföljning och prognos, investeringar
och exploateringar samt personalstatistik så som antalet anställda, personalkostnad samt
sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser vi behovet av att utveckla analysdelen,
dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende verksamhet och ekonomi samt i högre
utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer m.m.

Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
2.7.1.

Iakttagelser

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under flera år inte bedrivit sin verksamhet utifrån
tilldelad budgetram. Vi har för granskningen tagit del av hälso- och sjukvårdsnämndens
protokoll under 2019–2020. Av protokoll framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar om att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder i samband med den ordinarie
uppföljningsprocessen så som delårsrapport 1 och 2. Nedan följer en redovisning av
vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
2019



Hälso- och sjukvårdsnämndens första uppdrag 2019 för en ekonomi i balans ges vid
sammanträdet (2019-04-17, HSN § 37). Hälso- och sjukvårdsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys och åtgärder utifrån
delårsprognos 1. Av protokoll framgår inte när åtgärderna och konsekvensanalysen
ska återrapporteras till nämnden.



Vid sammanträdet (2019-06-13, HSN § 74) redovisas åtgärdsplanen ovan och hälsooch sjukvårdsnämnden godkänner inriktningen i de åtgärder som förvaltningen
redovisar. Ärendet återremitteras för konkretisering av åtgärder.



Vid sammanträdet (2019-09-19, HSN § 93) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
åtgärdsplanen efter ytterligare konkretisering. Hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänner rapporten och ställer sig bakom de åtgärder som förvaltningen redovisar.
Bland annat ska bemanning och personalplanering, läkemedelsförskrivning,
patientsäkerhet, inköp och upphandling, digitala arbetssätt och förenklad
administration ses över. Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att trots
presenterade åtgärder kommer nämnden inte nå en ekonomi i balans under 2019.
Vid sammanträdet (2019-11-20, HSN § 136) tas beslut om internbudgetfördelning
inför 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar även att uppdra åt förvaltningen att
återkomma till nämnden med konkretiserade åtgärder och konsekvensbeskrivningar
av föreslagna effektiviseringsområden.





Vid sammanträdet (2019-12-12, HSN § 134) begär hälso- och sjukvårdsnämnden om
kostnadstäckning för ökade avtalskostnader.
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2020



Vid sammanträdet (2020-02-06, HSN § 3) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
den uppföljning som ska göras enligt regionstyrelsens beslut i samband med
delårsrapport 2 (2019-10-23, RS § 305). Regionstyrelsen tog beslut om att begära en
särskild skrivelse från de nämnder som lämnat en negativ årsprognos i delårsrapport
2. Skrivelsen ska innehålla vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras för
att begränsa nettokostnadsutvecklingen 2020 för att klara verksamheten inom
beslutad budget. För att sänka kostnadsutvecklingen 2019 och nå en budget i balans
2020 har hälso-och sjukvården vidtagit en rad åtgärder. De områden som lyfts fram är
minska kostnadsutveckling för arbetskraft, för läkemedel, för utomlänsvård samt
arbeta med hälsofrämjande arbete.



Vid sammanträdet (2020-04-16, HSN §43) redovisas konkretiserade åtgärder och
konsekvensbeskrivningar av föreslagna effektiviseringsområden. Ett beslut som togs i
samband med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om intern budgetfördelning inför
2020 (HSN § 136, 2019-11-20). De identifierade områdena är arbetskraftskostnader
för både egen och inhyrd personal, hjälpmedel, laboratorietjänster, läkemedel och
patienttransporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger
den till handlingarna.



Vid sammanträdet (2020-04-16 §60) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av
delårsrapport 1 2020 och ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
återkomma till nämnden i juni med djupare analys av delårsrapporten och de olika
kostnaderna samt redogöra för de åtgärder som är möjliga på kort och lång sikt.



Vid sammanträdet (2020-06-16, §74) tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av de olika
kostnaderna och möjliga åtgärder på kort och lång sikt. Hälso- och sjukvårdsnämnden
tar emot informationen och ställer sig bakom förvaltningens beslutade åtgärder. Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar, i de fall politiska beslut krävs, varje ärende för sig i
särskild ordning. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med utredning om hjälpmedel, förslag på höjda intygstaxor till
septembernämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge förvaltningen
fortsatt uppdrag att identifiera åtgärder för att nå en ekonomi i balans, uppdraget ska
rapporteras på septembernämnden.

De förslag som kräver politiska beslut är fortsatt minskad produktion under hösten när
pandemin bedöms vara i slutfasen, höjd tandvårdstaxa med 10 procent, stänga
folktandvården i Slite, höjda intygstaxor (beslutsärende i september), samt ej avropa
förlängning av avtal med Totalhälsan. De åtgärder som är tjänstemannabeslut och som
antingen är beslutade eller där beslutsavsikten finns är striktare indikationer för
tandreglering, halvera antalet hyrläkarveckor i primärvården jämfört med 2019 för vecka
26 och året, ta bort tyngdtäcken som förskrivet hjälpmedel, vakanshållning av tjänster
samt minskat antal hyrpersonal. Enligt intervju med ekonomichef framgår att striktare
indikatorer för tandreglering har påbörjats inom tandvården samt förskrivningen av
tyngdtäcken har begränsats. Däremot uppges att begräsningen av antalet hyrläkarveckor
inte kommer att uppnås. Avslutningsvis framgår att arbetet med hyrpersonal är ett
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ständigt arbete och förvaltningen kommer att vakanshålla tjänster i stor utsträckning som
möjligt. Majoriteten av åtgärderna ovan bedöms ge ekonomisk effekt först 2021.8
Enligt intervjuer finns det en överenstämmighet att hälso- och sjukvårdens åtgärder för
ekonomi inte varit tillräckliga över tid. Hälso- och sjukvården har under lång tid strävat
efter att nå en ekonomi i balans och kontinuerligt analyserat och identifierat
effektiviseringsåtgärder, men inte lyckats kompensera den höga kostnadsutvecklingen i
tillräcklig omfattning. I intervjuer framgår att på grund av resurs- och kompetensbrist har
analysarbetet varit bristfälligt och att möjligheten att göra isolerade uppföljningar kring
olika kostnader är begränsat.
2.7.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan ej uppfylld.
Vår sammantagna bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att hälso- och sjukvårdsnämnden inte agerat i tid
för en ekonomi i balans. För år 2019 beslutades först i april att ge förvaltningen i uppdrag
att föreslå åtgärder för en ekonomi i balans, vilket sedan i juni resulterade i att ärendet
återremitterades för ytterligare konkretisering av åtgärder. När ärendet beslutas i
september ställer sig nämnden bakom förvaltningens förslag men konstaterar samtidigt
att åtgärderna inte är tillräckliga för en ekonomi i balans för år 2019. I november tar
nämnden beslut om internbudget för år 2020 och ger även då förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag om åtgärder för ekonomi i balans.
Det är vidare vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte i tillräcklig omfattning
säkerställt att beslutade åtgärder har avsedd effekt, vår rekommendation är att hälso- och
sjukvårdsnämnden särskilt följer upp beslutade och pågående effektiviseringsåtgärder i
syfte att säkerställa effekthemtagning.

Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?
2.8.1.

Iakttagelser

Regionstyrelsens system och rutiner för uppsiktsplikten bedrivs i enlighet med figur 2.9 I
genomförd protokollgenomgång under 2019–2020 framkommer att regionstyrelsen tagit
del av ekonomisk rapportering enligt system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

8
9

Lista över förväntade ekonomiska effekter av åtgärderna 2020–2021 finns i bilaga 5.5
System och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt/koncern- och avstämningsmöten framgår av bilaga.
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Figur 2: Illustration över regionstyrelsens system och rutiner för uppsiktsplikten

Årsredovisning

Delårsrapport 1
(mars)

Delårsrapport 2
(augusti)

Månadsrapport april

I samband med rapportering har regionstyrelsen gett nämnderna i uppdrag att vidta
åtgärder för att nå en ekonomi i balans, både under 2019 och 2020. I samband med
rapportering av delårsrapport 1 år 2019 (2019-05-28, RS § 14) gav regionstyrelsen hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk
balans vid årets slut. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2. Vid
rapportering av delårsrapport 2 (2019-10-23, RS § 305) framgår att hälso- och
sjukvårdsnämndens effekter av åtgärderna som vidtagits ännu inte syns. Regionstyrelsen
ger hälso- och sjukvårdsnämnden återigen i uppdrag att vidta åtgärder för en ekonomi i
balans. Samtliga nämnder som i delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har
begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige gav
i juni år 2019 (RF § 173) ska i särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som
genomförts och planeras för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att klara
verksamheten inom den av fullmäktige givna budgetramen. Uppdraget ska
återrapporteras till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet februari 2020.
Vid
rapportering
av
uppdrag
”konkreta
åtgärder
för
att
begränsa
nettokostnadsutvecklingen” (2020-03-24, RS § 6) framgår att flera nämnder, däribland
hälso- och sjukvårdsnämnden, inte har nått hela vägen fram vilket innebär att ytterligare
åtgärder behöver vidtas under 2020. Regionstyrelsen godkänner informationen.
Vid rapportering av delårsrapport 1 2020 (2020-05-27, RS §152) framgår att nämnderna
uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska
rymmas inom beslutad budget. Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i
delårsrapport 2.
Den ekonomiska redovisningen som går till regionstyrelsen redovisas i huvudsak på
totalnivå för hälso- och sjukvården. Av intervjuer framgår att regionstyrelsens beslut
handlar om att signalera till nämnderna att underskott inte är accepterat. Det är sedan
upp till hälso- och sjukvårdsnämnden att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder.
Region Gotlands ekonomiska resultat

Regionen som helhet har sedan år 2016 uppvisat resultat som överstiger de budgeterade
resultaten, se tabell 4.
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Tabell 4 Resultat Region Gotland - Regionövergripande nivå

(Mnkr)

Budget

Prognos delår 1

Prognos delår 2

Resultat

2015

3 (inkl finansiella
poster)

-72 (inkl finansiella poster)

-63,1 (inkl finansiella
poster)

2016

34 (inkl finansiella
poster)

-8 (inkl finansiella poster)

81,8 (inkl finansiella
poster)

2017

27 (inkl finansiella
poster)

38 (inkl finansiella
poster)

69 (inkl finansiella poster)

151 (inkl finansiella
poster)

2018

99 (67 inkl
finansiella poster)

127 (inkl finansiella
poster)

204 (inkl finansiella poster)

170 (185 inkl
finansiella poster)

2019

84 (59 inkl
finansiella poster)

64 (inkl finansiella
poster)

69 (inkl finansiella poster)

99 (113 inkl finansiella
poster)

Åtgärder på regionövergripande nivå

Region Gotland har tidigare haft ett besparingsprogram mellan 2017 och 2019. Hälsooch sjukvården var inte en del av besparingsprogrammet utan syftet var att fördela
resurser från andra verksamheter till hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen beslutade
hösten 2019 om ett ytterligare effektiviseringsprogram 2020-2022. Enligt intervjuer
framgår att projekten inom effektiviseringsprogrammet inte identifierat tillräckligt stora
besparingar ännu och konkreta aktiviteter kopplat till effektiviseringsprogrammet bedöms
starta först 2021. Mer information om det tidigare besparingsprogrammet och det
nuvarande effektiviseringsprogrammet finns i bilaga 5.6.

2.8.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan uppfylld.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen..
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört.
Regionstyrelsen har vidare beslutat om flera regionövergripande effektivitetsprogram. När
det gäller uppsikten över hälso- och sjukvårdsnämnden är vår bedömning att
regionstyrelsen i större utsträckning kan säkerställa uppföljning avseende effekterna av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Dvs. det
räcker inte med att säkerställa att det tas beslut om åtgärder utan även dess
genomförande och effekthemtagning behöver säkerställas.
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Revisionell bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå. Vår
bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning av att
regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Vår bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Detta med utgångspunkt
i de årligen återkommande underskotten för hälso- och sjukvårdsverksamheterna och det
faktum att tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans inte vidtagits samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte säkerställt genomförande och effekthemtagning avseende
beslutade åtgärder.
Det finns tydliga regler och riktlinjer för den regionövergripande mål- och
budgetprocessen. De centrala styrdokumenten utgörs av riktlinjer för god ekonomisk
hushållning, dokumenterade anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget samt
anvisningar för uppföljning. Regionens styrmodell beskrivs i strategisk plan och budget.
Utöver detta finns ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, fastställt den
17 mars 2003, § 61 av kommunfullmäktige. Dokumentet är dock endast i delar aktuellt.
Vår bedömning är att eftersom justeringar inte gjorts sedan 2003 så indikerar det brister i
ansvar och ägarskap för dokumentet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens budgetarbete vilka redogör för tidplan, förutsättningar samt
effektiviseringskrav. Vi anser att detta är nödvändigt i syfte att säkerställa en
ändamålsenlig ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar löpande under året tar del av verksamhetens
resultatutveckling. I samband med delårsrapport 1 och 2 fördjupas den ekonomiska
redogörelsen jämfört med månadsrapporterna. Bland annat består rapporten av
sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen, väsentliga händelser, ekonomisk
uppföljning och prognos, investeringar och exploateringar samt personalstatistik så som
antalet anställda, personalkostnad samt sjukfrånvaro. I syfte att utveckla uppföljningen ser
vi behovet av att utveckla analysdelen, dvs. att mer tydligt knyta ihop utveckling avseende
verksamhet och ekonomi samt i högre utsträckning tydliggöra ekonomiska effekter utifrån
förändringar i volymer m.m.
Region Gotland har under åren 2016–2019 redovisat ekonomiska överskott. När det
gäller hälso- och sjukvårdsverksamheterna är resultatet det motsatta d.v.s. årligen
återkommande ekonomiska underskott. Det är vår bedömning att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte har vidtagit tillräckligt med åtgärder för en ekonomi i balans. Det
faktum att underskotten varit återkommande från år till år samt att prognoserna redan
tidigt under året indikerar underskott stödjer detta. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
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vidare inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade åtgärder genomförs och ger
avsedda effekter. Det är således vår bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte
helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i regionen i enlighet med system och
rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen.
Vid prognostiserat underskott tar regionstyrelsen beslut om att nämnderna ska vidta
åtgärder samt att återrapportera vilka åtgärder respektive nämnd genomfört. Vår
bedömning är dock att regionstyrelsen i högre utsträckning behöver följa upp att de av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans ger avsedd
effekt samt att åtgärderna är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:


Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet
”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.



Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte
att säkerställa genomförande och effekthemtagning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för
en ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses
att uppnås.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt.
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Bilagor
5.1 Process över Region Gotlands planeringsprocess

Januari

• Startar upp planeringsåret. Samlar regionens ledning runt aktuella ämnen.

Feburari

• Investeringsplanering. Nämnderna tar fram en investeringsplaner som tillsammans ger en bild
av regionens kommande investeringsbehov. Investeringsplaneringen är en del av underlaget till
budgetberedningen.

Mars

• Koncernmöte som ger regionens ledning en gemensam bild av samhällsekonomiska
förutsättningar och befolkningsprognos samt påverkan på regionens verksamheter.
• Alla nämnder/förvaltningar tar fram en strategisk plan och budget för kommande år.

April

Maj

Juni

Oktober

November

December

• Dialogmöten. Regionstyrelsens arbetsutskott träffar alla nämnder/förvaltningar inför
budgetberedningen.

• Budgetberedningen bereder förslag till nämndernas drift- och investeringsbudget för kommande
år.

• Budgetbeslut i regionfullmäktige. Nämndernas ramar samt riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och rekommendation till nämnderna.

• Budgetavstämning. Avstämning av beslutad budget utifrån samhällsekonomiska förutsättningar
samt regeringens budgetproposition.

• Budgetbeslut i regionfullmäktige; slutlig finans, - balans, - resultat- och investeringsplan, låneram
och skattesats.

• Verksamhetsplan. Alla nämnder/förvaltningar tar fram en verksamhetsplan för kommande år.
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5.2 Tidplan 2020 samt koncern- och avstämningsmöten
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5.3 Tidslinje över hälso- och sjukvårdsnämndens prognos och ekonomiskt utfall 2019

T1
-8,9 mnkr
Årsprogn.
-30 mnkr.

Budget:
-1651 mnkr
Februari
-6,2 mnkr

Maj
- 18 mnkr

T2
-18,1 mnkr
Årsprogn.
- 30 mnkr.

Oktober
-31 mnkr
September
- 21,8 mnkr

Årsbokslut
-38,7 mnkr

5.4 Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska rapportering 2019 och 2020

Nedan följer en närmare beskrivning av nämndens sammanträden under året och dess
omfattning.
2019



2019-02-07, HSN §18. Nämnden tar del av information angående den kostnadsökning
som finns inom utomlänsvård. Beslutet i ärendet är att hälso- och sjukvårdsnämnden
har tagit del av informationen och sänder denna vidare som information till
regionstyrelsen.



2019-03-20, HSN §33. Nämnden tar del av månadsrapport februari. Efter februari
månad redovisar hälso- och sjukvården ett negativt resultat, jämfört med periodiserad
budget, på –6,2 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är för perioden 3,7 procent och
den externa kostnadsutvecklingen är 4,5 procent. Det framgår att kostnaderna för
hyrpersonal minskar framförallt gällande hyrläkare i primärvården som i det närmaste
halverats.



2019-04-17, HSN §37. Nämnden tar del av delårsrapport 1. Det ekonomiska resultatet
för perioden är – 8,9 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 3,0 procent. De största
negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal
fortfarande är stort. Behovet av hyrpersonal inom primärvården minskat kraftigt.
Helårsprognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är efter perioden – 30 miljoner
vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 4,7 procent. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i uppdrag att ta fram en
konsekvensanalys och åtgärder utifrån delårsprognos 1.



2019-06-13, HSN §73 Nämnden tar del av månadsrapport efter maj. Periodens
resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är –18 miljoner kronor.
Nettokostnadsutvecklingen är 3,3 procent vilket är lägre än efter april månad.
Kostnadsutvecklingen
inom
arbetskraftskostnader,
personalkostnader
och
utomlänsvårdskostnader är lägre i maj än efter april månad. Intäktsutvecklingen är
också något högre, framförallt när det gäller patientavgifter och utomlänsintäkter.

28



2019-09-19, HSN §95 Nämnden tar del av delårsrapport 2. Det ekonomiska utfallet är
för perioden -18,1 miljoner. Ekonomin påverkas kraftigt positivt av de statsbidrag som
kommer med de statliga överenskommelserna. Den negativa kostnadsutvecklingen
för hyrpersonal som varit under början av året har vänt under sommaren.
Förvaltningen redovisar nu högre hyrpersonalkostnader än motsvarande period 2018.
Det prognostiserade helårsresultatet kvarstår på – 30 miljoner, då både
intäktsprognosen och kostnadsprognosen ökat sedan senaste prognosen gjordes i
maj.



2019-10-16, HSN §119 Nämnden tar del av månadsrapport för september. Efter
september månad redovisar hälso- och sjukvården ett negativt resultat på -21,8
miljoner. Övriga kostnader är för perioden: Nettokostnadsutvecklingen 5,0 procent,
Extern kostnadsutveckling, 5,4 procent, Personalkostnadsutveckling 6,0 procent,
Arbetskraftskostnadsutveckling 6,3 procent, Utomlänsvård 7,4 procent, samt
Hyrpersonal 8,8 procent.



2019-11-20, HSN § 135 Nämnden tar del av månadsrapport oktober. Efter oktober
månad har hälso- och sjukvårdsnämnden en periodiserad avvikelse på -31 miljoner
och en nettokostnadsutveckling på 5 procent. Utvecklingstakten för utomlänsvården
fortsätter att öka och är nu på 8,6 procent vilket motsvarar 13,6 miljoner högre
kostnader än 2018. Hyrpersonalen är 5,1 miljoner högre än samma period föregående
år. Det är framförallt kostnaderna för hyrpersonal inom slutenvården medan dom
minskar inom primärvården.



2019-12-12, HSN §124 Nämnden tar del av månadsrapport november.
Utvecklingstakten för den externa kostnadsutvecklingen ligger fortsatt för högt vilket är
problematiskt då det försätter hälso- och sjukvården i ett sämre läge inför nästa år.
För utomlänsvården har kostnadsutvecklingen ökat markant sedan efter sommaren. I
november var första gången i år som Gotland har ett något lägre utfall än riket när det
gäller förmånsläkemedelsfakturan, efter oktober var utfallet samma.

2020


2020-03-18, HSN §27 tar hälso och sjukvårdsnämnden del av månadsrapport för
februarimånad. Resultat för perioden är -3,2 miljoner (-6,2 miljoner samma period
2019). Nettokostnadsutveckling är 8,8 procent, Personalkostnader: 6,4 procent,
arbetskraftskostnader 5,3 procent, utomlänsvården har ökat med cirka 10 miljoner,
förskrivna läkemedel 11 procent, rekvisitionsläkemedel -3,8 procent. Det framgår att
det är en stor osäkerhet i hur covid-19 kommer att påverka ekonomin.



2020-04-16, HSN §60 tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av delårsrapport 1 och
periodens resultat för hälso- och sjukvården är –8,4 miljoner. Helårsprognosen 2020
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas i nuläget till –74 miljoner. I den
prognosen ingår en mycket grovt uppskattad siffra för konsekvenserna av covid-19, –
35 miljoner.



2020-06-16, HSN §73 tar hälso- och sjukvårdsnämnden del av månadsrapport maj.
Hälso- och sjukvårdens resultat för perioden januari-april/maj är –21,8 miljoner och
nettokostnadsutvecklingen är 8,3 procent. Cirka 12 miljoner av utfallet är direkt
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kopplat till den rådande pandemin. Även minskade intäkter i form av både
patientavgifter och utomlänsvård kan särskiljas som en covid-19-effekt. Det är fortsatt
hög utvecklingstakt för läkemedel, arbetskraftskostnader och utomlänsvård. Ingen ny
prognos lämnas efter maj månads utfall.
5.5 Ekonomisk effekt av åtgärder 2020 och 2021
Åtgärder
Lägre produktionsnivå under 2020
(se särskild tjänsteskrivelse)

Ekonomisk
effekt 2020, tkr

Ekonomisk effekt
2021, tkr

x

x

Ej förlängt avtal Totalhälsan
(se särskild tjänsteskrivelse)

+300

+900

Höjd tandvårdstaxa
(se särskild tjänsteskrivelse)

-

+3 500

Höjd taxa för intygsavgifter

-

x

Stänga folktandvården i Slite
(se särskild tjänsteskrivelse)

-

+1 300

Tyngdtäcken förskrivs ej fr o m 1 juli*

+600

+1 600

Begränsad tandreglering

+200

+500

Halvering av hyrläkarveckor i primärvården*
(inkl. stängd sommarmottagning)

+6 500

-

Reducering av hyrpersonal inom sjukvården

+10 000

-

Totalt

+17 600

+7 800

5.6 Besparingsprogram och effektiviseringsprogram i Region Gotland
Besparingsprogram 2017–2019

I juni 2016 togs beslut i regionfullmäktige om ett besparingsprogram för åren 2017–2019
med målsättningen att sänka nettokostnader med 170 mnkr. Fördelningarna av
besparingar var tyngre för olika verksamheter, bland annat skola och samhällsbyggnad.
Hälso- och sjukvården var inte en del av besparingsprogrammet utan syftet var att fördela
resurser från andra verksamheter till hälso- och sjukvården. Som tidigare nämnt har det
interna stödet minskat som ett led i besparingsprogrammet, framförallt ekonomer. En
uppföljning av besparingsprogrammet genomfördes i januari 2019 och förväntad
måluppfyllnad visar på ca 85%.
Effektiviseringsprogram 2020–2022

Regionstyrelsen beslutade hösten 2019 om ett effektiviseringsprogram (2019/955) med
syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte
att minska kostnader, undvika suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Vi har för
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granskningen tagit del av ett programdirektiv över effektiviseringsprogrammet. Målet är en
kostnadssänkning motsvarande 200 mnkr under perioden 2020–2022 för att nå en
ekonomi i balans med ett budgeterat resultat på 2 % år 2022. För 2020 betyder det ett
effektiviseringskrav på 60 mnkr på totalen och för hälso- och sjukvårdsnämnden betyder
det 13 mnkr. Det finns heller inte någon fördelning för 2021 och 2022. Enligt intervju har
hälsooch
sjukvårdsnämnden
inte
tagit
något
ytterligare
beslut
om
effektiviseringsprogrammet än.
Programmet omfattar från start sju projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Projekten är
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
 Strategisk hållbar bemanningsplan
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I intervju framgår att projekten inte identifierat tillräckligt stora besparingar ännu och
konkreta aktiviteter kopplat till effektiviseringsprogrammet bedöms starta först 2021. Vid
sammanträdet (2020-05-27 RS, §159) fick regionstyrelsen en delrapport av programmet.
Regionstyrelsen godkände delrapporteringen men bedömer att ett fortsatt arbete kommer
att behöva göras för att tydligare kunna belysa vilka ekonomiska effekter som kan nås för
såväl helhet som del och ytterligare rapporter kommer att behöva ges till såväl
koncernledning som ansvariga politiker.
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2020-10-01

Uppdragsledare
Carin Hultgren

Projektledare
Kristian Damlin

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 februari 2020. PwC ansvarar inte utan
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 18

HSN § 18

Revisionsrapport. Granskning av
ekonomistyrning
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden
och lämnar det till revisorerna som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om
regionstyrelsen har säkerställt en ändamåls-enlig mål- och budgetprocess på
regionövergripande nivå samt om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen
syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är
tillräcklig.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
De rekommendationer som granskningsrapporten anger som avser hälso- och
sjukvårdsnämnden är följande:
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns
dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Här innehåller
rapporten synpunkter på anvisningar kopplat till strategisk plan och budget
samt internbudgetprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa
rekommendationen även om synpunkten är att dessa anvisningar funnits
också sen tidigare.

•

Hälso- och sjukvårdensnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska
åtgärder för en ekonomi i balans, samt i ekonomiska termer uttrycka vilka
effekter som avses att uppnås. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa
rekommendationen i samarbete med förvaltningen.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att
följa rekommendationen med ytterligare uppföljning av beslutade åtgärder.
1 (2)
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Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 18

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående återredovisning av genomförd
granskning på ett korrekt sätt återspeglar hälso- och sjukvårdens synpunkter på och
bedömningar av granskningsresultat och rekommendationer.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 17
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden och
lämnar det till revisorerna som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2021
Revisionsrapport granskning av ekonomistyrning
Skickas till
Regionens revisorer
PwC
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Yvonne Skovshoved
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av ekonomistyrning
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning hälso- och sjukvårdsnämnden
och lämnar det till revisorerna som sitt eget.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen
inom granskningsområdena är tillräcklig.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
De rekommendationer som granskningsrapporten anger som avser hälso- och
sjukvårdsnämnden är följande:


Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns
dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning. Här innehåller
rapporten synpunkter på anvisningar kopplat till strategisk plan och budget
samt internbudgetprocessen. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa
rekommendationen även om synpunkten är att dessa anvisningar funnits
också sen tidigare.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/669



Hälso- och sjukvårdensnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska
åtgärder för en ekonomi i balans, samt i ekonomiska termer uttrycka vilka
effekter som avses att uppnås. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa
rekommendationen i samarbete med förvaltningen.



Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs samt ger avsedd effekt. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att
följa rekommendationen med ytterligare uppföljning av beslutade åtgärder.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomistyrning.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen
inom granskningsområdena är tillräcklig.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 6 helt eller delvis berör hälso- och
sjukvårdsnämnden. Svaret från hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enbart att
beröra de områden som riktats till nämnden.
Hälso- och sjukvården kommenterar varje kontrollpunkt för sig och redovisar sedan
en sammanfattande bedömning och vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledningen av granskningens resultat.
Kontrollpunkt 1
Avser endast regionstyrelsen
Kontrollpunkt 2
Finns det regler och riktlinjer för nämndens ekonomistyrning – Delvis
uppfylld.
Rekommendationen från revisorerna är att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer
att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Granskningsrapporten anger att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har några egna
anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget, utöver de regionövergripande
anvisningarna. Dessutom anges att förvaltningen i samband med processen haft ett
bildspel som använts vid dialogmöten med verksamheterna.
Förvaltningen anser att regionala anvisningar, samt mallar för ändamålet följs och
täcker stora delar av behovet. Tidplaner och förvaltningsspecifika instruktioner
kommuniceras internt. Förvaltningscontrollern håller ihop arbetet. Arbetet med
strategisk plan och budget sker i olika steg genom arbete i förvaltningsledning,
dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnden, samt genom förankring inom
ledningsgrupper i förvaltningen. För att arbeta fram nämndens internbudget har
förvaltningsledningen möten med samtliga verksamheter, så som beskrivs och under
2020 blev förutsättningarna för arbetet förändrade i och med att budgetberedningen
flyttades till oktober.
Tidigare har anvisningarna för internbudgetarbetet inkluderat tidplan varit i Wordformat men för 2020 blev det istället i powerpointformat. Eftersom anvisningarna
förändras varje år beroende på tidplaner och så vidare anser förvaltningen att formen
för anvisningarna kanske spelar mindre roll. Däremot borde anvisningarna
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dokumenteras i systemet Docpoint, vilket inte gjorts. Detta kommer att åtgärdas i
arbetet inför 2022 års internbudget.
Granskningsrapporten rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden behöver
säkerställa att det finns dokumenterade anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Nämnden kommer att följa rekommendationen, även om nuvarande hantering och
kommunikation har känts ändamålsenlig.
Kontrollpunkt 3
Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper - Delvis uppfylld
Rapporten anger inga synpunkter kring de fördelningsprinciper som hälso- och
sjukvårdsnämnden arbetar med när internbudget ska fördelas varför kontrollpunkten
torde vara uppfylld.
Synpunkten i rapporten under denna revisionsfråga är i huvuddrag att merkostnader
för hyrpersonal inte budgeterats i tillräcklig omfattning, det vill säga att den budget
som lagts för merkostnader för hyrpersonal inte är realistisk. Utifrån ekonomiskt
utfall gällande bemanningskostnader delar hälso- och sjukvården revisionens
bedömning gällande att beloppet för merkostnader för hyrpersonal, 10 miljoner varit
för lågt. Budgeten för merkostnader för hyrpersonal har i budget 2021 höjts till 20
miljoner. Samtidigt är en tydlig strategi för hälso- och sjukvården för att nå en budget
i balans att minska kostnadsutvecklingen för bemanningskostnader. Budgetavvikelsen
för arbetskraftskostnader (egen personal och hyrpersonal) ska tillsammans vara 0.
Kontrollpunkt 4.
Är fördelningen ansvar och befogenheter i nämndens verksamhet tydlig?
- Uppfylld.
Hälso- och sjukvården delar revisionens bedömning.
Kontrollpunkt 5.
Har nämnden prognossäkerhet? - Delvis uppfylld
Sedan 2016 har budgetavvikelsen för helåret avvikit från prognosen i delårsrapport 2
med mindre än 1 procent av nettobudgeten. Var gränsen skulle gå för att kontrollpunkten skulle vara uppfylld anges inte i rapporten. Hälso- och sjukvården har en
betydligt mer osäker verksamhet med stora kostnadsposter och intäktsposter som
kan variera kraftigt jämfört med övriga verksamheter inom Region Gotland. Detta
gäller såväl kostnader för utomlänsvård som läkemedelskostnader som kan variera
stort de månader som skiljer mellan september och december samt månad 13, där
omfattande periodiseringar sker. Hälso- och sjukvårdens bedömning är därför att
kontrollpunkten torde vara uppfylld, med undantag för budgetåret 2015 som också
redovisas i rapporten.
Kontrollpunkt 6
Säkerställer nämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
- Delvis uppfylld.
Synpunkten från rapporten tolkar förvaltningen främst gäller att analysdelen behöver
utvecklas i den ekonomiska rapporteringen och i högre utsträckning tydliggöra
ekonomiska effekter utifrån förändringar i volymer med mera. Hälso- och sjukvården
instämmer i den bedömningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller ekonomiska
rapporter i någon form de flesta månader under året, vilket är fler än det som
föreskrivs enligt regionstyrelsens beslut. Rapporteringen utgör till största del en
rapportering om ekonomisk avvikelse och kostnadsutveckling inom olika kostnads3 (5)
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och intäktsområden. Region Gotlands beslut att införa ett beslutsstöd med syftet att
just knyta ihop flera perspektiv med den ekonomiska utvecklingen är positiv. Tyvärr
kan beslutsstödsystemet inte i dagsläget redovisa verksamhetsdata såsom volymer
utan begränsas till ekonomi, personal och målstyrning. Hälso- och sjukvården är en
komplex verksamhet med många olika verksamheter och en övergripande analys av
kostnadsutveckling och verksamhet blir oftast inte så meningsfull, utan för att
analyser ska bli meningsfulla behöver analysen vara både djupare än smalare än vad
som redovisas i ordinarie månadsrapportering.
Under 2020 har sådana fördjupade analyser genomförts när det gäller hjälpmedelskostnader, kostnader för hyrpersonal i verksamheterna och läkemedelskostnader.
Samtliga har redovisats för nämnden. Arbete pågår nationellt med att identifiera
lämpliga produktionsnyckeltal att använda i uppföljning av hälso- och sjukvården,
hälso- och sjukvården på Gotland deltar i detta arbete.
Med anledning av att nämnden i stort sett samtliga månader förutom januari och juni
erhåller en månadsrapport i någon form som anger ekonomisk avvikelse och
kostnadsutveckling inom flertalet kostnads- och intäktsområden anser hälso- och
sjukvården att kontrollpunkten som avser löpande kunskap om ekonomiskt läge är
uppfyllt, även om analysdelen av sambanden i verksamheten bör utvecklas vilket
nämnden även har gett förvaltningen i uppdrag.
Kontrollpunkt 7
Vidtar nämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.
- Ej uppfylld.
Rapportens bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för en ekonomi i balans samt att nämnden inte agerat i tid för en ekonomi i
balans. Rapporten grundar sig på beslut som nämnden tagit under budgetåret 2019.
Hälso- och sjukvården har haft negativa årsbokslut under en rad år. Det innebär att
effektiviseringsarbete är ständigt pågående både för att klara de årligt beslutade
besparingsbetingen och för att kompensera en kostnadsutveckling för utomlänsvård,
hyrpersonal och läkemedel som kan variera stort under året och som i flera delar inte
är påverkbara.
Hälso- och sjukvården såväl nämnd som förvaltning är fullt på det klara med att
ekonomi i balans är en förutsättning och att varje verksamhet som har negativ
avvikelse ska arbeta fram handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver i stort sett enbart lagstyrd verksamhet och
utrymmet för politiken att fatta beslut om ambitionsnivå är mer begränsad än för en
del andra verksamheter inom Region Gotland. I rapporten görs inga jämförelser med
övriga regioner som bedriver motsvarande hälso- och sjukvårdsverksamhet vilket
skulle ha bidragit till en mer rättvisande jämförelse. Till exempel styrs hälso- och
sjukvården till stora delar av statliga överenskommelser, nationellt beslutade
kvalitetsnivåer med mera som påverkar handlingsutrymmet men som finns med syfte
att skapa en jämlik vård och patientsäker vård i hela landet.
Bedömningen att nämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt att beslutade
åtgärder har avsedd effekt är en rimlig bedömning. De beslutade åtgärderna är ofta av
en långsiktig karaktär, exempelvis beslut att effektivisera bemanningen så att merkostnader för hyrpersonal kan minska, och är i praktiken ett ständigt pågående
arbete. Det beslutade åtgärderna har sällan en tydlig start eller ett tydligt slut, vilket
gör att effekterna är svårbedömda. Det är också av vikt att flertalet av de åtgärder
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som beslutas tillåts vara av mer långsiktig karaktär. Rekommendationen att hälsooch sjukvårdsnämnden särskilt följer upp beslutade och pågående effektiviseringsåtgärder i syfte att säkerställa effekthemtagning ser nämnden positivt på och så sker
till del redan i dagsläget även om effekthemtagningen inte alltid blir den som
beräknats eller i tillräcklig snabb takt. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att
säkerställa att beslutade åtgärder genomförs samt ger avsedd effekt.
Kontrollpunkt 8 avser endast regionstyrelsen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ovanstående återredovisning av genomförd
granskning på ett korrekt sätt återspeglar hälso- och sjukvårdens synpunkter på och
bedömningar av granskningsresultat och rekommendationer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2021
Revisionsrapport granskning av ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionens revisorer
PwC

5 (5)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 64

Revisionsrapport. Granskning av ekonomistyrning

RS 2020/1502

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens yttrande lämnas som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört en
granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt
om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den
verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna
kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att regionstyrelsen i allt
väsentligt säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande
nivå. Bedömningen är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning
av att regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
med anledning av rapporten kommer att leda till ytterligare förbättringar av regionens
samlade ekonomistyrning.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat följande rekommendationer som
redovisas nedan i kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens
kommentar samt hälso- och sjukvårdsnämndens kommentar.
Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler
för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.
forts
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Arbetet med styrdokumentet kommer att prioriteras under 2021. Dokumentet är i
många delar ersatt av andra styrande dokument som exempelvis kapitlet om
kommunens planerings- och uppföljningsprocess och intern kontroll. Kapitlen som
berör hantering av årets resultat, former för ekonomistyrning samt ekonomiskt
ansvar är i stora delar fortfarande gällande. Inriktningen är att de delarna ska ersättas
med ett nytt styrande dokument som kommer att heta Riktlinjer för ekonomistyrning. De övriga delarna kommer att ingå i arbetet att beskriva regionens ledningssystem som är prioriterat i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2021.
Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte att
säkerställa genomförande och effekthemtagning.
Uppsiktsplikten kan fullgöras på flera olika sätt. Revisorerna konstaterar att regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i enlighet med system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt. Vid prognostiserat underskott har regionstyrelsen beslutat att
nämnderna ska vidta åtgärder samt återrapportera vilka åtgärder nämnden genomfört. Revisionsfrågan ”Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid
befarat ekonomiskt underskott?” anses uppfylld.
Om regionstyrelsen ytterligare ska skärpa uppsikten över hälso- och sjukvårdsnämnden kan exempelvis särskilda forum med förtroendevalda inrättas där ekonomin
är i fokus. Vissa år har den typen av forum funnits. Erfarenheterna av den sortens
grupp är dock att det riskerar att bli administrativt tungt och att ekonomin inte
påtagligt förbättrats. Hittills har regionledningen bedömt att ordinarie uppföljningsprocess samt enskilda möten vid behov mellan regionstyrelsens ordförande, hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande, regiondirektör samt hälso-och sjukvårdsdirektör
varit tillräckligt för att säkerställa uppsiktsplikten.
Regionstyrelseförvaltningen avser att som kontrollpunkt i kommande internkontrollplan lägga in att särskilt kontrollera nämndernas beslutade åtgärder med anledning av
befarat underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar även om man påtalar att dessa anvisningar i allt väsentligt funnits tidigare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för en
ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses att
uppnås.
forts
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Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen i samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder genomförs
samt ger avsedd effekt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen med ytterligare
uppföljning av beslutade åtgärder.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2020-10-01
Revisionsrapport PWC 2020-10-01
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 18
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-15
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RS 2021/331, Nyps Id 20303784,
26 februari 2021

Annette Glover

Regionstyrelsen

Aktivera världsarvet - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Medeltidsveckan på Gotland AB:s projekt
”Aktivera världsarvet” med 750 000 kr, 18,83 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 519 230 kronor ur 2021 års och 230 770 kronor ur
2022 års anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning av att projektet
beviljas nationella medel från Tillväxtverket.
Beslutet avser perioden 2021-04-01—2022-04-30. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2022-05-31.

Sammanfattning

Stonehenge, Pyramiderna i Giza, Kinesiska muren, operahuset i Sidney och så
Hansestaden Visby - världsarvet som utnämning är FNs kraftigaste sätt att beskriva
något som unikt och värt att bevara för framtida generationer och ger stor potential
till platsutveckling.
Att stärka besöksanledningar kopplade till kultur och kulturarv utpekas som viktigt i
både nationella och regionala strategier utifrån hållbar utveckling. I nuläget finns
angelägna behov av insatser från andra organisationer i samverkan (de tre sökande
ingår i världsarvsrådet) för att sprida information om och aktiviteter i världsarvet för
hållbar platsutveckling och destinationsmarknadsföring. Från andra världsarv liksom i
arbetet med Gotlands världsarvsstrategi framgår det att uppdraget att skydda och
förvalta är väl omhändertaget, men att samarbete kring världsarv har stor
utvecklingspotential för att engagera lokalsamhället, kommunicera världsarvet, skapa
infrastruktur för turism, skapa mervärden, kapacitet och besöksvärden samt
säkerställa hållbar utveckling.
Precis som andra städer lever vi i en tid av förändring och det gör att också Visby
behöver ta nya kliv. Många stadskärnor i Sverige kämpar i dag med att locka och
behålla besökare i konkurrens med en växande digital handel som tar mer och mer
marknadsandelar.
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Syfte

Projektet vill
- genom ett samarbetsprojekt aktivera världsarvet för att förstärka Hansestaden Visby
som en hållbar, konkurrenskraftig plats för besökare, företag, lokalbefolkning och
civilsamhälle/föreningsliv, som i sin tur bidrar till Gotland som hållbar,
konkurrenskraftig destination.
- med aktiviteterna utveckla och förbättra kommunikationen, kunskapen och
nyfikenheten kring världsarvet, och på så sätt skapa lokal stolthet, nya
reseanledningar och tjänster samt hållbar platsutveckling året runt.
- knyta an till Agenda 2030 som ingår horisontellt i både arbetet med
världsarvstrategin, i implementeringen av Region Gotlands besöksnäringsstrategi och
i hållbarhetsmålen uppsatta i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
- utveckla hållbara produkter, tjänster och upplevelser utifrån världsarvets unika
värden.
- minimera negativa och maximera positiva effekter av turismen genom att medvetet
styra turisternas aktiviteter och konsumtion i tid och rum.
Mål

Projektet vill skapa nya arenor för lokalsamhället att engagera sig i världsarvsfrågor,
både i rum och tid, genom iordningställande av Gamla apotekets yttre rum och
genom iordningställande av popup-studio för att besöka medeltiden samt genom
genomförande av månatliga evenemang så snart restriktionerna tillåter (planerad start
Visby Centrum-evenemang i september)
Projektet vill öka destinationsattraktion genom förstärkt och tillgänglig
kommunikation för besökare och boende och näringsliv om världsarvet genom
uppdaterad, bildsatt och nyskriven information tex i anslutning till ny-lanseringen av
Region Gotlands portal Gotland.com, genom webbplatser där världsarvsinformation
finns eller saknas idag.
Säkerställa hållbar utveckling: Samarbete kring metoder för att mäta och säkerställa
kvalitet och hållbarhet i produkter och upplevelser.
Målgrupp

Primär: besökare, företag, föreningsliv och boende på Gotland.
Sekundär: Världsarvsrådet, intressenter för världsarvsstrategin och intressenter för
Gotlands besöksnäringsstrategi.
Horisontella perspektiv

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet när upplevelsen av besök i världsarvet
förbättras för besökande och boende genom att projektet hjälper till att styra
turisternas aktiviteter och konsumtion i tid och rum genom nya besöksplatser och
nya besöksanledningar under hela året.
Projektet bygger på Unescos verktygslåda för världsarv. Verktygslådan är utvecklad
som stöd för hållbar utveckling i världsarvsfrågor. Projektet Aktivera världsarvet vill på
rekommendation från Riksantikvarieämbetet framförallt använda guiderna: engagera
lokalsamhället, kommunicera världsarvet, infrastruktur för turism, skapa mervärden,
kapacitet och besöksvärden samt säkerställa hållbar utveckling.
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Miljömässiga effekter

Projektet söker få jämnare belastning på ändliga resurser genom att sprida ut
besökare över året och också sprida ut besökare på ön.
Mångfaldseffekter

De tre organisationerna som ska samverka i projektet; Medeltidsveckan på Gotland
AB, Gotlands Besöksnäring AB och Visby Centrum arbetar för ökad mångfald i sitt
värdegrundsarbete.
Projektorganisation

Projektorganisationen består av en styrgrupp där verksamhetsledarna och
styrelseordföranden från Medeltidsveckan på Gotland AB, Visby Centrum och
Gotlands Besöksnäring AB ingår.
Det kommer att finnas tre arbetsgrupper i projektet; Berätta, Beröra och Befolka
Världsarvet. I Berätta-gruppen ingår GFB:s kommunikatör och personer från
Medeltidsveckan och Visby Centrum. I Beröra-gruppen ingår Medeltidsveckans
producent, projektmedarbetare inom ekonomi och projektmedarbetare inom
administration. I Befolka-gruppen ingår en evenemangskoordinator och konsult för
genomförande.
Genomförande

Medeltidsveckan på Gotland AB leder projektet i tät samverkan med projektets
samverkansparter Gotlands Besöksnäring AB och Visby Centrum.
Rådgivande är Riksantikvarieämbetet (nationell världsarvsstrategi), Region Gotland
(regional utveckling) och Gotlands museum (antikvarisk och historisk kompetens).
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2021-04-01—2022-04-30

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Nationella medel Tillväxtverket
Medeltidsveckan
Visby centrum
Summa finansiering

2021
2022
Totalt
766 800
340 800 1 107 600
1 428 846
635 043 2 063 889
35 000
35 000
70 000
513 955
228 425
742 380
2 744 601 1 239 268 3 983 869
519 230
230 770
750 000
2 052 371
935 498 2 987 869
125 000
55 000
180 000
48 000
18 000
66 000
2 744 601 1 239 268 3 983 869

Hållbarhetsbedömning

Eftersom projektet utgår från UNESCOS tio guider integreras hållbarhet i hela
projektet. Genom projektets avstamp även i handlingsplanerna för respektive
Besöksnäringsstrategi och Världsarvsstrategi är den miljömässiga, ekonomiska och
sociala fördelen av projektet kopplade till intressenternas hållbarhetsarbete.
Motivering till beslut

Regionstyrelsen anser att projektet Aktivera världsarvet överensstämmer väl med
insatsområdet ”Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna” med inriktningen
”Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna” i Vårt Gotland 2040 –
Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS). Det står också skrivet i RUS att
”Stimulera innovation och förnyelse” med inriktningen ”Utveckla konkurrenskraften
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genom smart specialisering” där besöksnäringen är ett av tre styrkeområden som är
prioriterade.
Projektet ligger även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där stort
fokus finns på att utveckla Gotland som ett hållbart besöksmål och där exempelvis
Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av
besöksnäringen där produkter och resmål får ett tydligare hållbarhetsperspektiv.
Beslutsunderlag

Aktivera världsarvet - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen
2021-02-16.
Villkor

För beslut gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor.
Särskilda villkor

Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas nationella medel från
Tillväxtverket.
Representanter för projektet ska delta på erfarenhetsträffar som arrangeras av Region
Gotland. Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgängliga för
löpande uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och ansökan om utbetalning ska följa Tillväxtverkets plan.
Slutrapportering och ansökan om slututbetalning ska vara Region Gotland tillhanda
en månad efter projektavslut (via minansokan.se).
Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Persson
Regional utvecklingsdirektör
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Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 65

Aktivera världsarvet – Ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder

RS 2021/331

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Medeltidsveckan på Gotland AB:s projekt
”Aktivera världsarvet” med 750 000 kr, 18,83 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 519 230 kronor ur 2021 års och 230 770 kronor ur
2022 års anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning av att projektet
beviljas nationella medel från Tillväxtverket.
• Beslutet avser perioden 2021-04-01—2022-04-30. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2022-05-31.
•

Stonehenge, Pyramiderna i Giza, Kinesiska muren, operahuset i Sidney och så
Hansestaden Visby - världsarvet som utnämning är FNs kraftigaste sätt att beskriva
något som unikt och värt att bevara för framtida generationer och ger stor potential
till platsutveckling.
Att stärka besöksanledningar kopplade till kultur och kulturarv utpekas som viktigt i
både nationella och regionala strategier utifrån hållbar utveckling. I nuläget finns
angelägna behov av insatser från andra organisationer i samverkan (de tre sökande
ingår i världsarvsrådet) för att sprida information om och aktiviteter i världsarvet för
hållbar platsutveckling och destinationsmarknadsföring. Från andra världsarv liksom i
arbetet med Gotlands världsarvsstrategi framgår det att uppdraget att skydda och
förvalta är väl omhändertaget, men att samarbete kring världsarv har stor utvecklingspotential för att engagera lokalsamhället, kommunicera världsarvet, skapa infrastruktur
för turism, skapa mervärden, kapacitet och besöksvärden samt säkerställa hållbar
utveckling.
Precis som andra städer lever vi i en tid av förändring och det gör att också Visby
behöver ta nya kliv. Många stadskärnor i Sverige kämpar i dag med att locka och
behålla besökare i konkurrens med en växande digital handel som tar mer och mer
marknadsandelar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Aktivera världsarvet överensstämmer
väl med insatsområdet ”Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna” med
inriktningen ”Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna” i Vårt
Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS). Det står också
skrivet i RUS att ”Stimulera innovation och förnyelse” med inriktningen ”Utveckla
konkurrenskraften genom smart specialisering” där besöksnäringen är ett av tre
styrkeområden som är prioriterade.
forts
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RS AU § 65 forts
RS 2021/331

Projektet ligger även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där stort
fokus finns på att utveckla Gotland som ett hållbart besöksmål och där exempelvis
Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen där produkter och resmål får ett tydligare hållbarhetsperspektiv
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2021-02-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-26
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26 februari 2021

Angelica Andersson Fihn

Regionstyrelsen

Åtgärder inom kultur- och fritidsområdet med anledning av
coronapandemin
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige



Införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar
föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden
210101 tom 210630.



Slopa straffavgift för sen avbokning av bokade hallar från 210101 tom
211231.



Medge föreningar uppskov för redovisning av årsmöteshandlingar inför
utbetalt stöd till senast 2211130.



Att aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer
med funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler betalas
ut skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.



Samtliga åtgärder finansieras via regionstyrelsens egna kapital.



Ärendet justeras omedelbar.

Förslag till beslut i regionstyrelsen



Regionstyrelsen beslutar att använda styrelsens eget kapital med 6,5 mnkr för
nedanstående coronaåtgärder.
o 2,3 mnkr för att införa hyresbefrielse i Region Gotlands
idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP
Skogen) för föreningar för perioden 210101 tom 210630 samt
tillfälligt borttagande av straffavgift för sen avbokning av bokade
hallar under 2021. Detta under förutsättning att regionfullmäktige
godkänner åtgärderna.
o 0,7 mnkr för extra driftsstöd till föreningar som driver egna
idrottsanläggningar.
o 1,0 mnkr i temporärt verksamhetsbidrag till RF Sisu Gotland för att
underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och
rörelse för barn, ungdomar och pensionärer.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta avtal med RFSisu Gotland.
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o 1,0 mnkr tillförs arrangemangsbudgeten för det fria kulturlivet med
fokus på yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av
tjänster, produktioner, konst och konsthantverk. Intresseanmälningar
kan göras av fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med
möjlighet att fakturera.
o 1,25 mnkr tillförs arrangemangsbudgeten för att stärka det fria
kulturlivet med fokus på att kunna genomföra smittsäkra
arrangemang, få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler eller för att
skapa digitala lösningar.
o 0,25 mnkr tillförs regionstyrelseförvaltningen för att tillgängliggöra de
särskilda uppdragen för 2020 och 2021 för allmänheten i samarbete
med kulturkonsulenterna.
o Ärendet justeras omedelbar.
Sammanfattning

Inom såväl kultur- som fritidsområdet är konsekvenserna av pandemin fortsatt stor.
För att i så stor utsträckning som möjligt stödja föreningar och aktörer inom
sektorerna föreslår förvaltningen att stöd enligt denna skrivelse bör utgå.
Förvaltningen ser det som mest effektivt att låta fritidsföreningarnas resurser stanna i
respektive förening. Förvaltningens förslag är därför att införa hyresbefrielse för
föreningar som hyr tider i Region Gotlands idrottsanläggningar under 6 månader.
Detta skulle innebära en minskad intäkt på 2 300 tkr. Samtidigt föreslår förvaltningen
att föreningar som driver egna anläggningar bör få ett tillskott på 10 procent för att
möta de utmaningar som senaste året har givit. Detta till en kostnad på 700 tkr.
Utöver detta ser förvaltningen ett fortsatt behov av att betala ut aktivitetsstöd och
resestöd baserat på 2019-års nivåer. Detta för att säkerställa att föreningarna får
resurser för att även framöver fortsätta sin verksamhet. Vidare föreslås att
straffavgifter på avbokningar borttas samt uppskov för inlämning av årshandlingar
ges. Förvaltningen förslår även att RF Sisu Gotland tilldelas ett temporärt
verksamhetsbidrag på 1 000 tkr för att kunna fördela projektmedel till
fritidsföreningar för att öka möjligheten till aktiviteter och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Medlen skall vara tillgängliga för alla föreningar inom
fritidssektorn att söka.
Inom kulturområdet ser förvaltningen ett fortsatt kritiskt läge för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer. Mot bakgrund av 2020 års utlysningar av krisstöd och söktryck
föreslår förvaltningen ett stöd på 1 000 tkr bestående av insatser riktade mot det fria
kulturlivet genom ett liknande inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk som gjordes under hösten 2020, där utlysning skedde av särskilda
uppdrag. Inköpen görs inom ramen för arrangörsbudgeten. Utlysning sker gentemot
fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
Förvaltningen ser även behovet av förstärkning för att stimulera fler och nya typer av
kulturarrangemang på totalt 1 250 tkr. Den rådande pandemin innebär fortsatta
restriktioner och kräver smittsäkra arrangemang, ännu mer ändamålsenliga (tex
utomhusscener, repetitionslokaler) lokaler eller digitala lösningar. Lösningar som inte
finns inom räckhåll för många mindre fria arrangörer och aktörer.
Förvaltningen äskar även medel på 250 tkr för att tillgängliggöra de tidigare utlysta
särskilda uppdragen under 2020 samt de framtida under 2021 utifrån förslag i
skrivningen. Samarbete kring detta görs med kulturkonsulenterna.

2 (6)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/340

Ärendebeskrivning

Stöd till fritid
I dialog med idrottsrörelsen har tidigare stöd från regionen följts upp samtidigt som
Riksidrottsförbundets scenariobeskrivning diskuterats. Detta för att på bästa sätt
kunna föreslå fortsatta stödinsatser under 2021. De stöd som under 2020 fördelats ut
i olika former t ex hyresbefrielse, borttagning av straffavgifter inom regionen faller
alla väl ut i jämförelse mot de stöd från kommun och region som
Riksidrottsförbundet föreslagit för åtgärder gentemot svensk idrott.
Framåt ser förvaltningen olika tillvägagångssätt för att kunna maximera resurserna
hos föreningslivet. Det handlar bland annat om att se till att resurserna som vanligtvis
når föreningar fortsätter att betalas ut på samma nivåer trots att antalet aktiviteter har
varit lägre samt att underlätta administrationen för föreningar så långt det går. Men
det handlar även om att det finns behov av att föreningar fortsatt kan stöttas och
stimuleras såväl under pandemin som när verksamhet så småningom kan återupptas i
mer ordinarie format.
Följande åtgärder ser förvaltningen behöver förändras temporärt utifrån Region
Gotlands regler och riktlinjer.
Anpassat regelverk och anpassade rutiner.
Straffavgift vid för sen avbokning slopas från 2021-01-01 tom 2021-12-31.
Aktivitetsstöd till föreningars ungdomsverksamhet, pensionärer och
föreningar för personer med funktionsvariationer, samt driftstöd till
samlingslokaler.
Enligt Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland (rev 1604-01) står att läsa att ansökningar lämnas in senast 15 februari och senast 15 augusti
med utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. Vårens utbetalning baseras
vanligtvis på hösten 2020 års aktiviteter och höstens utbetalning baseras på våren
2021 års aktiviteter. Till följd av nuvarande situationen har många föreningar minskat
eller helt slutat med sina aktiviteter. För att underlätta och möjliggöra att
föreningarna får oförändrat stöd föreslår förvaltningen att aktivitetsstödet för 2021
baseras till fullo på 2019 års aktivitetsnivå. Eventuella justeringar som behöver göras
utifrån att en förening avslutat verksamhet 2021 i förhållande till 2020 får
förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför utbetalning. Föreningar skall
dock komma in med ansökan för aktuell period.
Resestöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland skall ansökan inlämnas senast 15
januari och senast 15 juli för utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. För
utbetalning i april baseras stödet på resor gjorda under hösten 2020, för utbetalning
31 oktober baseras stödet på resor gjorda under våren 2021. Till följd av den
nuvarande situationen har resor minskat. Förvaltningen föreslår att resestödet
utbetalas omgående för hela året och baseras till fullo på 2019 års resenivå.
Eventuella justeringar som behöver göras utifrån att en förening avslutat verksamhet
2021 i förhållande till 2020 får förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför
utbetalning.
Årshandlingar
Inför utbetalning av stöd och bidrag skall årsmöteshandlingar redovisas. För att
möjliggöra tidigare utbetalning och på grund av rådande situation föreslår
förvaltningen att möjlighet ges till uppskov för att redovisa årsmöteshandlingar.
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Flertal föreningar har i dagsläget skjutit upp sitt årsmöte. Förslagsvis betalas samtliga
stöd från regionen ut skyndsamt oavsett tidsram i bidragsbestämmelserna.
Uppföljning av redovisade årsmöteshandlingar sker senast 2021-11-30.
Fortsatt ser förvaltningen att stöd bör utgå om totalt 4 000 tkr till fritidsområdet enligt följande:
 Hyresbefrielse i regionägda anläggningar, 2 300 tkr
Förvaltningen förslår att ge föreningar som hyr tider i Region Gotlands
anläggningar hyresbefrielse under perioden januari-30 juni 2021 i Region
Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar även föreningsbad och IP Skogen).
Prognos av minskade intäkter för Region Gotland (baserat på 2019-års
nivåer) är 2 300 tkr.
 Kompensation till föreningsdrivna anläggningar, 700 tkr
Idag finns 47 föreningar som driver idrottsanläggningar på Gotland, främst
på landsbygden, som får ett driftsstöd av Region Gotland. Därtill kommer
även tre föreningar där Region Gotland har ett driftsavtal med förening. Allt
detta sammantaget till en kostnad på 7,04 mnkr per år. Dessa föreningar
påverkas inte av en hyresbefrielse men påverkas givetvis av Covid-19. Dessa
föreningar är således i behov av ett tillskott av driftsstödet för att kunna ha
fortsatta resurser till verksamhet. Bedömningen är att stödet bör ligga på tio
procent av det totala driftstödet, vilket innebär en kostnad på 700 tkr.
 Projektmedel, 1 000 tkr
Föreningarna på Gotland har under en lång tid haft begränsad möjlighet till
verksamhet beroende på restriktioner, rekommendationer och lagstiftning.
Detta i sin tur har fört med sig föreningar som gradvis tappar både aktiviteter
och medlemmar, något som kan resultera i både stillasittande och isolering.
Detta får stor effekt på folkhälsan inte minst för barn och ungdomar samt
pensionärer. Såväl under pandemin som när samhället gradvis öppnar upp
igen behöver föreningar få extra medel för utveckling, nystart och uppstart.
Dessa medel ska vara sökbara och administreras av RF-Sisu Gotland med
fokus på folkhälsofrämjande projekt och insatser för barn och ungdomar och
pensionärer. Detta för att öka möjligheten till aktivitet och rörelse för dessa
grupper och för att föreningar ska stimuleras till ökad verksamhet såväl under
pandemin som när möjligheterna ges framöver. Dessa sökbara projektmedel
skall vara tillgängliga för alla föreningar inom fritidssektorn. Dessa medel bör
vara 1 000 tkr och bör överföras till RF-Sisu Gotland i form av ett temporärt
verksamhetsbidrag för vidare hantering då förvaltningen ser att de har bäst
möjlighet och förmåga till hantering tack vare erfarenhet och nätverk. För
hanteringen föreslås förvaltningen få uppdrag att upprätta avtal med RF-Sisu
Gotland där hantering och rapportering stipuleras.
Under 2020 gjordes även stödinsatser gällande intäktsbortfall för fritidsföreningar.
Problematiken med intäktsbortfall kvarstår men hanteras och täcks till viss del av det
statliga stödet som söks via RF Sisu nationellt. Bedömningen är att ett stimulansstöd i
form av projektmedel har större effekt för utvecklingen av det gotländska
föreningslivet än ett kompletterande intäktsbortfallsstöd.

Stöd till kulturen
Coronapandemin slår fortsatt hårt mot kulturlivet under 2021. Under 2020 mottog
de regionala länsinstitutionerna Gotlands museum, Gotlandsmusiken och
Länsteatern både statligt och regionalt krisstöd. De har aviserat underskott också för
2021. Kulturrådet förbereder hanteringen av ett nytt krisstöd avsett att kunna
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utbetalas innan sommaren för att stärka den regionala kulturen inom
samverkansmodellen. Regionstyrelseförvaltningen avvaktar denna tilldelning och
återkommer om en ny bedömning behöver göras.
För det fria kulturlivet utlystes sommaren 2020 krisstöd riktat till fria professionella
kulturskapare. Det var dock först i samband med utlysningen av en miljon kronor i
november 2020 av ”särskilda uppdrag till professionella kulturskapare” som det slog
igenom att stöd från Region Gotland riktade sig till denna målgrupp med syftet att
stärka villkoren för skapande och injicera kraft in i det framtida kulturutbudet. Av
130 kvalitativa ansökningar kunde 35 tilldelas uppdrag. Konstnärligt yrkesverksamma
på Gotland har drabbats hårdare av pandemin än verksamma på fastlandet, där
närheten till andra regioner och städer är större. I förhållande till befolkningen finns
många konstnärligt verksamma på Gotland, varför det är av fortsatt vikt att göra
ytterligare insatser.
Förvaltningen föreslår därför att olika stöd når kultursektorn på totalt 2 500 tkr enligt följande;
 Särskilda uppdrag, 1 000 tkr
1 000 tkr tillförs arrangemangsbudgeten med fokus på yrkesverksamma inom
konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk. Ambitionen är att upprepa höstens inköp av särskilda
uppdrag under våren 2021, men utan att ställa krav på att skildra, eller ta
avstamp i pandemin, som i tidigare utlysningen. Intresseanmälningar kan
göras av fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet
att fakturera.
 Förstärkning av arrangemangsbidrag 1 250 tkr
Minst lika viktigt som att skapa kultur är det att den når en publik, hittar
användare och deltagare. Förvaltningen föreslår därför att medel tillförs
arrangemangsbudgeten med 1 250 tkr för att stimulera publikarbete och
arrangörskap så att kulturlivets aktörer kan skapa tillgång till nya
mötesplatser, digitala såväl som fysiska (och smittsäkra) och ge publiken
tilltro och trygghet till att kunna återvända till scenerna, utställnings- och
samlingslokalerna när restriktionerna lättar. Här ska även ges ökade
möjligheter för aktörer att kunna få bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler
som exempelvis ateljéer, utställningslokaler eller utomhusscener.
 Tillgängliggörande medel, 250 tkr
Förvaltningen vill också ta sig an uppdraget att göra en specifik insats för att
under året säkerställa att de särskilda uppdragen som utlysts 2020 och föreslås
utlysas för 2021 tillgängliggörs för allmänheten i samarbete med
kulturkonsulenterna och med detta tillföras 250 tkr.
Bedömning

Den fortsatt rådande pandemin kräver ytterligare åtgärder för att möjliggöra och
återstarta såväl fritids- som kultursektorn på Gotland. Inom kultursektorn är de
föreslagna insatserna riktade mot de hittills mest drabbade – de yrkesverksamma
utanför institutionerna. Samtidigt ökar det möjligheterna för fria aktörer att fortsätta
arrangera aktiviteter och för publiken att kunna ta del av ett aktuellt kulturutbud.
Insatserna är viktiga för att bevara det fria kulturlivet i ett fortsatt kritiskt läge och
samtidigt tillgodose medborgarnas fortsatta tillgång till konst och kultur.
Länsinstitutionernas ekonomiska läge hanteras inom kultursamverkansmodellen och
det krisstöd som skall fördelas av kulturrådet. Förvaltningens bedömning är därför
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att avvakta Kulturrådets tilldelning och återkomma om en ny bedömning behöver
göras.
Inom fritidssektorn bedöms de stöd som föreslagits nå föreningarna på bäst sätt
genom att dels vissa kostnader försvinner och regler förändras temporärt, dels
genom att RF Sisu Gotland med projektmedel kan möjliggöra utveckling inom
föreningarna i syfte att förbättra folkhälsan utifrån pandemins konsekvenser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RF Sisu Gotland

6 (6)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 66

Åtgärder inom kultur- och fritidsområdet
med anledning av coronapandemin
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

•
•
•

•

Införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden 2021-01-01 t.o.m.
2021-06-30.
Slopa straffavgift för sen avbokning av bokade hallar från 2021-01-01 t.o.m.
2021-06-30.
Medge föreningar uppskov för redovisning av årsmöteshandlingar inför utbetalt
stöd till senast 2022-11-30.
Aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer med
funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.
Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens egna kapital.

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen
•
•

•
•

•

Regionstyrelsen beslutar att använda styrelsens eget kapital med 6,5 miljoner kr för
nedanstående coronaåtgärder.
2,3 miljoner kr för att införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar
(inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden
2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30 samt tillfälligt borttagande av straffavgift för sen
avbokning av bokade hallar under 2021. Detta under förutsättning att regionfullmäktige godkänner åtgärderna.
0,7 miljoner kr för extra driftsstöd till föreningar som driver egna idrottsanläggningar.
1,0 miljoner kr i temporärt verksamhetsbidrag till RF Sisu Gotland för att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta
avtal med RF-Sisu Gotland.
1,0 miljoner kr tillförs arrangemangsbudgeten för det fria kulturlivet med fokus på
yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner,
konst och konsthantverk. Intresseanmälningar kan göras av fria professionella
kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
forts
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1,25 miljoner kr tillförs arrangemangsbudgeten för att stärka det fria kulturlivet
med fokus på att kunna genomföra smittsäkra arrangemang, få bättre tillgång till
ändamålsenliga lokaler eller för att skapa digitala lösningar.
• 0,25 miljoner kr tillförs regionstyrelseförvaltningen för att tillgängliggöra de
särskilda uppdragen för 2020 och 2021 för allmänheten i samarbete med kulturkonsulenterna.
•

Inom såväl kultur- som fritidsområdet är konsekvenserna av pandemin fortsatt stor.
För att i så stor utsträckning som möjligt stödja föreningar och aktörer inom
sektorerna föreslår förvaltningen att stöd enligt denna skrivelse bör utgå.
Förvaltningen ser det som mest effektivt att låta fritidsföreningarnas resurser stanna i
respektive förening. Förvaltningens förslag är därför att införa hyresbefrielse för
föreningar som hyr tider i Region Gotlands idrottsanläggningar under 6 månader.
Detta skulle innebära en minskad intäkt på 2,3 miljoner kr. Samtidigt föreslår
förvaltningen att föreningar som driver egna anläggningar bör få ett tillskott på
10 procent för att möta de utmaningar som senaste året har givit. Detta till en
kostnad på 700 000 kr. Utöver detta ser förvaltningen ett fortsatt behov av att betala
ut aktivitetsstöd och resestöd baserat på 2019-års nivåer. Detta för att säkerställa att
föreningarna får resurser för att även framöver fortsätta sin verksamhet. Vidare
föreslås att straffavgifter på avbokningar borttas samt uppskov för inlämning av
årshandlingar ges. Förvaltningen förslår även att RF Sisu Gotland tilldelas ett
temporärt verksamhetsbidrag på 1 miljon kr för att kunna fördela projektmedel till
fritidsföreningar för att öka möjligheten till aktiviteter och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Medlen skall vara tillgängliga för alla föreningar inom
fritidssektorn att söka.
Inom kulturområdet ser förvaltningen ett fortsatt kritiskt läge för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer. Mot bakgrund av 2020 års utlysningar av krisstöd och söktryck
föreslår förvaltningen ett stöd på 1 miljon kr bestående av insatser riktade mot det
fria kulturlivet genom ett liknande inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk som gjordes under hösten 2020, där utlysning skedde av särskilda
uppdrag. Inköpen görs inom ramen för arrangörsbudgeten. Utlysning sker gentemot
fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.

forts
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Förvaltningen ser även behovet av förstärkning för att stimulera fler och nya typer av
kulturarrangemang på totalt 1,25 miljoner kr. Den rådande pandemin innebär
fortsatta restriktioner och kräver smittsäkra arrangemang, ännu mer ändamålsenliga
(tex utomhusscener, repetitionslokaler) lokaler eller digitala lösningar. Lösningar som
inte finns inom räckhåll för många mindre fria arrangörer och aktörer. Förvaltningen
äskar även medel på 250 000 kr för att tillgängliggöra de tidigare utlysta särskilda
uppdragen under 2020 samt de framtida under 2021 utifrån förslag i skrivningen.
Samarbete kring detta görs med kulturkonsulenterna
Den fortsatt rådande pandemin kräver ytterligare åtgärder för att möjliggöra och
återstarta såväl fritids- som kultursektorn på Gotland. Inom kultursektorn är de
föreslagna insatserna riktade mot de hittills mest drabbade – de yrkesverksamma
utanför institutionerna. Samtidigt ökar det möjligheterna för fria aktörer att fortsätta
arrangera aktiviteter och för publiken att kunna ta del av ett aktuellt kulturutbud.
Insatserna är viktiga för att bevara det fria kulturlivet i ett fortsatt kritiskt läge och
samtidigt tillgodose medborgarnas fortsatta tillgång till konst och kultur.
Länsinstitutionernas ekonomiska läge hanteras inom kultursamverkansmodellen och
det krisstöd som skall fördelas av kulturrådet. Förvaltningens bedömning är därför
att avvakta Kulturrådets tilldelning och återkomma om en ny bedömning behöver
göras.
Inom fritidssektorn bedöms de stöd som föreslagits nå föreningarna på bäst sätt
genom att dels vissa kostnader försvinner och regler förändras temporärt, dels
genom att RF Sisu Gotland med projektmedel kan möjliggöra utveckling inom
föreningarna i syfte att förbättra folkhälsan utifrån pandemins konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att giltighetstiden ändras till 2021-06-30 i beslutspunkt 2.
Besluts punkt 5 ändras till ”Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens
egna kapital”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-26
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Stefan Persson

Regionstyrelsen

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021 med anledning av
Coronapandemin
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder som stöd till näringslivet med
anledning av Coronapandemin



Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.



Kostnader för åtgärder inom regionstyrelseförvaltningen finansieras över det
egna kapitalet



Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
för uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.

Sammanfattning

Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och är till del en
förlängning av föregående års åtgärder. Förslaget innefattar åtgärder som är
fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt
tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som
berör dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.


Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. (MBN, c:a 2 mnkr)



Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)



Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även
markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen. (TN,
c:a 2 mnkr)



Möjliggöra för kollektiv markupplåtelse i anslutning till butiker och hotell,
för ökad trygg handel och incheckning utomhus. Respektive företagare
måste dock själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN, ingen kostnad)
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Restaurangägare kan i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för
uteserveringar ansöka om ökad yta för sittplatser samt för tillfälliga satelliter i
anslutning till uteservering för att tillgodose Folkhälsomyndighetens
instruktioner och undvika trängsel. Ärenden hanteras enskilt och enligt
gällande bestämmelser. Respektive företagare måste dock själva ta kontakt
med polismyndigheten. (TN och MBN, ingen kostnad)



Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera
tillfällen under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler
anställningsbara. (MBN, c:a 50 tkr)



Ökade anslag och tillsätta mer medel för skötsel av enskilda vägar med
statsbidrag. Ökat antal besökare och boenden har ökat slitaget vilket
påverkar framkomligheten för alla. (TN, c:a 3 mnkr)



I den mån upphandlingslagen tillåter, se över samtliga verksamheter i relation
till hur man kan värna det lokala näringslivet att delta i upphandling.
(TN och RS, ingen kostnad)



Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020. (MBN,
utebliven intäkt)



Region Gotlands företagsjour förlängs till 30/6. (RS, c:a 400 tkr)



Hjälp med anstånd och avbetalningsplan från ekonomifunktionen.
(RS, ingen kostnad)



Leverantörsfakturor där angiven betalningstid är kortare än 30 dagar betalas
skyndsamt. (RS, ingen kostnad)



Hjälp med förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler. (TN,
ingen kostnad)



Möjlighet att pausa sophämtning på kort varsel. (TN, ingen kostnad)

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder tillskjuta i syfte att i möjligaste mån mildra och hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det är av stor vikt för framförallt för den av
pandemin hårt drabbade besöksnäringen, att de möjliga ekonomiska lättnaderna görs
för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringsföretagen att klara sig genom
krisen. Detta för att de ska kunna vara med och bidra till en återhämtning och
positiv utveckling av den gotländska samhällsekonomin när pandemin är över

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021
med anledning av Coronapandemin
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Föreslagna åtgärder som stöd till näringslivet med anledning av Coronapandemin
godkänns.
• Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.
• Kostnader för åtgärder inom regionstyrelseförvaltningen finansieras över det egna
kapitalet
• Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.
•

Arbetsutskottets beslut
•

Förslag om åtgärder för enskilda vägar hänskjuts för hantering och beredning i
tekniska nämnden.

Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående Coronapandemin. Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och är till del en
förlängning av föregående års åtgärder. Förslaget innefattar åtgärder som är fördelade
mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska
nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som berör
dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.
-

-

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. (MBN, c:a 2 miljoner kr)
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)
Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen.
(TN, c:a 2 miljoner kr)
Möjliggöra för kollektiv markupplåtelse i anslutning till butiker och hotell, för
ökad trygg handel och incheckning utomhus. Respektive företagare måste dock
själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN, ingen kostnad)
forts
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-

-

-

Restaurangägare kan i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för uteserveringar
ansöka om ökad yta för sittplatser samt för tillfälliga satelliter i anslutning till
uteservering för att tillgodose Folkhälsomyndighetens instruktioner och undvika
trängsel. Ärenden hanteras enskilt och enligt gällande bestämmelser. Respektive
företagare måste dock själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN och MBN,
ingen kostnad)
Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen
under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 000 kr)
I den mån upphandlingslagen tillåter, se över samtliga verksamheter i relation till
hur man kan värna det lokala näringslivet att delta i upphandling. (TN och RS,
ingen kostnad)
Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020. (MBN, utebliven
intäkt)
Region Gotlands företagsjour förlängs till 30/6. (RS, c:a 400 000 kr)
Hjälp med anstånd och avbetalningsplan från ekonomifunktionen. (RS, ingen
kostnad)
Leverantörsfakturor där angiven betalningstid är kortare än 30 dagar betalas
skyndsamt. (RS, ingen kostnad)
Hjälp med förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler. (TN, ingen
kostnad)
Möjlighet att pausa sophämtning på kort varsel. (TN, ingen kostnad)

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder tillskjuta i syfte att i möjligaste mån mildra och hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det är av stor vikt för framförallt för den av
pandemin hårt drabbade besöksnäringen, att de möjliga ekonomiska lättnaderna görs
för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringsföretagen att klara sig genom
krisen. Detta för att de ska kunna vara med och bidra till en återhämtning och
positiv utveckling av den gotländska samhällsekonomin när pandemin är över
Ärendets behandling under mötet

Efter diskussion föreslår arbetsutskottet att hänskjuta frågan om enskilda vägar för
skyndsam hantering och beredning i tekniska nämnden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med arbetsutskottets tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-03
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1282
25 februari 2021

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag bokbuss
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 2,5 mnkr för att bruttobudgetera
investering i mobil bibliotekslösning. Finansiering sker via statsbidrag från
Kulturrådet.

Sammanfattning

I beviljat statsbidrag om totalt 4,4 mnkr för stärkta bibliotek från Kulturrådet ges
möjlighet att köpa in fordon till den mobila biblioteksverksamheten. Inköpet
beräknas till 2,5 mnkr och måste därav upptas i investeringsbudgeten.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands redovisningsregler för investeringar ska alla investeringar
bruttofinansieras. Det innebär att investeringar som finansieras med andra medel
ändå behöver ha en investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslag beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt kultur och fritidsavdelningen
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Tilläggsanslag. Bokbuss
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 2,5 miljoner kr för att bruttobudgetera
investering i mobil bibliotekslösning. Finansiering sker via statsbidrag från
Kulturrådet.

I beviljat statsbidrag om totalt 4,4 miljoner kr för stärkta bibliotek från Kulturrådet
ges möjlighet att köpa in fordon till den mobila biblioteksverksamheten. Inköpet
beräknas till 2,5 miljoner kr och måste därav upptas i investeringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslag beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1667
25 februari 2021

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag datorer
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 1,575 mnkr för att bruttobudgetera
investering i datorer. Finansiering sker via statsbidrag från socialstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotland har erhållit statsbidrag från socialstyrelsen för merkostnader till följd
av Coronapandemin, varav en av posterna avser inköp av datorer. Detta till ett värde
av 1,575 mnkr. Erhållet belopp föreslås tillföras investeringsbudgeten för pc som
tjänst.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands redovisningsregler för investeringar ska alla investeringar
bruttofinansieras. Det innebär att investeringar som finansieras med andra medel
ändå behöver ha en investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelsen föreslår att nämndens begäran bifalls.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt avdelningen digitalisering
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Tilläggsanslag inköp av datorer

RS 2020/1667

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 1,575 miljoner kr för att bruttobudgetera investering i datorer. Finansiering sker via statsbidrag från
Socialstyrelsen.

Region Gotland har erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen för merkostnader till följd
av Coronapandemin, varav en av posterna avser inköp av datorer. Detta till ett värde
av 1,575 miljoner kr. Erhållet belopp föreslås tillföras investeringsbudgeten för
pc som tjänst.
Regionstyrelsen föreslår att nämndens begäran bifalls.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-25
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/217
24 februari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler
Södervärnskolan/Alléskolan
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•
•
•

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten 2021 på 3,5 mnkr
för inhyrning av moduler i samband med renovering och ombyggnad av skolor.
Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital genom att minska det
budgeterade resultatet för 2021.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till driftbudgeten på 7 mnkr 2022, 7
mnkr 2023 och 5 mnkr 2024. Finansiering sker ur regionens Eget kapital och
läggs in i planen för 2022-2024.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för investeringsutgifter på 11,5 mnkr för
etablering och iordningsställande av evakueringslokaler.
Tekniska nämndens hemställan om att ge uppdrag till regionstyrelsen att
analysera behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens
resultat och väga hyreskostnader mot eventuellt inköp av moduler avslås. Barnoch utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera behovet av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och återkomma
med konsekvenser i samband med strategisk plan och budget 2022-2024.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 22,5 mnkr för
evakueringslokaler under ombyggnad av Södervärnsskolan och nybyggnad av
Alléskolan. Evakuering av verksamheterna krävs under en längre period och omfattar
ett stort antal elever och personal.
Teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett olika
alternativ för evakuering. Det finns inte egna lokaler som motsvarar behovet, inte
heller bedöms det som lämpligt att genomföra projekten etappvis under en längre tid.
Tekniska nämnden ser att det bästa alternativet för verksamheten och det mest
ekonomiskt fördelaktiga är att hyra moduler genom avrop på SKR Kommentus avtal.
Förvaltningen har tittat på möjligheterna att köpa moduler eftersom ett köp oftast är
billigare på längre sikt. Modulerna kommer i det här fallet att kunna stå max 5 år
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/217

eftersom det inte finns bygglov för längre tid. Hyrestiden i kombination med
storleken på modulerna innebär att köp inte är billigare än att hyra.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till
driftbudgeten på 3,5 mnkr för 2021 för hyra av moduler samt kapitalkostnader till
följd av etableringskostnaderna. Tilläggsanslag för åren 2022-2024 läggs in i planen
för budgeten för 2022-2024. Tilläggsanslag på 11,5 mnkr föreslås beviljas för
investeringsutgifter i samband med etablering och avetablering av modulerna.
Tekniska nämndens hemställan om att regionstyrelsen ska utreda behov av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga
hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler föreslås avslås. Uppdraget att
utreda evakueringsmöjligheter i kombination med kunskap om vilka lokaler som
finns tillgängliga ligger på barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till driftbudgeten beviljas.
Tilläggsanslag ska i princip inte förekomma under innevarande verksamhetsår.
Förslaget motiveras i det här fallet av att andra alternativ för evakuering inte är
praktiskt genomförbara eller är mer ekonomiskt fördelaktiga. Besluten att bygga om
Alléskolan och renovera Södervärnsskolan är redan tagna och ses inte som möjliga
att avbryta. Det ses inte heller som möjligt att finansiera den ökade kostnaden inom
varken tekniska nämndens eller barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.
Kostnaden för etablering, avetablering och iordningställande av paviljongerna ska
redovisas som investeringsutgift varför tilläggsanslag för investering föreslås.
Driftskostnaderna består av kapitalkostnader samt hyra för modulerna.
Beslutet innebär att regionens budgeterade resultat minskas till 83,5 mnkr. Målet för
det budgeterade resultatet är 1 procent av verksamhetens nettokostnader för 2021.
Det innebär att utrymmet för ytterligare tilläggsanslag under året är ytterst begränsat.
Det innebär också att 7 mnkr av utrymmet i driftbudgeten tas i anspråk 2022-2023.
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att till varje budgetberedning och
budgetavstämning rapportera status på renovering/ombyggnad av Alléskolan. Hur
evakueringen skulle lösas är information som borde ha funnits tidigare i
beslutsprocessen. Det är väsentligt att alla fakta finns vid ordinarie beslutstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tekniska nämndens hemställan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av
moduler ska avslås. Regionstyrelseförvaltningen har inte kunskap om vilka
evakueringsbehov som finns eller vilka lokaler som finns tillgängliga.
Regionstyrelseförvaltningen kan vid behov bistå med kunskap kring hur de
ekonomiska kalkylerna ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag
att analysera samtliga konsekvenser till följd av skolöversynens resultat och vid behov
återkomma i samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 7 2021-01-28

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/217

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-01-28

TN § 7

TN § 7

Begäran om tilläggsanslag för
evakueringslokaler
Södervärnskolan/Alléskolan

TN 2021/203
TN AU § 19

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 22,5
miljoner kronor fördelat under projektperioden 2021-2024 enligt hyresavtal med
modulleverantör.
2. Tekniska nämnden hemställer att regionstyrelsen analyserar behovet av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väger
hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler, enligt ordförande KarlJohan Bobergs (C) tilläggsyrkande.

Under de närmast kommande åren finns ett antal större projekt planerade gentemot
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (UAF/GVF). Ombyggnad Södervärnskolans
ventilation, nybyggnation Alléskolan, eventuellt ombyggnation Wisbygymnasiet Norr.
För att kunna genomföra dessa projekt kommer det krävas evakuering av
verksamheterna under längre perioder och omfatta ett stort antal elever och personal.
Planerna för projekten sträcker sig från HT21 till HT24 och
fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) behöver därför evakueringslokalerna under
hela denna period och eventuellt ytterligare en period.
Åtgärderna på Södervärn var först planerat att starta senhösten 2020 men den
tidsplanen har ej kunnat genomföras beroende på flera orsaker. Problem med
bygglov på i första skedets placering, resurser som slutat etc.
I och med synergieffekterna som FFA kunde se mellan Södervärn och Alléskolan
beslutade styrgruppen att evakueringslokalerna skulle ingå i Alléskolans projekt.
Därefter har en uppdatering av prisbilden och placering av evakueringslokaler gjorts.
Ärendebeskrivning
FFA har tillsammans med UAF tittat på olika alternativ för att lösa dessa
evakueringsfrågor.
Evakuering till andra skollokaler inom UAF.
Framförallt till skolor utanför Visby då skolorna i Visby är fullbelagda. Kommer
innebära en komplex logistik då alla elever ej kommer att hamna i samma skola på
grund av platsbrist. Stora kostnader för transporter samt logistiska utmaningar
Uppdraget har gått till UAF för genomlysning som återkopplat att det ej är
genomförbart.
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Arbeta etappvis i projekten.
Går att genomföra i projekt Södervärn men ej önskvärt från UAF då det innebär att
vi behöver evakuera delar av skolan under 2 års tid samt att störande arbeten
kommer pågå i pågående verksamhet. Bygga etappvis skulle innebära inhyrning i
mindre skala. Alléskolan kommer att rivas för att ge plats för den nya skolan och
medger ej etappvis byggnation. Det innebär att vi fortfarande skulle behöva hyra in
moduler för att täcka evakueringsbehoven för båda projekten
Inhyrning av lokaler från privata aktörer.
Genomförbart men kommer kräva en hel del logistiska utmaningar med transporter
av elever till nya lokaler. Kräver också lösningar för exempelvis gymnastik,
mattransporter, slöjd etc. Sammantaget en dyr lösning när FFA räknar in alla
parametrar.
Inhyrning av moduler.
Genomförbart men kräver att vi får bygglov. Vid positivt bygglov kan vi placera
dessa på Södervärnskolan. FFA får då synergieffekter med Södervärnskolans och
Alléskolans projekt med närhet och nyttjande av speciallokaler som exempelvis slöjd
och gymnastik. Kräver dock logistik kring salar och tider för dessa lektioner.
Kostnadsbild
Evakuering i egna lokaler.
Kostnad ej framtagen.
Arbeta etappvis i projekten
Kostnad ej framtagen i Södervärnskolans projekt men kommer innebära fördyring
och förlängning. Alléskolan ej är projekterad för att genomföras i etapper.
Inhyrning av lokaler från privata aktörer.
Hyresavtal 5 år
Hyreskostnad per år 5,5 miljoner kronor.
Hyreskostnad 5 år: 27,5 miljoner kronor.
Då är ej transporter, gymnastik, specialsalar, matsal etc. inräknat.
Vi har ställt frågan på 5 år, blir avtalet på 3 år kommer årshyran bli högre baserad på
avskrivningar på investeringar fastighetsägaren behöver göra.
Inhyrning av moduler som avropas på SKR Kommentus-avtalet.
Hyresavtal 3 år
Hyreskostnad per år 8,3 miljoner kronor.
Hyreskostnad 3 år 25 miljoner kronor.
Inköp av moduler
Projektet har tittat på möjligheterna och konsekvenserna av ett inköp av moduler.
Köp av moduler är oftast billigare än hyra när man ser ett behov över längre sikt.
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I de här projekten är storleken på modulerna ca:2500 kvm och projekttiden 3 år, då
blir kostnaderna för att köpa betydligt högre än att hyra, vi har räknat på en
inköpskostnad på ca:20.000 sek/kvm och då landar vi på 50 miljoner kronor och då
tillkommer alla etableringskostnader.
Förvaltningen söker bygglov på 5 år så det är max vad modulerna kommer att kunna
stå och då måste FFA ha någonstans att göra av dem. Idag finns inget projekt
inplanerat under överskådlig framtid som kräver så stora evakueringslokaler.
Förvaltningen låser sig också vid den utformning som är gjord av lokalerna och
därmed kostsamma att förändra vid behov.
I och med att det handlar om så stora volymer ser vi också problem med eventuell
försäljning av dessa och vad händer med eventuella restvärden på
begagnatmarknaden.
Att i detta projekt köpa moduler skulle innebära att vi behöver göra en LOU med
överväldigande risk för överklagan vilket skulle innebära stora förseningar i både
Södervärnskolan och Alléskolans projekt.
I RS2018/720 Riktlinjer för Fastighetsförvaltning fastställd av Regionfullmäktige
2019-05-01 står det ”Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är
mest ekonomiskt fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta”
Förvaltningen anser utifrån ovanstående bedömningar att det mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet i detta projekt är att hyra och därmed följs tagna riktlinjer.
Totalkostnad för inhyrning av moduler: 25 miljoner kronor exkl. drift (media,
snöröjning), Inkl. Hyreskostnad, Entreprenadkostnad och byggherreomkostnad
TKF/FFA har 2 miljoner kronor/år i budget för att täcka driftkostnaderna
Internhyra UAF Alléskolan 1,2 miljoner kronor/år vilka räknas in i modulhyran då
den byggnaden rivs och ej har kostnader.
Övriga kostnader
Bokfört värde Alléskolan 2021, 3 878 000 kronor.
Rivningskostnader Alléskolan
Bedömning

Den sammanvägda bedömningen av TKF är att den bästa lösningen för evakuering
av Södervärnskolan och Alléskolan är att hyra in moduler som är det mest
kostnadseffektiva alternativet på grund av den korta tidsperiod som vi har behov av
moduler. Bygglovet sökes på 5 år och i avtalet med modulleverantören kommer vi
hyra 3 år med option på förlängning 1+1 år. Det medför också att andra projekt kan
nyttja dessa under optionsåren till en betydligt lägre kostnad om så skulle bli fallet.
Detta eftersom etablerings-, avetablerings-, anslutnings- samt markkostnader ligger
medräknade i driftkostnaderna de 3 första åren.
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Barn- och genusperspektiv – Projektet med ny ventilation i Södervärnskolan skapar
en godkänd innemiljö och en nya Alléskolan med moderna och pedagogiskt bra
skolmiljö.
Landsbygdsperspektiv – Dessa två projekt berör Södervärnskolan och Alléskolan i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inhyrning av evakueringslokaler kommer innebära
en driftkostnad för RG på 25 miljoner kronor fördelat på 3 år där alla kostnader för
hyra, etablering, avetablering samt markåtgärder är inräknade. Dessa 25 miljoner
kronor kommer bokföras som en hyra till leverantören på 8,3 miljoner kronor./år
under 3 år. Driftkostnader för media etc hanteras i befintlig budget hos FFA.
Kommande kostnader som inte är med i detta tilläggsanslag men som behöver
noteras, är avskrivning av bokfört värde för Allèskolan samt rivning av densamma.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Michael Modin via länk.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på tilläggsyrkande att tekniska nämnden
hemställer att regionstyrelsen analyserar behovet av evakueringslokaler med
anledning av skolöversynens resultat och väger hyreskostnader mot ett eventuellt
inköp av moduler.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och
finner att det vinner bifall.
Claes Nysell (L) medges en protokollsanteckning att han skulle yrkat på återremiss
hade han varit tjänstgörande. För en effektiv ekonomistyrning borde kostnader för rivning, omoch tillbyggnader hanteras via hyreskostnad. Renoveringskostnader bör tas av hyresvärden FFA.
TN borde inte begära hela tilläggsanslaget.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Presentation på sammanträdet
Skickas till
Regionstyrelsen
Arbetslivs- och utbildningsförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/203
22 januari 2021

Michael Modin

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag evakueringslokaler 2021-2024
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
22,5 miljoner kronor fördelat under projektperioden 2021-2024 enligt hyresavtal
med modulleverantör.

Sammanfattning

Under de närmast kommande åren finns ett antal större projekt planerade gentemot
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (UAF/GVF). Ombyggnad Södervärnskolans
ventilation, nybyggnation Alléskolan, eventuellt ombyggnation Wisbygymnasiet Norr.
För att kunna genomföra dessa projekt kommer det krävas evakuering av
verksamheterna under längre perioder och omfatta ett stort antal elever och personal.
Planerna för projekten sträcker sig från HT21 till HT24 och
fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) behöver därför evakueringslokalerna under
hela denna period och eventuellt ytterligare en period.
Åtgärderna på Södervärn var först planerat att starta senhösten 2020 men den
tidsplanen har ej kunnat genomföras beroende på flera orsaker. Problem med
bygglov på i första skedets placering, resurser som slutat etc.
I och med synergieffekterna som FFA kunde se mellan Södervärn och Alléskolan
beslutade styrgruppen att evakueringslokalerna skulle ingå i Alléskolans projekt.
Därefter har en uppdatering av prisbilden och placering av evakueringslokaler gjorts.
Ärendebeskrivning

FFA har tillsammans med UAF tittat på olika alternativ för att lösa dessa
evakueringsfrågor.
Evakuering till andra skollokaler inom UAF.
Framförallt till skolor utanför Visby då skolorna i Visby är fullbelagda. Kommer
innebära en komplex logistik då alla elever ej kommer att hamna i samma skola på
grund av platsbrist. Stora kostnader för transporter samt logistiska utmaningar
Uppdraget har gått till UAF för genomlysning som återkopplat att det ej är
genomförbart.
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Arbeta etappvis i projekten.
Går att genomföra i projekt Södervärn men ej önskvärt från UAF då det innebär att
vi behöver evakuera delar av skolan under 2 års tid samt att störande arbeten
kommer pågå i pågående verksamhet. Bygga etappvis skulle innebära inhyrning i
mindre skala. Alléskolan kommer att rivas för att ge plats för den nya skolan och
medger ej etappvis byggnation. Det innebär att vi fortfarande skulle behöva hyra in
moduler för att täcka evakueringsbehoven för båda projekten
Inhyrning av lokaler från privata aktörer.
Genomförbart men kommer kräva en hel del logistiska utmaningar med transporter
av elever till nya lokaler. Kräver också lösningar för exempelvis gymnastik,
mattransporter, slöjd etc. Sammantaget en dyr lösning när FFA räknar in alla
parametrar.
Inhyrning av moduler.
Genomförbart men kräver att vi får bygglov. Vid positivt bygglov kan vi placera
dessa på Södervärnskolan. FFA får då synergieffekter med Södervärnskolans och
Alléskolans projekt med närhet och nyttjande av speciallokaler som exempelvis slöjd
och gymnastik. Kräver dock logistik kring salar och tider för dessa lektioner.
Kostnadsbild
Evakuering i egna lokaler.
Kostnad ej framtagen.
Arbeta etappvis i projekten
Kostnad ej framtagen i Södervärnskolans projekt men kommer innebära fördyring
och förlängning. Alléskolan ej är projekterad för att genomföras i etapper.
Inhyrning av lokaler från privata aktörer.
Hyresavtal 5 år
Hyreskostnad per år 5,5 miljoner kronor.
Hyreskostnad 5 år: 27,5 miljoner kronor.
Då är ej transporter, gymnastik, specialsalar, matsal etc. inräknat.
Vi har ställt frågan på 5 år, blir avtalet på 3 år kommer årshyran bli högre baserad på
avskrivningar på investeringar fastighetsägaren behöver göra.
Inhyrning av moduler som avropas på SKR Kommentus-avtalet.
Hyresavtal 3 år
Hyreskostnad per år 8,3 miljoner kronor.
Hyreskostnad 3 år 25 miljoner kronor.
Inköp av moduler
Projektet har tittat på möjligheterna och konsekvenserna av ett inköp av moduler.
Köp av moduler är oftast billigare än hyra när man ser ett behov över längre sikt.
I de här projekten är storleken på modulerna ca:2500 kvm och projekttiden 3 år, då
blir kostnaderna för att köpa betydligt högre än att hyra, vi har räknat på en
inköpskostnad på ca:20.000 sek/kvm och då landar vi på 50 miljoner kronor och då
tillkommer alla etableringskostnader.
Förvaltningen söker bygglov på 5 år så det är max vad modulerna kommer att kunna
stå och då måste FFA ha någonstans att göra av dem. Idag finns inget projekt
inplanerat under överskådlig framtid som kräver så stora evakueringslokaler.
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Förvaltningen låser sig också vid den utformning som är gjord av lokalerna och
därmed kostsamma att förändra vid behov.
I och med att det handlar om så stora volymer ser vi också problem med eventuell
försäljning av dessa och vad händer med eventuella restvärden på
begagnatmarknaden.
Att i detta projekt köpa moduler skulle innebära att vi behöver göra en LOU med
överväldigande risk för överklagan vilket skulle innebära stora förseningar i både
Södervärnskolan och Alléskolans projekt.
I RS2018/720 Riktlinjer för Fastighetsförvaltning fastställd av Regionfullmäktige
2019-05-01 står det ”Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är
mest ekonomiskt fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta”
Förvaltningen anser utifrån ovanstående bedömningar att det mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet i detta projekt är att hyra och därmed följs tagna riktlinjer.
Totalkostnad för inhyrning av moduler: 25 miljoner kronor exkl. drift (media,
snöröjning), Inkl. Hyreskostnad, Entreprenadkostnad och byggherreomkostnad
TKF/FFA har 2 miljoner kronor/år i budget för att täcka driftkostnaderna
Internhyra UAF Alléskolan 1,2 miljoner kronor/år vilka räknas in i modulhyran då
den byggnaden rivs och ej har kostnader.
Övriga kostnader
Bokfört värde Alléskolan 2021, 3 878 000 kronor.
Rivnings kostnader Alléskolan
Bedömning

Den sammanvägda bedömningen av TKF är att den bästa lösningen för evakuering
av Södervärnskolan och Alléskolan är att hyra in moduler som är det mest
kostnadseffektiva alternativet på grund av den korta tidsperiod som vi har behov av
moduler. Bygglovet sökes på 5 år och i avtalet med modulleverantören kommer vi
hyra 3 år med option på förlängning 1+1 år. Det medför också att andra projekt kan
nyttja dessa under optionsåren till en betydligt lägre kostnad om så skulle bli fallet.
Detta eftersom etablerings-, avetablerings-, anslutnings- samt markkostnader ligger
medräknade i driftkostnaderna de 3 första åren.
Barn- och genusperspektiv – Projektet med ny ventilation i Södervärnskolan
skapar en godkänd innemiljö och en nya Alléskolan med moderna och pedagogiskt
bra skolmiljö.
Landsbygdsperspektiv – Dessa två projekt berör Södervärnskolan och Alléskolan i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inhyrning av evakueringslokaler kommer
innebära en driftkostnad för RG på 25 miljoner kronor fördelat på 3 år där alla
kostnader för hyra, etablering, avetablering samt markåtgärder är inräknade. Dessa 25
miljoner kronor kommer bokföras som en hyra till leverantören på 8,3 miljoner
kronor./år under 3 år. Driftkostnader för media etc hanteras i befintlig budget hos
FFA.
Kommande kostnader som inte är med i detta tilläggsanslag men som behöver
noteras, är avskrivning av bokfört värde för Allèskolan samt rivning av densamma.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Arbetslivs- och utbildningsförvaltningen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 70

Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler Södervärnskolan/Alléskolan

RS 2021/217

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten 2021 på 3,5 miljoner
kr för inhyrning av moduler i samband med renovering och ombyggnad av skolor.
Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital genom att minska det
budgeterade resultatet för 2021.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till driftbudgeten på 7 miljoner kr 2022,
7 miljoner kr 2023 och 5 miljoner kr 2024. Finansiering sker ur regionens Eget
kapital och läggs in i planen för 2022-2024.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för investeringsutgifter på 11,5 miljoner
kr för etablering och iordningsställande av evakueringslokaler.
• Tekniska nämndens hemställan om att ge uppdrag till regionstyrelsen att analysera
behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga
hyreskostnader mot eventuellt inköp av moduler avslås. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och återkomma med konsekvenser i samband med
strategisk plan och budget 2022-2024.
•

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 22,5 miljoner kr för
evakueringslokaler under ombyggnad av Södervärnsskolan och nybyggnad av
Alléskolan. Evakuering av verksamheterna krävs under en längre period och omfattar
ett stort antal elever och personal.
Teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett olika
alternativ för evakuering. Det finns inte egna lokaler som motsvarar behovet, inte
heller bedöms det som lämpligt att genomföra projekten etappvis under en längre tid.
Tekniska nämnden ser att det bästa alternativet för verksamheten och det mest
ekonomiskt fördelaktiga är att hyra moduler genom avrop på SKR Kommentus avtal.
Förvaltningen har tittat på möjligheterna att köpa moduler eftersom ett köp oftast är
billigare på längre sikt. Modulerna kommer i det här fallet att kunna stå max 5 år
eftersom det inte finns bygglov för längre tid. Hyrestiden i kombination med
storleken på modulerna innebär att köp inte är billigare än att hyra.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 70 forts
RS 2021/217

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till
driftbudgeten på 3,5 miljoner kr för 2021 för hyra av moduler samt kapitalkostnader
till följd av etableringskostnaderna. Tilläggsanslag för åren 2022-2024 läggs in i
planen för budgeten för 2022-2024. Tilläggsanslag på 11,5 miljoner kr föreslås
beviljas för investeringsutgifter i samband med etablering och avetablering av
modulerna.
Tekniska nämndens hemställan om att regionstyrelsen ska utreda behov av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler föreslås avslås. Uppdraget att utreda
evakueringsmöjligheter i kombination med kunskap om vilka lokaler som finns
tillgängliga ligger på barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till driftbudgeten beviljas.
Tilläggsanslag ska i princip inte förekomma under innevarande verksamhetsår.
Förslaget motiveras i det här fallet av att andra alternativ för evakuering inte är
praktiskt genomförbara eller är mer ekonomiskt fördelaktiga. Besluten att bygga om
Alléskolan och renovera Södervärnsskolan är redan tagna och ses inte som möjliga
att avbryta. Det ses inte heller som möjligt att finansiera den ökade kostnaden inom
varken tekniska nämndens eller barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.
Kostnaden för etablering, avetablering och iordningställande av paviljongerna ska
redovisas som investeringsutgift varför tilläggsanslag för investering föreslås.
Driftskostnaderna består av kapitalkostnader samt hyra för modulerna.
Beslutet innebär att regionens budgeterade resultat minskas till 83,5 miljoner kr.
Målet för det budgeterade resultatet är 1 procent av verksamhetens nettokostnader
för 2021. Det innebär att utrymmet för ytterligare tilläggsanslag under året är ytterst
begränsat. Det innebär också att 7 miljoner kr av utrymmet i driftbudgeten tas i
anspråk 2022-2023.
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att till varje budgetberedning och
budgetavstämning rapportera status på renovering/ombyggnad av Alléskolan. Hur
evakueringen skulle lösas är information som borde ha funnits tidigare i beslutsprocessen. Det är väsentligt att alla fakta finns vid ordinarie beslutstillfällen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 70 forts
RS 2021/217

Regionstyrelseförvaltningen förslår att tekniska nämndens hemställan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av
moduler ska avslås. Regionstyrelseförvaltningen har inte kunskap om vilka
evakueringsbehov som finns eller vilka lokaler som finns tillgängliga. Regionstyrelseförvaltningen kan vid behov bistå med kunskap kring hur de ekonomiska kalkylerna
ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera samtliga
konsekvenser till följd av skolöversynens resultat och vid behov återkomma i
samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-01-28, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/104
14 februari 2021

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Förslag till beslut

•
•

Föreslaget remissyttrande inges till länsstyrelsen
Beslutet anses omedelbart justerat

Sammanfattning

Länsstyrelsen har under ett par års tid arbetat med det nu presenterade utkastet till
strategi för vindkraft och örn. Länsstyrelsen anger att syftet med strategin främst är
internt: Strategin ska vägleda länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens
båda uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och
bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Den ska vara
utgångspunkten för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör
vindkraftsetablering, därigenom kommer den också att få stor extern betydelse.
Vidare anges förhoppning om att strategin ska ge:
Kunskap, vägledning och helhetssyn
 Riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och
havsörn och
 Vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid en exploatering
Syftet med den nu framtagna strategin har inte varit att ta det helhetsgrepp som
regionen önskar som vägledning för att kunna utveckla en hållbar och tillförlitlig
planering för samexistens mellan vindkraft, örn och andra markanspråk på Gotland.
I nuläget är ändå avsaknaden av helhetssyn dess största brist.


RSF och SBF har samverkat i beredningen av detta ärende och en samlad bedömning
är att strategin i vissa av dess beskrivande delar kan utgöra ett strukturerat underlag
till regionens arbete med den nya översiktsplanen, men då arbetet med att fram
utkastet pågått under en tid tycks delar av dokumentet redan vara i behov av
aktualisering. Dess främsta förtjänst blir då att, till stora delar, bekräfta tankar som
redan finns inom Region Gotland kring upplägget av en ny vindkraftsplan i
översiktsplanen. Men utkastet till strategi ger inte lösningar på problemen med
motstående intressen som måste samsas på Gotlands begränsade yta.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att ett arbete från 2018, gjort i ett annat syfte, inte
är en lämplig beräkningsgrund för att visa antalet verk vid en framtida utbyggd
vindkraft på Gotland, i utgångspunkt för beräkningarna ligger nuvarande produktion,
som framför allt sker med lite äldre teknik. Vi räknar med att under tidig vår, inom
ramen för hearings inom arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, få
tydligare signaler om hur efterfrågan på el kommer att utvecklas under de närmsta
fem – tio åren. Det kommer också att ange ramar för behovet av el-infrastruktur och
bär därmed påverka dess status som allmänintresse.
Bedömning

Utveckling av vindkraften är en bärande del i försörjningen av förnybar energi på
Gotland. För fortsatt utveckling behövs teknik som möjliggör samexistens mellan
fler vindparker och livskraftiga fågelpopulationer, särskilt havs- och kungsörn. I den
nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anges att
länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av strategin genom att
de kommer att få i uppdrag att genomföra regionala analyser, det sätter fokus på
behovet av att länsstyrelserna har en stor kapacitet att göra komplexa avvägningar.
För dagens vindkraftsutbyggnad i Sverige finns inget specifikt mål. Målen som finns
om förnybar energi pekar inte ut hur stor del enskilda kraftslag ska utgöra. I ett av
underlagen till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad påpekas att Sverige har
många områden med spridd bebyggelse, vilka delar upp landskapet i många små
områden, som dessutom i många fall har bostäder inom sig. Spridd bebyggelse gör
att stora arealer inte är tillgängliga för vindkraft och att i många fall, Gotland nämns
som ett av exemplen, det ofta gäller för områden med de bästa vindlägena. Vidare
anges att infrastruktur (tätorter, bostäder, flygplatser, vägar, järnvägar och elnät), tar
upp cirka hälften av Sveriges yta, räknat med de buffertzoner som normalt krävs. 1
I arbetet med ny översiktsplan som bland annat ska vara det rumsliga uttrycket av
den nya regionala utvecklingsstrategin, är energi särskilt i fokus, stor vikt läggs vid
klimatanpassning, natur- och kulturgivna förutsättningar samt att peka ut
förutsättningar för försörjning med förnybar energi. Dock omöjliggörs i praktiken
utpekande av nya områden för vindbruk på Gotland, om inte godtagbara praxis för
fågelskydd och samsyn på vindbrukets roll i samhället utvecklas.

Beslutsunderlag

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Inkom 2021-01-14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län

1 Källa: Nulägesbeskrivning-vindkraftens-förutsättningar, Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2021-01-27. Beräkningarna
har antagits 800 meters buffertzon till bostäder och 250 meter till vägar, järnvägar och elledningar, vilket dock kan variera.
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Förslag till Yttrande

RS 2021/104
24 mars 2021

Länsstyrelsen Gotlands Län

Remiss - Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län
Region Gotland har getts möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i Gotlands län över
utkastet till Strategi för vindkraft och örn - En vägledning för planeringen av vindkraft utifrån
skyddet av kungsörn och havsörn i Gotlands län.
I detta yttrande från regionstyrelsen har synpunkter från regionens miljö- och
byggnämnd införlivats. ( när detta förslag lämnas till RSAU - ännu bara MBN AU)
Sammanfattande synpunkter

Sammanfattningsvis konstaterar Region Gotland att det presenterade utkastet till
strategi ger en god nulägesbeskrivning, men inte är tydlig ifråga om vägar framåt för
länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens båda uppdrag att främja
utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och bevara kungs- och
havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Det främsta syftet med strategin
bedöms därmed inte uppnått. Inledningsvis anges att strategin vänder sig till dem
som verkar inom vindkraft, varför strategin innehåll bedöms kunna få en viss
betydelse. Region Gotland föreslår därför att strategins tydlighet utvecklas efter
remissen, för att, enligt ett av målen för den nationella strategin för en hållbar
vindkraftsutbyggnad ”visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan
hanteras och att bidra till energiomställningen.”
Vissa av de beskrivande delarna kan användas som underlag vid framtagandet av en
ny översiktsplan. Det presenterade utkastet till strategi innehåller inga stora
inriktningsbeslut som avsevärt påverkar upplägget av översiktsplanen. Det tillför med
andra ord inte särskilt mycket som inte redan är känt, men dess strukturerade form är
förtjänstfull.
Särskilda synpunkter

Region Gotland ger nedan sina särskilda synpunkter indelade efter strategins
underrubriker.
Kap 3.1 - Vi har ett ansvar att främja vindkraft , sid 9

Här nämns den nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar
vindkraftsutbyggnad, i den anges att länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i
genomförandet av strategin, genom uppdrag att genomföra regionala analyser.
Region Gotland ser med oro fram emot resultatet av den analysen, om inte
Länsstyrelsen internt lyckas samla sig till en övergripande hållning som ger stöd och
hittar vägar till lösningar; tekniska, juridiska, ekonomiska och planmässiga, för att
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utveckla vindkraft på Gotland i samexistens med såväl örnpopulationer som försvar,
andra ytkrävande anspråk och allmänna intressen.
Målsättningen i den nationella strategin är att länsstyrelserna ska genomföra de
regionala analyserna där en rad berörda regionala och lokala aktörer involveras.
Region Gotland förslår att detta analysarbete får en bred ansats för att kunna bidra
med kunskap, vägledning och helhetssyn på vindkraften.
Kap 3.2, sid 9- Vi har ett ansvar att skydda örnar

Detta korta avsnitt redogör bara för att lagtexten kräver artskydd, men visar ingen
strategisk inriktning för hur skyddet ska nås, till exempel genom riktlinjer för
planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och havsörn.
Kap 3.3 Kungs- och havsörnens bevarandestatus på Gotland är idag god

Förslaget till strategi ger beskedet att Länsstyrelsen utgår ifrån att både kungsörnen
och havsörnen idag har en god bevarandestatus på Gotland, ger det eventuellt
öppningar för att länsstyrelsen står bakom en förskjutning av nuvarande rättspraxis
från individ till populationsskydd?
Regionen konstaterar att det finns ingenting i detta utkast till strategi som
framåtsyftande pekar på hur de knutar som idag hindrar utbyggnaden av vindkraft
ska kunna lösas upp.
Kap 3.5 Potential med framtida teknik

I detta kapitel anser regionen att de beskrivna möjligheterna med teknikutveckling
inte tas tillvara genom att hänvisa till den valda gotlandsspecifika referensen, där
utgångspunkt för beräkningarna varit ”nuvarande produktion på Gotland, som
framför allt sker med lite äldre teknik”, då utvecklingen här begränsats av ett långt
uppehåll i nyetablering och inte visar förväntad kapacitet på de verk som byggs nu
och framåt.
Kapitel 4.1.1 Anslutning till elnätet

Detta avsnitt behöver uppdateras.
Kapitel 4.1.3 - Riksintressen

Det utkast till - Strategi för vindkraft och örn - som Länsstyrelsen har skickat ut på
remiss saknar en helhetssyn, det är mer en beskrivning av dagsläget och gällande
rättspraxis avseende tolkningen av miljöbalken och Artskyddsförordningen.
Med utgångspunkt i den nationella strategin ifrågasätter Region Gotland det kloka i
att diskutera örnfrågan isolerat från övriga intressen som vindkraftsintresset också
ska planeras med/mot och prövas mot vid en tillståndsprövning av vindkraft. En
strategi för att lösa en målkonflikt mellan två motstående intressen måste ta hänsyn
till båda intressens behov. Det görs inte i denna sammanställning, här tas bara hänsyn
till ett av behoven, nämligen skyddet av örnar, medan ett mål i den nationella
strategin är att visa vägen för hur olika intressen och målkonflikter kan hanteras och
att bidra till energiomställningen.
En ökad utbyggnad av vindkraften i Sverige utgör en hörnsten i strategin att klara
Sveriges långsiktiga elförsörjning. Utpekade områden av riksintresse för vindkraft har
hitintills i praktiken varit av mycket lite värde för vindkraften. I konkurrensen med
motstående intressen saknar dessa dock i stort sett betydelse vid tillståndsprövning av
vindkraft. Utpekandet av områden av riksintresse för vindkraft har i första hand lett
till att avvärja sådan användning och exploatering av dessa områden som kan anses
utgöra hinder mot etablering av vindkraft. Resultatet för Gotlands del har dock till
stor del blivit att många områden av riksintresse för vindkraft i första hand fungerar
som skydd mot exploatering i allmänhet, inklusive vindkraft..
Avsnitt 6.1

Regionens tillsynsmyndighet påpekar att i första stycket framgår att det räcker med
bygglov och/eller anmälan till kommunen för mindre parker, men anser att det är en
missvisande uppgift. För att få bygga med enbart bygglov får totalhöjden på verken
inte överskrida 50 meter, tillkommande parker med så små verk ses som osannolikt.
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Länsstyrelsens nuvarande skrivning kan tolkas som att anmälningsvägen gör det
lättare att nå fram, vilket är olyckligt.
Avsnitt 6.3

När länsstyrelsen i detta avsnitt ger specifika förslag ifråga om utredningsplikten i
förhållande till örnarnas status, så är det i sak korrekt. Men det ges inga förslag till
lösningar på det i kap 6.2 redovisade sekretessproblemet, vilket riskerar att göra
kraven enligt 6.3 orimliga.
Regionens erfarenhet är att tillståndsprövning av vindkraft i nuläget sker i något som
kan liknas vid en ”stuprörsprövning” där motstående intressen, vart och ett för sig,
prövas mot intresset att uppföra vindkraft på en viss plats. I stort sett kan då vart och
ett av de motstående intressena vara avgörande för att vindkraft inte går att etablera
på den aktuella platsen På den nivån ses vindkraften i första hand som en ”miljöfarlig
verksamhet”. Detta gör att uppförandet av vindkraft, trots att den på den översiktliga
nivån är ett tydligt formulerat allmänt intresse, i praktiken får en mycket svag
ställning i tillståndsprövningen.
Därför ser regionen inte att det presenterade utkastet till strategi blir ett steg framåt.
Den kommer inte leda till att vindkraften som ett allmänt intresse på ett smidigare
sätt framöver kommer att kunna utvecklas på Gotland. Den presenterade strategin
konserverar snarare den nu rådande och ineffektiva ”stuprörsprövningen”.
Regionen bedömer att det presenterade utkastet till strategi inte heller leder till en
mer samlad utbyggnad i form av större och mer koncentrerade vindkraftsparker. Om
den nu rådande planerings- och prövningspraxisen får fortsätta kommer den att leda
till en fortsatt mer splittrad än koncentrerad utbyggnad av vindkraften. I nuvarande
prövningsprocess är ett vanligt utfall att ansökningar avseende större och välordnade
projekt i bästa fall reduceras till ett betydligt mindre antal verk, som från
landskapsbildsynpunkt, verkar vara mer eller mindre slumpmässigt utplacerade i
landskapet. I värsta fall pågår reduceringsprocessen tills inga verk finns kvar. Om
enighet kan uppnås om att målet är att åstadkomma större och välordnade parker,
för att tillgodose nuvarande och framtida elbehov, måste ett helt annat
helhetstänkande kring planeringen av vindkraft komma till stånd än vad som är fallet
idag.
Vad vindkraften behöver är en heltäckande och helhetsinriktad strategi som också
vinner gehör vid prövningen av vindkraft. Den nuvarande modellen för
tillståndsprövning av vindkraft sker utan större hänsyn till vad som i första hand är
bra platser sett från vindkraftens perspektiv. Riksintresset för vindkraft är i huvudsak
endast en redovisning av områden där vindförhållandena är som gynnsammast.
Resultatet blir att vindkraften i första hand hänvisas till de platser som blir över när
alla andra intressen i huvudsak är tillgodosedda.
Den mark som är lämplig för etablering av vindkraft, med hänsyn tagen till elnät,
vägar, flygtrafik, annan infrastruktur, markförhållanden, naturvärden, kulturvärden,
landskapsbild, försvarsintressen, andra verksamheter, friluftslivet, turismen, boende
m.fl. intressen, är av allt att döma en ändlig resurs. Det innebär att det i praktiken inte
finns platser där vindkraften inte påverkar andra intressen. Vindkraften kommer, var
den än tar plats, att påverka andra intressen.
En förändrad modell för prövning av vindkraft bör utgå från en helhetsbedömning
snarare än från delintressen med absoluta kriterier för bedömningen av skada på
dessa intressen. Vindkraftens påverkan på motstående intressen bör bedömas i sin
helhet snarare än bara vilken påverkan vindkraften har på det motstående intresset på
den enskilda platsen. Denna påverkan ska även ställas mot fördelarna för etablering
3 (5)

Regionstyrelsen, dag som ovan
Region Gotland

Yttrande
RS 2021/104

av vindkraft på just den aktuella platsen jämfört med andra platser. Utan en sådan
helhetsbedömning reduceras prövningen av vindkraft till att i första hand begränsas
till platser som primärt inte gör skada på motstående intressen snarar än att platserna
också är bra etableringsplatser utifrån det allmänna intresset att etablera vindkraft.
Avsnitt 7. Strategi för hanteringen av örnfrågan i samband med utbyggnad av vindkraft

Regionen påpekar här att varken länsstyrelsens förslag till strategi eller underlaget till
nationell strategi och fördelningsmålen som ges där, har inberäknat det mot slutet av
2020-talet kraftigt ökande elbehovet på Gotland som förutses genom
cementindustrins prognosticerade behov. Vi ser det som en brist som bör åtgärdas.
Avsnitt 7.3.3

Regionens tillsynsmyndighet påpekar att så tydligt peka ut just risken för kollisioner,
kan vara ett vanskligt antagande, då i vissa fall andra naturvärden som kan leda till
avslag inte har utretts. Områden som hyser mycket örn har ofta även andra höga
naturvärden som även de kan hindra vindkraft. Att fokusera enbart på örnar och
kollisioner kan riskera att ge vindkraftsbranschen en falsk förhoppning, att om bara
kollisioner med örn kan undvikas så löser det problemen med tillstånd.
Regionens tillsynsmyndighet påpekar även att när det gäller skyddssystem, för att
undvika kollision med örn genom att verken stängs när örnar kommer in i området
på kollisionskurs med verkens vingar, så bör även produktionsbortfall och
påfrestningar på verken vid snabba nedstängningar nämnas. Om sådana system ska
tillåta utbyggnad av vindkraft på platser där det utan dessa anses att påverkan på fågel
blir för stor, kan tillsyn över skyddssystemens funktion bli en stor utmaning.
Tillsynsmyndigheten påpekar vikten av att redan vid tillståndsgivning tydligt ange hur
tillsynen ska gå till, samt konsekvenser om inte åtaganden för detta följs.
Regionens tillsynsmyndighet anför att resultatet från en undersökning inte bör vara
helt styrande för framtida hantering Regionens tillsynsmyndighet anför att resultatet
från en undersökning inte bör vara helt styrande för framtida hantering och förordar
att tekniken verifieras ytterligare samt att innan resultaten från undersökningen på
Näsudden1 ens är redovisade, är det svårt att säga hur väl tekniken med fågelskydd
fungerar. Tekniken väcker frågor om möjligheten att placera vindkraftverk i
landskapet helt oberoende av var örnbon är placerade. Utifrån inkomstbortfall m. m.
enligt det ovan anförda, kan det dock bli rimligt att tänka sig att det blir ointressant
att anlägga vindkraft i områden där det är särskilt tätt med örn.
Avslutningsvis

Syftet med den nu framtagna strategin har visserligen inte varit att ta ett helhetsgrepp
på planeringen för vindkraft, trots det är avsaknaden av detta ändå dess största brist.
I den kontexten är det framtagna dokument av begränsat värde. Dock kan en
bearbetad version av strategin i vissa av dess beskrivande delar användas som
underlag vid framtagandet av en ny översiktsplan.
I huvudsak finns inget nytt i strategin som inte var känt sedan tidigare. Trots att
örnfrågan är stor, så menar regionen att det är fel strategi att hantera den separat, att
särskilja det intresset, från övriga intressen som rör vindkraften.
Vindkraften behöver en heltäckande och helhetsinriktad strategi som också vinner
gehör vid prövningen av vindkraft. Den nuvarande modellen för tillståndsprövning
av vindkraft sker utan större hänsyn till vad som i första hand är bra platser sett från
vindkraftens perspektiv. Riksintresset för vindkraft är i huvudsak endast en
redovisning av områden där vindförhållandena är som gynnsammast. Resultatet blir
Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindturbiner, projektperiod 2019-01-01 – 2020-12-31,
med finansiering från Vattenfall, Energimyndigheten och regionala tillväxtmedel
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att vindkraften i första hand hänvisas till de platser som blir över när alla andra
intressen i huvudsak är tillgodosedda.
Den mark som är lämplig för etablering av vindkraft, med hänsyn tagen till elnät,
vägar, flygtrafik, annan infrastruktur, markförhållanden, naturvärden, kulturvärden,
landskapsbild, försvarsintressen, andra verksamheter, friluftslivet, turismen, boende
m.fl. intressen, är av allt att döma en ändlig resurs. Det innebär att det i praktiken inte
finns platser där vindkraften inte påverkar andra intressen. Vindkraften kommer, var
den än tar plats, att påverka andra intressen.
En förändrad modell för prövning av vindkraft bör utgå från en helhetsbedömning
snarare än från delintressen med absoluta kriterier för bedömningen av skada på
dessa intressen. Vindkraftens påverkan på motstående intressen bör bedömas i sin
helhet snarare än bara vilken påverkan vindkraften har på det motstående intresset på
den enskilda platsen. Denna påverkan ska även ställas mot fördelarna för etablering
av vindkraft på just den aktuella platsen jämfört med andra platser. Utan en sådan
helhetsbedömning reduceras prövningen av vindkraft till att i första hand begränsas
till platser som primärt inte gör skada på motstående intressen snarar än att platserna
också är bra etableringsplatser utifrån det allmänna intresset att etablera vindkraft.
Regionstyrelsen, dag som ovan

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen, dag som ovan

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Enligt sändlista

Möjlighet att tycka till om Länsstyrelsens förslag på
strategi för örnar och vindkraft
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till Strategi för vindkraft och örn i
Gotlands län. Vi önskar era synpunkter på förslaget.
Använd gärna regeringskansliets vägledning Svara på remiss – hur och varför när
ni bereder ert svar. Vägledningen hittar ni här - Svara på remiss - hur och varför,
PM 2003:02 (regeringen.se).
Vilka remissinstanserna är framgår av sändlistan i slutet av detta dokument. Vill
ni sprida remissen till ytterligare parter är det välkommet.
Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 29 mars 2021. Om ni inte vill
svara på remissen får ni gärna meddela oss även det.
Du kan lämna dina uppgifter på något av följande sätt.
 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du
Länsstyrelsen Gotlands län och anger ditt ärendes diarienummer 18592020. Du hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se. Skriv yttrande i
sökrutan och tryck på sök.
 Skicka e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 18592020 och yttrande i ämnesraden.
 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 Visby.

Varför har vi tagit fram en strategi för vindkraft och
örn?
Länsstyrelsen har i uppdrag både att främja vindkraft och att skydda örnar, två
uppdrag som ofta tenderar att kollidera med varandra. Gotland har av regeringen
fått i uppdrag att gå före övriga landet i omställningen till ett hållbart
energisystem. Vindkraften står redan idag för huvudparten av elproduktionen i
länet, men behöver byggas ut ytterligare om de energi- och klimatpolitiska målen
ska kunna uppnås. Samtidigt är Gotland Sveriges örntätaste län, där örnreviren i
stort sett ligger kant i kant. Både kungsörn och havsörn är särskilt skyddade enligt
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EU:s fågeldirektiv. Detta innebär att vindkraftverk inte får uppföras för nära
örnbon, inom viktiga flygstråk för örn eller där det finns ett rikt fågelliv överlag.
Förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft på Gotland är därför kantad av
särskilda regionala utmaningar. För att försöka peka på en väg framåt mellan
dessa intressekonflikter har länsstyrelsen därför tagit fram ett förslag till strategi
för vindkraft och örn i länet.
Vi hoppas att strategin kommer bidra med kunskap, vägledning och en helhetssyn.
Strategin kommer också vara en utgångspunkt för Länsstyrelsens yttranden och
bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetableringar. Det är därför viktigt att
alla frågor kopplade till vindkraft och örn belyses redan nu och att ni får en
möjlighet att lyfta fram det som är viktigt för er.
_____________
Beslut om denna remiss har fattats av landshövding Anders Flanking.
Naturvårdshandläggare Mimmi Skog har varit föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För Länsstyrelsen

Anders Flanking

Mimmi Skog

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Länsstyrelsen i Gotlands län

MISSIV

2021-01-14

Dnr 218-1859-2020
3

Sändlista:
stellan.hedgren@telia.com;
natur.byggkultur@gmail.com
helena.andersson@gotland.se;
gunnar.gustafsson@gotland.se;
marianne.ansen-nilsson@gotland.se;
jenny.sandberg@gotland.se;
mattias.gerdin@gotland.se;
johan.aberg@gotland.se
karl-johan.boberg@gotland.se;
frida.brunner@gotland.se
eva.ahlin@gotland.se
anna.wejde@gotland.se
anders.lindholm@gotland.se
Josefin.knudsen@ownpower.se;
andreas@wickmanwind.se;
karl-johan.hellblom@vattenfall.com
richard@ottvall.com;
kalle.blomberg@geab.vattenfall.se;
leo.lingvide@geab.vattenfall.se
gabriella.nilsson@vattenfall.com
sara.wilhelmsson@vattenfall.com;
johanna.liljenfeldt@geo.uu.se;
liselotte.alden@geo.uu.se;
exp-hkv@mil.se
registrator@naturvardsverket.se
Henri.Engstrom@Naturvardsverket.se
lena.odeberg@naturvardsverket.se
registrator@energimyndigheten.se
EnergipilotGotlandTransport@energimyndigheten.se
vindlov@energimyndigheten.se
millis@wernerssonide.se;
m.registrator@regeringskansliet.se
registrator.stockholm@polisen.se
lovisa.uk.nilsson@slu.se
maria.levin@slu.se
peter.hellstrom@nrm.se;
jessica.asbrink@nrm.se
gof@blacku.se;
styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se;
mans.marlo@telia.com
thomas.birk@telia.com
ronny@ekeskogs.com

Länsstyrelsen i Gotlands län

MISSIV

2021-01-14

Dnr 218-1859-2020
4

petter.engstrom@lrf.se;
nypelius@live.se;
ac.wallin@hotmail.com
anna.tornfelt@gotlandica.se
kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se;
stefan.wrammer@friluftsframjandet.se
jrf@jagarnasriksforbund.se
remiss@jagareforbundet.se
gert.jacobsson@jagareforbundet.se
Dan.Persson@jagareforbundet.se
h.ans@hotmail.com
carlbergpeter1@hotmail.com

Strategi för vindkraft
och örn i Gotlands län

1

2

Strategi för vindkraft
och örn
En vägledning för planeringen av
vindkraft utifrån skyddet av kungsörn
och havsörn i Gotlands län
Mimmi Skog

Titel: Strategi för vindkraft och örn
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län
Rapportansvarig/Författare: Mimmi Skog
Diarienummer: 1859-2020
Foto | omslagsbild: Mostphotos
Foto | inlaga: Anges i anslutning till bild.

3

4

Innehållsförteckning
Strategi för vindkraft och örn.......................................................3
1. Inledning .......................................................................................7
2. Syftet med strategin .................................................................8
3. Bakgrund .......................................................................................8
3.1 Vi har ett ansvar att främja vindkraft ....................................................... 8
3.2 Vi har ett ansvar att skydda örnar ............................................................ 9
3.3 Kungs- och havsörnens bevarandestatus på Gotland är idag
god ............................................................................................................................. 10
3. 3. 1 Vad är god bevarandestatus? .............................................................................. 10
3.3.2. Kungsörnens bevarandestatus.............................................................................. 10
3.3.3. Havsörnens bevarandestatus ................................................................................ 11

3.4 Dagens vindelproduktion på Gotland ................................................. 11
3.5 Potential med framtida teknik................................................................. 13

4. Vad styr vindkraftsutbyggnaden idag? .......................... 15
4.1 Fysisk planering ............................................................................................. 15
4.1.1 Anslutning till elnätet ................................................................................................ 15
4.1.2 Havsplaner ..................................................................................................................... 15
4.1.3 Riksintressen ................................................................................................................. 16
4.1.4 Översiktsplaner och detaljplaner .......................................................................... 18

5. Riskerna med vindkraft ......................................................... 19
5.1 Dödlighet genom kollisioner ................................................................... 19
5.2 Hur stor dödlighet tål populationerna utan att påverkas? ......... 21
5.3 Störningar ........................................................................................................ 22
5.4. Habitatförlust ................................................................................................. 22

6. Tillståndsprövningen ............................................................. 23
6. 1 Hur går tillståndsprövningen till? ......................................................... 23

5

6. 2 Sekretess ......................................................................................................... 23
6. 3 Hur långt sträcker sig utredningsplikten? ......................................... 24
6. 4 Hur prövas artskyddsfrågan?.................................................................. 24
6. 5 När äventyras då artskyddet?................................................................. 27
6. 6 Hur svårt är det att få tillstånd? ............................................................. 27
6. 6. 1 Hur ser det då ut på Gotland? ............................................................................. 28

7. Strategi för hanteringen av örnfrågan i samband med
utbyggnad av vindkraft ............................................................. 31
7.1 Förhållningssätt vid olika målsättningar ............................................. 31
7.1.1 Steg ett - täcka dagens behov ............................................................ 32
7.1.2 Steg två - täcka morgondagens behov ........................................... 32
7.2 Riktlinjer vid steg ett - täcka dagens behov ...................................... 32
7.3 Riktlinjer vid steg två - täcka morgondagens behov .................... 34
7.3.1 Välja mest lämpliga plats ......................................................................................... 34
7.3.2 Blir det några lämpliga platser kvar? ................................................................... 35
7.3.3 Skyddssystem kan ge nya möjligheter ............................................................... 36
7.3.4 Sträva efter att samla verk ....................................................................................... 37
7.3.5 Inga slaktrester eller fallvilt inom vindkraftparker .......................................... 37

6

1. Inledning
Länsstyrelsen har uppdraget att skydda och bevara både kungsörn
och havsörn och deras livsmiljö på Gotland. Samtidigt har
länsstyrelsen i uppdrag att främja förnyelsebara energikällor. Dessa
uppdrag står ibland i konflikt med varandra.
Gotland ska på uppdrag av regeringen och energimyndigheten vara
ett län som går före i omställningen till ett hållbart energisystem.
Gotland ska bli en pilot i att nå de energi och klimatpolitiska målen.
Ett av målen är att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion år
2040. Gotland har egen produktion av el från vind-, sol- och
vattenkraft. Vindkraften står för huvudparten av elproduktionen på
ön. Den står för ungefär hälften av dagens elanvändning.
Gotland är också Sveriges örntätaste län. Reviren ligger i stort sett
kant i kant. Samtidigt får inte vindkraft byggas allt för nära örnbon,
inom viktiga flygstråk för örn eller där det finns ett rikt fågelliv
överlag. Förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft på Gotland
är därför kantad av särskilda regionala utmaningar.
Denna strategi riktar sig till företag, myndigheter, Region Gotland
och andra som planerar, beslutar, utvecklar eller genomför åtgärder
som kopplar till vindkraft och örn. Vi hoppas är att de som verkar
inom vindkraft får nytta av strategin genom vägledning, helhetssyn
och ökad förutsägbarhet.
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2. Syftet med strategin
Syftet med strategin är att hitta ett sätt att hantera konflikten mellan
länsstyrelsens uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att
skydda och bevara till att kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på
Gotland.
Vi hoppas att strategin kommer
•

bidra med kunskap, vägledning och en helhetssyn

•

presentera riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av
kungsörn och havsörn och

•

användas som vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid
en exploatering.

Strategin kommer också vara en utgångspunkt för Länsstyrelsens yttranden och
bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetablering.

3. Bakgrund
3.1 Vi har ett ansvar att främja vindkraft
Klimatkrisen är ett av vår tids största utmaningar och Sverige har några av
världens mest ambitiösa klimatmål, bland annat;
•
•

Senast år 2045 ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären.
Till år 2040 ska elproduktionen vara 100% förnybar.

Regeringen vill även att Gotland ska gå före i energiomställningen1. Gotland kan
och ska, enligt regeringen, visa att det är möjligt att ställa om till ett hållbart
energisystem. Energimyndigheten konstaterar i rapporten Energipilot Gotland –
Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir ett hållbart energisystem att vi har
1 Miljö- och energidepartementet, 2018. Uppdrag till statens Energimyndighet att möjliggöra att
Gotland blir en pilot för ett hållbart energisystem. Regeringsbeslut M2018/01642/Ee
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goda förutsättningar för det. Möjligheten för produktion av både vindel och solel
är ovanligt goda här.
Energimyndigheten bedömer att en stor vindelproduktion är en förutsättning för
att uppnå ett 100 procent förnybart elsystem. På nationell nivå innebär det en
utbyggnad av vindkraft motsvarande 100 TWh de närmaste 20 till 30 åren2.
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit initiativ till att arbeta fram en
gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad på nationell nivå.
Målsättningen är att nationellt planeringsunderlag och vägledningar ska vara
klara under 2020 för att därefter länsstyrelserna ska genomföra de regionala
analyserna där en rad berörda regionala och lokala aktörer involveras.
Avslutningsvis sker en sammanställning och uppsummering på nationell nivå av
resultaten från de regionala analyserna3.

3.2 Vi har ett ansvar att skydda örnar
Av fågeldirektivet (2009/147/EG1) framgår att fåglar är ett gemensamt arv och att
ge dem ett effektivt skydd är en unionsgemensam fråga. Alla medlemsländer
måste därför vidta åtgärder mot allt som kan försämra fåglarnas bevarandestatus.
Det kan till exempel handla om att förhindra förstörelse av fåglarnas livsmiljöer
eller förhindra dödande, fångst och illegal handel. Vissa mer sällsynta arter har ett
starkare skydd och andra lite mer vanliga arter har ett mindre starkt skydd. I
bilaga ett till direktivet anges vilka arter som är särskilt skyddsvärda vilket innebär
att medlemsstaterna har ett särskilt utpekat ansvar för att bevara deras livsmiljöer
och fortplantningsområden. Både kungsörn och havsörn är sådana arter.

2 Energimyndigheten, 100 procent förnybar el - delrapport 2, publicerad 2019-05-06.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2019. Strategi för hållbar vindkraft - del 1 Bakgrund,
nuläge och utmaningar.
3 Naturvårdsverket. Vindkraftsstrategins upplägg. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationellvindkraftsstrategi/Vindkraftsstrategins-upplagg/#fortsatt, Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
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3.3 Kungs- och havsörnens bevarandestatus på
Gotland är idag god
3. 3. 1 Vad är god bevarandestatus?
Med bevarandestatus menas de sammanvägda faktorerna som påverkar den
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och
mängden hos dess populationer.
En arts bevarandestatus anses gynnsam när
•

uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten
på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,

•

artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken
minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig
framtid, och

•

det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt
stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt.

Detta framgår av förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken
mm.

3.3.2. Kungsörnens bevarandestatus
Enligt regeringens proposition om En hållbar rovdjursförvaltning (prop.
2012/13:191) är målen för kungsörnen att populationen i Sverige ska vara totalt
minst 150 registrerade häckande par, och att utbredningsområdet ska vara hela
landet. Riksdagen har i sitt beslut den 10 december 2013 (bet. 2013/14:MJU7,
rskr. 2013/14:99) förtydligat det av regeringen föreslagna målet för
kungsörnspopulationen på så sätt att den anser att begreppet antalet
registrerade häckande par avser antalet par som har lyckats med häckningen.
Kungsörnen är långlivad och har en långsam reproduktion. Medellivslängden hos
vuxna kungsörnar är troligtvis över 15 år4. I Sverige lyckades 266 par häcka under
2019, varav 24 par lyckades med sin häckning på Gotland.
Kungsörnen på Gotland har en högre beståndstäthet än i andra delar av Sverige
vilket beror på särskilt goda födoförhållanden. Beståndet har under en lång följd

4

Naturvårdsverket. 2011. Åtgärdsprogram för kungsörn 2011-2015 rapport 6430.
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av år ökat i svag takt och nådde en högsta nivå 2016 med 64 besatta revir, för att
därefter minska till 57 revir år 2019.
Utvecklingen under senare år verkar tyda på en uppbromsning och stabilisering
av populationen. Det kan enligt Länsstyrelsens mening bero på att födotillgången
och platser för lämpliga revir börjar bli begränsad. Kungsörnen har alltså troligtvis
uppnått sin ”carrying capacity” på Gotland.

3.3.3. Havsörnens bevarandestatus
Havsörnen återetablerade sig på Gotland på 1990-talet. Beståndsuppgången har
varit betydligt snabbare än för kungsörnen. Denna snabba ökning beror sannolikt
på en kombination av hög reproduktion och hög överlevnad, samt även viss
invandring från fastlandsbestånd. År 2019 finns kännedom om 46 revir på
Gotland men sannolikt uppgår populationen till drygt femtio par. För senaste
tioårsperioden visar data att i medeltal 40% av paren producerat ungar och i snitt
1,7 ungar per par.
Till skillnad från kungsörn så har havsörn ingen nationellt fastställd miniminivå för
när arten anses ha uppnått gynnsam bevarandestatus. Men länsstyrelsens
bedömning är att bevarandestatusen för havsörnsbeståndet på Gotland för
närvarande är god. Hög reproduktionstakt och påspädning genom invandring
från fastlandet gör beståndet sannolikt något mindre känsligt än kungsörnen.
Länsstyrelsen utgår därmed ifrån att både kungsörnen och havsörnen idag har en
god bevarandestatus på Gotland.

3.4 Dagens vindelproduktion på Gotland
I nuläget finns 179 MW installerad effekt på Gotland fördelad på 130 verk. År
2019 producerade dessa tillsammans 489 GWh el5, vilket motsvarar ungefär
hälften av dagens elanvändning på Gotland. Verken är fördelade på cirka 30 olika
platser, se figur 1.

5

Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per län, 2003-. PxWeb

(energimyndigheten.se)
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Figur 1. Översikt över vindkraft på Gotland idag.
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3.5 Potential med framtida teknik
Teknikutvecklingen av vindkraft går mot större verk med en högre effekt. Det gör
att färre verk behövs för att bidra med mer elektricitet än om gårdagens
vindkraftverk hade använts, se figur 2-4. Kapaciteten för vindkraftverk på land
uppskattas till 5-6 MW i framtiden6, medan vindkraftverk till havs uppskattas nå
en effekt av upp till 20 MW per verk. Nedan följer några exempel på hur många
vindkraftverk som uppskattningsvis skulle behövas vid olika produktionsmål och
installerad effekt.

Figur 2. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på 2 MW (gårdagens teknik)
som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (1, respektive 3,1 TWh per år). Som utgångspunkt
för beräkningarna ligger nuvarande produktion, som framför allt sker med lite äldre teknik.

6 Nilsson, K., Soares, J., Ivanell, S. 2018. Energy transition Gotland: Renewable resources and system
effects
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Figur 3. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på mellan 3-4,2 MW (dagens
teknik) som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (0,5, 1, respektive 3,1 TWh per år).

Figur 4. Det totala antalet vindkraftverk med en genomsnittlig installerad effekt på 5,5 MW (morgondagens
teknik) som skulle behövas på Gotland vid olika produktionsmål (0,5, 1, respektive 3,1 TWh per år).
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4. Vad styr vindkraftsutbyggnaden
idag?
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige styrs i första hand av förutsättningar såsom bra
vindförhållanden, anslutningsmöjligheter till elnät, tillgång till mark och andra
markanspråk som finns på platsen. På Gotland är vindförhållandena goda över så
gott som hela ön. Men fler saker påverkar utbyggnaden av vindkraft. Det kan till
exempel gälla anslutningsmöjligheter, natur- och kulturhistoriska värden,
markanspråk och konflikter med andra samhällsintressen, exempelvis
totalförsvaret. Alla motstående intressen vägs sedan mot varandra i en
tillståndsprocess.

4.1 Fysisk planering
4.1.1 Anslutning till elnätet
En avgörande fråga för Gotlands del är möjligheten för nya vindkraftsproducenter
att kunna ansluta sig till elnätet. Överföringskapaciteten till fastlandet har varit
och är en begränsande faktor. Från och med sommaren 2020 har Gotlands energi
kunnat erbjuda anslutning av 65 MW ny vindkraft. Men för att kunna fortsätta
utbyggnaden av vindkraften på Gotland krävs antingen en ny kabel till fastlandet
eller en möjlighet till storskalig energilagring. Svenska Kraftnät har under 2020
fått ett särskilt uppdrag från regeringen att bedöma Gotlands
försörjningstrygghet och leveranssäkerhet avseende elproduktionen. Preliminära
slutsatser visar att flera åtgärder troligtvis kommer att krävas på sikt.
Upprättandet av en ny fastlandsförbindelse är en åtgärd som troligen kommer att
vara nödvändig. Ledtiden för en ny förbindelse är i storleksordningen 10 år.7

4.1.2 Havsplaner
Sverige har inget nationellt system för fysisk planering på land. Till havs sker
däremot en nationell fysisk planering inom ramen för den statliga
havsplaneringen. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till
havsplaner för bland annat Östersjön som på ett övergripande plan visar lämplig
användning av havsområdet och pekar bland annat ut områden som är bra för
energiutvinning. Läs mer om detta här –

Svenska Kraftnät. Presentation av uppdraget och preliminära resultat under Gotlands Energidialog
2020.
7
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Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet: Förslag till regeringen
2019-12-16 (havochvatten.se)
Värt att nämna är också att det finns ett förslag på att slopa
anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Förslaget granskas för
närvarande gentemot EU:s statsstödsregler och det är inte klart om eller när
förslaget kan komma att träda i kraft. Om förslaget går igenom kan man anta att
intresset för havsbaserad vindkraft kommer att öka.

4.1.3 Riksintressen
Ett område med särskilda värden för ett viktigt nationellt intresse kan klassas som
riksintresse enligt miljöbalken. Vindbruk är ett sådant intresse och ett antal
sådana områden är utpekade på Gotland, se figur 3. På Gotland är riksintressen
för vindbruk utpekade utifrån goda vindförhållanden men där
•
•
•
•

naturreservat,
Natura-2000-områden,
områden som är av intresse för totalförsvaret och
områden med näraliggande bostäder är bortplockade.
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Figur 3. Utpekade områden med riksintresse för vindbruk på Gotland

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller påtagligt skada dess värden. Det finns även andra riksintressen förutom
vindbruk, till exempel totalförsvar, mineralutvinning, friluftsliv, kulturmiljö och
naturvård. Vid tillståndsprövningar ingår riksintresse som en del av
bedömningsunderlaget tillsammans med många andra avvägningar som ska
göras. Även Natura 2000-områden är en form av riksintresseområden. För
åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område krävs en särskild

17

tillståndsprövning där det inte sker någon avvägning mot exempelvis riksintresse
för vindbruk.
Ett utpekat riksintresse ger tillståndsmyndigheten en indikation för hur man bör
prioritera allmänna intressen vid prövningen. Vill man däremot bygga en vindpark
i ett område som är utpekat enligt något annat riksintresse, till exempel
naturvård, får tillståndsmyndigheten bedöma om åtgärden innebär en påtaglig
skada på naturvårdsintresset. Man kan även landa i att två riksintressen kan
samexistera utan att otillåten skada uppstår. Om det finns flera överlappande
riksintressen ska det intresse som bäst hushåller med mark- och vattenresurser
ges företräde. Totalförsvarets intressen har dock alltid högre prioritet än andra
riksintressen vid en sådan avvägning, se 3 kap 10 § miljöbalken.

4.1.4 Översiktsplaner och detaljplaner
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur kommunen vill att
mark- och vattenanvändningen ska utvecklas. Kommunen har möjlighet att peka
ut områden som är lämpliga för vindkraft i översiktsplanen. Översiktsplanen ger
stöd och vägledning vid detaljplanering men är inte bindande. Den används även
som bedömningsunderlag för beslut hos länsstyrelsen och domstolar som prövar
bygg- och tillståndsärenden. En översiktsplan tillsammans med utpekade
riksintressen kan alltså ge en fingervisning om vilka områden som är lämpliga för
vindkraft, men den slutliga avvägningen sker vid tillståndsprocessen.
I Region Gotlands översiktsplan behandlas frågor om vindkraft utförligt. Läs mer
under Vindbruk – plan med strategier och riktlinjer (gotland.se) på Region
Gotlands webbplats.
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5. Riskerna med vindkraft
Man brukar tala om tre påverkanstyper vad gäller vindkraftens påverkan på fåglar
– dödlighet genom kollisioner, störningar och habitatförlust. Vindbrukets
påverkan på fåglarnas habitat, i form av häckningsplatser och
födosökningsområden, samt störningseffekter av vindkraft är betydligt mindre
undersökt än risken för kollisioner.

5.1 Dödlighet genom kollisioner
Fågeldödlighet förekommer på alla platser vi har vindkraftverk. Det drabbar alla
flygande arter. De flesta fåglar som dödas är vanliga småfåglar.
Genomsnittsvärdet för antalet fåglar som dör genom kollision med vindkraftverk
är mellan 5 till 10 per år och verk. Variationen är dock stor. Rovfåglar, måsar,
trutar och hönsfåglar dödas i högre omfattning än förväntat sätt till
populationsstorlekarna. Det skulle kunna förklaras med att dessa arter uppvisar
ett förhållandevis svagt undvikande av vindkraftverk8. De största rovfåglarna är
kanske även mer utsatta då manövreringsförmågan minskar med ökad storlek
och vikt. För långlivade fåglar med låg reproduktionshastighet, såsom örnar, kan
även en mindre ökning av dödligheten påverka populationens utveckling på ett
betydande sätt.
Dödligheten är generellt sätt högre för fåglar som vistas i ett område under
längre tid såsom under häckning, övervintring eller rastning under flyttningstid.
Undersökningar av 226 döda kungsörnar insamlade i Sverige mellan 1993–2009
visade att kollisioner med vindkraftverk stod för 2% av dödligheten. Som en
jämförelse kan nämnas att oisolerade luftledningar och andra elinstallationer
verkar utgöra en större riskfaktor än vindkraft. I samma undersökning kunde man
konstatera att cirka 25 % av örnarna dött till följd av elledningar och
transformatorer. På Gotland är andelen ännu högre. Av totalt 51 funna
kungsörnar på Gotland kunde dödsorsaken fastställas för åtminstone 34 individer.
Här stod kollisioner med elledningar och transformationer för 60% av den
konstaterade dödsorsaken medan vindkraftverk stod för 12%9.

8 Rydell, Ottvall m fl, 2017. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, Naturvårdsverkets
rapport 6740
9 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 36
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Havsörnar dödas generellt sett alltså oftare än kungsörnar i kollisioner med
vindkraft. Orsaken är inte helt klarlagt men kan bero på annat beteende och att
vindkraftverk oftare har placerats i kustmiljöer där havsörnar trivs10.
Miljön där vindkraftverken står är av avgörande betydelse för dödligheten.
Generellt sett kan man säga att fågelrika och fuktiga miljöer såsom våtmarker
bidrar till ökad dödlighet.
Fågeldödligheten ökar också i förhållande till verkens storlek. En högre installerad
effekt förutsätter högre verk och ökad svepyta för rotorbladen. Men sett till
installerad effekt och producerad mängd el så minskar dödligheten med ökande
verksstorlek. Många små, ineffektiva verk utgör en större risk än färre, högre och
mer effektiva verk då den totala svepytan för rotorbladen blir mindre. När det
gäller generationsväxlingen av Näsudden på sydvästra Gotland kunde man tydligt
se en sådan effekt. Den totala fågeldödligheten minskade i samband med att
man bytte ut 58 gamla verk mot 28 nya. Sett till installerad effekt minskade
dödligheten från 57 dödade fåglar per MW till 12,5 dödade fåglar per producerad
MW. Den totala dödligheten minskade alltså med nära 80%. Samtidigt ökade
elproduktionen11.
Vid ett fåtal studier med systematiska eftersök har uppskattningar av
olycksfrekvensen på örnar presenterats. Två studier i USA har funnit
olycksfrekvenser på mellan 0,5 och 8 årligen dödade kungsörnar per 100 verk.
Och på Smöla i Norge har det konstaterats cirka 6 årligen dödade havsörnar vid
68 verk. Omräknat till gotländska förhållanden indikerar dessa och andra studier
av riskbenägna rovfåglar en årlig dödlighet av 1-5 kungsörnar och 1-5 havsörnar
per 100 verk12.

10 Naturvårdsverket, yttrande i mål M 4376-18 angående tillstånd till uppförande och drift av
anläggning för vindkraft på fastigheterna Gotland Othem Norrbys 1:43 m.fl. Forsviden södra
vindkraftpark, 2019-11-22
11 Rydell, Ottvall m fl, 2017. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, Naturvårdsverkets
rapport 6740, sida 25-26.
12
Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 39-41
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Foto: Mostphoto

5.2 Hur stor dödlighet tål populationerna utan
att påverkas?
Vilka individer som dödas har en påverkan för hur bevarandestatusen påverkas.
Om unga hannar som ännu inte är revirhävdande eller ännu inte har bildat par
dödas, så påverkas inte bevarandestatusen lika mycket som om en äldre,
reproducerande hona som redan har bildat par dör. Mycket tyder dock på att
vuxna kungsörnar på Gotland tillbringar stora delar av året inom ett begränsat
område inom några kilometer från boplatsen. Dessutom kan olika revir vara mer
eller mindre produktiva13.
Så som det framgår av kapitlet ovan så uppskattades att 100 vindkraftverk på
Gotland skulle döda mellan en till fem kungsörnar per år. Detsamma gäller
havsörnar. Populationstillväxten simulerades vid olika scenarier – vid en, två, tre,
fyra och fem dödade kungsörnar per år över en 20-årspersiod (motsvarade en
dödlighet på mellan 0,9–4,5% av den vuxna andelen av populationen). Först vid
fem dödade kungsörnar per år kunde man se en negativ populationsutveckling.
Simuleringen visade då en populationsnedgång på cirka 15% efter 20 år.

13 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 43–44
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Motsvarade simulering för havsörn visar att populationen fortsätter att öka
oavsett om en, två, tre, fyra eller fem havsörnar per år dödas. Ökningen sker bara
olika snabbt14.

5.3 Störningar
Det finns än så länge relativt lite kunskap om hur örnar störs av vindkraft och på
vilka avstånd från bon som störningar kan ske. Relativt få studier har visat att
störningar har någon större inverkan på rovfåglar. På Smöla i Norge uppvisade
häckande havsörnar effekter av störning och undanträngning vid
vindkraftsetablering upp till 1 km i ett öppet landskap. Men kungsörn kan liksom
havsörn lyckas med häckningar på boplatser inom 1 km från vindkraftverk. I
Skottland uppvisar kungsörn ett tydligt undvikande flygmönster i vissa
vindkraftsparker men inte i andra15. Samtidigt är det inte enbart själva
vindkraftsverken som kan verka störande vid en vindkraftsanläggning utan även
den ökade mänskliga aktiviteten såväl under byggfasen som under driftsfasen.
Nya vägar möjliggör även ett ökat rörligt friluftsliv i området vilket också kan
störa örnarna. I vilken utsträckning är dock inte klarlagt.

5.4. Habitatförlust
Habitatförlust kan uppstå för fågelarter som har ett undvikandebeteende mot
vindkraftverk. Vadarfåglar är ett sådant exempel. För övrigt anses habitatförlust
generellt sett inte vara ett stort problem för fåglar även om det inte är studerat i
större omfattning. Hur förlusten av habitat påverkar fåglar beror bland annat på
storleken av på vindkraftsanläggningen och hur marken tidigare utnyttjats.

14 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 48
15 Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn
och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 44
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6. Tillståndsprövningen
6. 1 Hur går tillståndsprövningen till?
Vilka tillstånd som krävs beror på faktorer som verkens antal, höjd och
turbinstorlek eller om de ligger på land eller till havs. För medelstora till stora
parker på land krävs tillstånd enligt miljöbalken medan det räcker med bygglov
och/eller anmälan till kommunen för mindre parker. Tillståndet prövas vanligen av
en miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen. Miljöprövningsdelegationens
beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Den domstolens dom
kan sedan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Uppförs
vindkraftverken i vatten prövas tillståndet också av Mark- och miljödomstolen.
För att identifiera direkta och indirekta miljöeffekter vid etablering av
vindkraftverk ska den som vill uppföra en vindkraftsanläggning först samråda
med Länsstyrelsen, Region Gotland, allmänheten, intresseorganisationer och
enskilda som blir särskilt berörda.
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att samrådet sker i tillräcklig
omfattning. Ornitologiska föreningen, privatpersoner och andra organisationer
med god kännedom om örnpopulationerna bör få tillfälle att yttra sig för att
bolagen ska få så bra underlag som möjligt.
En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och bifogas till ansökan. Den
information som samlas in om örnar kring planerad vindkraftsetablering ska ingå
i denna. Av miljöbalken 6 kap. 35 § framgår i övrigt vad
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla.
Läs också mer om hur tillståndsprövningen går till på vår webbplats –
Prövning av miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

6. 2 Sekretess
Värt att nämna är att det underlag om örn som samlas in av
verksamhetsutövaren, eller framgår på annat sätt, omfattas av sekretess. Både
kungsörnen och havsörnen är skyddsvärda arter enligt artskyddsförordningen.
Sekretess gäller för uppgifter om en djur- eller växtart som
är i behov av skydd,
•

som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd och
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•

om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del
av landet motverkas om uppgiften röjs.

Detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6. 3 Hur långt sträcker sig utredningsplikten?
Det som kan vara viktigt att få med i miljökonsekvensbeskrivningen är var det
finns örnbon, om platsen är ett viktigt flygstråk för örn eller om det i övrigt finns
stora tätheter av särskilt skyddade fågelarter på platsen. Man bör också kartlägga
möjliga alternativa häckningsplatser, även om de för tillfället inte används.
Rekommenderade skyddsavstånd för vindkraft är enligt rättslig praxis mellan två
till tre kilometer från närmaste örnbo.
Enligt en dom från Mark och miljööverdomstolen (mål nr 4319-17) och en dom i
Mark- och miljödomstolen (mål nr 4376-18) så är även örnarnas flygvägar, utöver
boplatser, viktiga delar vid bedömningen av bästa lämpliga plats. Man får tolka
domarna som att födosöksområden och andra rörelsemönster är viktiga att
kartlägga. Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren att visa att flygstråken
utanför de rekommenderade skyddsavstånden inte innebär en betydande risk för
kollisioner och ökad dödlighet. Annars gäller försiktighetsprincipen. I detta fall
innebar det avslag för samtliga vindkraftverk, trots att flertalet verk låg utanför
skyddsavståndet på två till tre kilometer från örnbona. Bolagen hade inte kunnat
presentera tillräckliga underlag som visade att risken var försumbar.
I samband med generationsväxlingar bör bolagen jämföra nuvarande risker för
kollisioner och fågeldödlighet med förväntade risker efter generationsväxlingen.
Man bör då särskilt ta hänsyn till tidigare studier, antalet verk, verkens placering,
verkens höjd och rotorbladens omfång. Sedan bör man också särskilt undersöka
förekomsten av stationära reproducerande par i området, var de häckar samt var
de födosöker.

6. 4 Hur prövas artskyddsfrågan?
Artskyddsfrågorna brukar oftast hanteras inom ramen för de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken, närmare bestämt principen om lämpligast möjliga
lokalisering för verksamheten. Lämpligast möjliga lokalisering innebär en plats
där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och
olägenheter för miljön och människors hälsa, se 2 kap. 6§ miljöbalken.

24

Vid bedömningen om platsen är lämplig ingår bland annat att titta på frågor om
buller, natur- och kulturmiljövärden, skyddade arter enligt artskyddsförordningen
och landskapsbilden.
Mark- och miljööverdomstolen har tidigare konstaterat att artskyddsförordningen
är att se som en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna
när det gäller skyddet av arter16. En del i prövningen blir då att med tillämpning
av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen, bedöma hur de
skyddade arterna påverkas av den planerade verksamheten. Detta kan dock, i de
flesta fall, göras inom ramen för prövningen av bästa möjliga lokalisering.
Det är först om det kvarstår en risk för beaktansvärd skada på de skyddade
arterna och deras levnadsmiljöer som det blir aktuellt med en dispensprövning
enligt artskyddsförordningen 17.
Som ett stöd i bedömningen om en artskyddsdispens behövs kan man använda
sig av detta flödesschema.
1. Finns det överhuvudtaget någon risk att örn påverkas utifrån föreslagen
lokalisering? Är föreslagen plats till exempel belägen inom •
•
•

rekommenderade skyddsavstånd från örnbon
viktigt flygstråk, födosöksområde mm. för örn eller
stora tätheter av särskilt skyddsvärda fågelarter?

Om svaret är nej, utgör artskyddsförordningen inget hinder mot verksamheten
(såvitt det gäller fåglar).
2. Om svaret på fråga 1. är ja, finns det en risk för att örnar dödas? Om
svaret är nej, eller ja, men risken är begränsad (till exempel om man
förenat verksamheten med förslag på tillräckligt bra skyddsåtgärder för
att minska risken för dödlighet) aktualiseras inte förbudet.
3. Om svaret på fråga 2. är ja, är det nödvändigt att förbjuda åtgärderna för
att kunna bibehålla gynnsam bevarandestatus, eller för att återupprätta
populationen till denna nivå? Bedömningen bör göras på
medlemsstatsnivå och på biogeografisk regionnivå18.
16 MÖD 2013:13
17 John Darpö och Helene Lindahl. 2015. Vindkraft, fåglar och brister i höjden – om artskyddet vid
prövningen av vindkraft, sida 8
18 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott. 2020. Begäran om förhandsavgörande
från Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, angående målen C-473/19 och C-474/19
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4. Om svaret på fråga 3. är ja, är verksamheten förbjuden och kräver dispens
från artskyddsförordningen. Är svaret nej aktualiseras inte förbudet.

Foto: Mostphoto

föreningen Skydda skogen m. fl mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län. CURIA - Documents
(europa.eu)
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6. 5 När äventyras då artskyddet?
Det är inte alla skyddade arter som påverkas negativt av vindkraftverk. Graden av
påverkan beror på flygsätt, förekomst och andra förutsättningar som till exempel
landskapets utformning. För en hotad art kan dödandet av enstaka individer vara
tillräckligt för att påverka bevarandestatusen negativt, medan det för vanligare
arter krävs ett större antal individer19. Även faktorer som såsom kön, inflöde av
nya individer, genetisk status eller ålder kan ha betydelse för hur
bevarandestatusen för arten påverkas.
I EU-kommissionens vägledning om strikt skydd av djurarter20 resonerar man
utifrån att dödande av enskilda individer kan få negativa effekter på artens
population och därigenom artens bevarandestatus. Det indikerar att det är
effekten på populationen snarare än att en enskild individ dödas som är det
avgörande. Det är också i linje med direktivets syfte, att skydda arten och inte
varje individ av arten.
Det är alltså fågelartens populationsstorlek och status på regional och nationell
nivå som avgör om det redan vid enstaka dödade individer blir en tydlig negativ
effekt på populationen eller om först högre antal ger en sådan effekt.

6. 6 Hur svårt är det att få tillstånd?
Energimyndigheten har på nationell nivå gjort en sammanställning av antalet
beviljade projekt mellan år 2014–2018. Man har även samlat in hur många projekt
som har fått avslag och anledningen till det. Energimyndigheten konstaterade att
cirka en tredjedel av alla projekt fick avslag. Den vanligaste orsaken var det så
kallade kommunala vetot som stod bakom 45 % av alla avslag21 på nationell nivå.
Kommunen har en avgörande roll i tillståndsprövningen genom det, i vardagligt
tal kallade, kommunala vetot då verksamheten inte kan få tillstånd utan
kommunen tillstyrkan.
Värt att nämna är att Energimyndigheten och Naturvårdsverket anser att
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan borde tas bort. De menar att
etableringen av vindkraft skulle underlättas och blir mer rättssäker i sådana fall.

19 Naturvårdsverket. 2015. Vägledning om begreppet avsiktligt i 4 § artskyddsförordningen –
tillämpning i exemplet vindkraft, sida 3. Vägledning om begreppet avsiktligt i 4 §
artskyddsförordningen – tillämpning i exemplet vindkraft (naturvardsverket.se)
20

Guidance document on the strict protection of animal species of community interest under the

Habitats directive 92/43/2007, EU-kommissionen 2007, s. 35 stycke 30
21

Strategi för hållbar vindkraft – del 1 Bakgrund, nuläge och utmaningar, sida 29.
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Myndigheterna har i ett regeringsuppdrag sett över hur tillståndsprocessen för
vindkraft fungerar. Förslaget överlämnades till regeringen den 19 juni 2017.
Frågan ska nu utredas vidare, se Utredning om ökad förutsägbarhet vid
miljöprövning av vindkraft - Regeringen.se.
Den näst största orsaken till avslag på nationell nivå var artskyddsfrågor som stod
bakom 25% av alla avslag. Vidare konstaterar man att totalförsvarets intressen
stod bakom den största andelen avslag sett till antalet vindkraftverk (39%).
Motsvarande siffra för andelen avslag på grund av artskyddsfrågor sett till antalet
vindkraftverk var 8%.

6. 6. 1 Hur ser det då ut på Gotland?
Sedan 2010 har 25 landbaserade vindkraftsärenden prövats hos Region Gotland
eller Miljöprövningsdelegationen. Fem ärenden har fått avslag. Tretton ärenden
har resulterat i tillstånd eller godtagen anmälan. Det har då framför allt handlat
dels om generationsväxlingar av vindparker, dels enskilda verk som endast kräver
en anmälan till Region Gotland. Ett antal samråd har genomförts där man av olika
anledningar valt att inte gå vidare med tillståndsansökan. Sex anmälningsärenden
hos Region Gotland har dragits tillbaka av sökande.
De ansökningar som har fått avslag har i huvudsak berott på närheten till örnbon,
fågelrika områden eller viktiga flygstråk för örn, se figur 4. En ansökan avslogs
med hänvisning till att området inte var lämpligt för generationsväxling enligt
översiktsplanen för Gotland.
Antalet vindkraftverk som omfattas av bifall, avslag respektive återtagna
ansökningar framgår av figur 5.
Ett vindkraftsärende prövas fortfarande av Region Gotland.
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Figur 4. Antalet vindkraftverk som omfattas av tillstånd, avslag eller återtagna ansökningar under de senaste
tio åren på Gotland.
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Figur 5. Preliminär effekt (MW) för de vindkraftverk och vindkraftsparker som har fått tillstånd, avslag
respektive återtagna ansökningar under de senaste tio åren på Gotland.
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7. Strategi för hanteringen av
örnfrågan i samband med utbyggnad
av vindkraft
Beroende på vad vilka klimatpolitiska mål vi siktar på så kan vi ha olika strategier
för hur vi når dit. Har vi lågt satta mål kanske det räcker med att plocka lågt
hängande frukter, det vill säga i första hand fortsatt generationsväxling. Vid högt
satta mål ökar utmaningarna.
Det finns idag fastställa mål för utbyggnaden av vindbruk på Gotland till 2,5 TWh,
se Region Gotlands Översiktsplan22 och Energiplan23. Dessa planer är dock några
år gamla och kommer inom kort revideras. Det innebär att nuvarande antagna
mål kan komma att omarbetas.
Inom ramen för Energimyndighetens och Naturvårdsverkets arbete med projektet
Hållbar vindkraft har myndigheterna föreslagit ett regionalt mål för Gotland på 1
TWh24. En annan utredning om behovet av el baserat på framtida elektrifiering av
personbilsflotta och en elektrifierad kalkindustri på Gotland skulle innebära ett
ytterligare 0,1 TWh respektive 2 TWh elanvändning jämfört med idag25. Vi talar då
totalt om en årsanvändning på 3,1 TWh för Gotland.
Vi antar att klimatmålen kommer att vara minst lika ambitiösa, om inte mycket
mer ambitiösa, framöver. För att hantera våra regionala utmaningar utgår vi
därför ifrån fortsatt höga klimatpolitiska mål. Detta skulle då innebära mer
omfattande nyetablering där man kanske måste pröva nya vägar framåt.

7.1 Förhållningssätt vid olika målsättningar
Här kommer några exempel på hur utbyggnaden kan ske vid olika mål för
vindkraftutbyggnad. Att täcka dagens behov skulle i huvudsak kunna ske genom
fortsatt generationsväxling i kombination med en måttlig nyetablering. Att täcka
hela ”morgondagens behov” kräver en mer omfattande nyetablering.

22

Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 50628 (gotland.se).

23

Energiplan 2020, Energiplan - Energi 2010 - Region Gotland
Energimyndigheten 2020. Fördelning av vindkraft mm. 2020-09-29. Underlag inför dialogmöte

24
25

Sweco, 2020. PM till Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av

elanvändningens utveckling per län till år 2030.
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7.1.1 Steg ett - täcka dagens behov
Om vi i första hand siktar på att täcka dagens behov av el på årsbasis, det vill
säga cirka 1 TWh elproduktion så motsvarar det ungefär en fördubbling av
nuvarande vindkraftsproduktion. Utöver de generationsskiften som bedömts vara
rimliga skulle detta innebära cirka ytterligare 40 nya vindkraftverk på 4 MW på
Gotland26.

7.1.2 Steg två - täcka morgondagens behov
En utbyggnation för att nå målet om 2 TWh vindkraft på Gotland skulle, enligt
modelleringar från Uppsala Universitet Campus Gotland, behövas ytterligare ca
100 vindkraftsverk på 4,2 – 5,5 MW27. Om vi sedan siktar på att täcka även
användningen från en elektrifierad personbilsflotta och en elektrifierad
kalkindustri på Gotland, så skulle det innebära ett uppskattat behov på ytterligare
totalt 3,1 TWh 28. Om varje verk är på 4 MW skulle det motsvara uppskattningsvis
200 nya vindkraftverk, utöver de som nämns i steg ett29. Till havs skulle
förmodligen färre men större verk kunna användas. Det kan med andra ord finnas
potential med havsbaserad vindkraft för att nå detta scenario men vidare
utredning om den möjligheten ligger utanför avgränsningen för detta dokument
då detta inte berör örnfrågan i så hög grad.
Länsstyrelsen anser att följande riktlinjer bör gälla vid de två ovan nämnda
produktionsmålen.

7.2 Riktlinjer vid steg ett - täcka dagens behov
Länsstyrelsen anser att det vore klokt att i första hand generationsväxla gammal
teknik på redan i anspråkstagna platser. På så vis ökar man energiproduktiviteten
utan att ta några nya områden i anspråk. Dessutom har studier visat att risken för
skador på fågellivet minskar, samtidigt som produktionen ökar, i samband med
generationsväxlingar. Se stycke 3.4.1 Dödlighet genom kollisioner.
I vissa fall har man sett att örnars revir omfattar redan tillståndsgivna
vindkraftparker, till exempel på Näsudden på sydvästra Gotland. Här har man sett
26

Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24.
27 Baserad på metodiken Nilsson, K., Soares, J., Ivanell, S. (2018). Energy transition Gotland:
Renewable resources and system effects.
28

Sweco, 2020. PM till Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av

elanvändningens utveckling per län till år 2030.
29

Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24
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att de kan flyga genom vindkraftparken eller till och med använda denna som
födosöksområde. Länsstyrelsen anser trots detta att det vore önskvärt att
generationsväxla en sådan park. Med färre, men större verk, bör riskerna för
kollisioner generellt sett minskas jämfört med om vindparken inte moderniseras.
Det kan i sådana fall vara rimligt att olika typer av skyddssystem prövas i dessa
områden. Utöver vinsten med generationsväxlingen i sig, skulle testningen av
skyddssystemen dels kunna
•
•

minska riskerna för örnkollisioner ytterligare och
dels bidra med underlag för utvärderingen av skyddssystem för fåglar
överlag.

Om bolagen uppgraderar dagens vindkraftverk till nya, mer moderna
vindkraftverk så skulle man, åtminstone i teorin, kunna fördubbla nuvarande
produktion utan att ta några nya områden i anspråk. Vid Näsudden öst samråder
man till exempel just nu om att ersätta 17 gamla vindkraftverk med 8 nya,
samtidigt som energiproduktionen förväntas fyrdubblas30.
Men det är inte alltid kostnadseffektivt eller av andra anledningar rimligt att
genomföra en generationsväxling. Många verk har till exempel en fortsatt
beräknad livslängd på 15–20 år. Det är därför inte rimligt att byta ut alla
nuvarande vindkraftverk mot nya i dagsläget. Region Gotland har dessutom i sin
nuvarande översiktsplan pekat ut några platser som inte är lämpliga för
generationsväxling. Dessa platser producerade år 2016 cirka 30 MW vindel31.
Anledningen till att platserna anses vara olämpliga är bland annat närheten till
bostadshus. I kommande översiktsplan är det av vikt att tydligt motivera vilka
områden som inte bör generationsväxlas.
Enligt uppskattningar 32, skulle det behövas cirka 40 ytterligare vindkraftsverk på
nya platser för att uppnå målet om att täcka dagens behov av el genom vindkraft.
Detta skulle kunna ske på land eller till havs.
I gällande översiktsplan för Gotland har idag är fyra platser utpekade för
havsbaserad vindkraft. På en av dessa platser finns 5 verk uppförda. De har precis
30

Länsstyrelsens ärende 551-4128-2019. Samråd inför tillståndsansökan för vindkraftsanläggning

Näsudden Öst.
31

Ottvall och Green, Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn och

nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland
32

Mailkonversation med Andreas Wikman, Gotlands vindelproducenter och José Soares, Uppsala

Universitet Campus Gotland, 2020-06-24
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nyligen renoverats och ersatts med effektivare generatorer/verk och något längre
blad.

7.3 Riktlinjer vid steg två - täcka
morgondagens behov
I detta scenario med en framtida ökad elanvändning på Gotland så räcker det inte
med att i huvudsak generationsväxla och uppgradera redan befintliga
vindkraftverk. Nya verk och områden behöver komma till.

7.3.1 Välja mest lämpliga plats
Det finns stora områden som har pekats ut som Riksintresse för energiproduktion
(vindkraft) enligt 3 kap. 8 § miljöbalken på Gotland. Dessa områden har valts ut
med framför allt hänsyn till bra vindförhållanden, infrastruktur och till viss del
gröna frågor. I Region Gotlands översiktsplan har djupare gröna
hänsynstaganden vägts in (såsom Natura 2000-områden, naturreservat,
fågelskyddsområden och nationalparker). Men hänsyn till specifikt rovfåglar har
inte tagits med.
Det innebär att översiktsplanen och utpekade riksintressen endast kan ses som en
övergripande vägledning för planeringen av vindkraft. Den slutliga prövningen
där alla intressen vägs samman sker, som vi nämnt ovan, i själva
tillståndsprövningen.
Inför en ansökan är valet av platsen för byggnation av nya vindkraftverk och
vindkraftsparker fundamental. Faktorer som man vid val av platsen behöver tänka
på är följande.
7.3.1.1 Rättslig praxis om skyddsavstånd
Man behöver i första hand välja en placering som ligger utanför ett
skyddsavstånd på två till tre kilometer från närmaste örnbo. Detta kan komma att
ändras i takt med att fungerande skyddssystem mot kollision för fåglar utvecklas.
Även intakta bon inom aktiva revir, men som för tillfället inte används, bör
omfattas av de rekommenderade skyddsavstånden. Detta gäller även om boet i
fråga inte har använts på ett antal år.
7.3.1.2 Räkna med flexibla skyddsavstånd
Örnars revir är sällan cirkelformade, så som skyddet blir när man har en 2 km
skyddszon runt ett bo. Vissa flygstråk används oftare än andra och örnar
alternerar mellan olika bon inom sitt revir. Länsstyrelsen anser därför att
skyddszonen kan behöva bedömas från fall till fall. Den kan behöva vara större
eller mindre än två kilometer i anpassning till hur reviret används. Men om
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skyddsavstånd ska tillåtas vara mindre än 2 km åt något håll behöver det dock
vara väl belagt att den flygriktningen inte används.
7.3.1.3 Revirens produktivitet
Vissa örnpar är bättre på att producera ungar än andra. Dessa revir bör betraktas
som mer skyddsvärda än andra, mindre produktiva revir. Innan man väljer plats
behöver man dels samråda med Länsstyrelsen men gärna också Gotlands
ornitologiska förening, Kungsörn Sveriges lokala förbund på Gotland eller
Naturhistoriska riksmuseet för att lokalisera sådana revir. Kriterier för en
bedömning av de mest värdefulla reviren skulle kunna vara:
•
•
•

Häckningsframgång
Revir med lång historik
Revirtäthet och avstånd till angränsande revir (områden med stor täthet
har goda förutsättningar och är därmed viktiga källor för reproduktion).

7.3.1.4 Välja örnovänliga biotoper
På Gotland kan man generellt säga att kungsörnen föredrar att häcka i skog i
nära anslutning till öppna åker- och betesmarker skogslandskapet och jagar
gärna i öppna marker såsom alvarmarker eller i odlingslandskapet. Havsörnar kan
häcka både i inlandet men också vid kusten. De jagar gärna i kustlandskapet men
också vid våra större träsk och andra fågelrika områden. Sammanfattningsvis kan
man säga att det är svårare att hitta örnovänliga biotoper på Gotland jämfört
med på fastlandet.
7.3.1.5 Inte skära av örnarnas flygvägar
I ett flertal domar33 har man konstaterat att även om man håller de
rekommenderade skyddsavstånden på två till tre kilometer från ett örnbo, så kan
örnarnas födosöksområden och flygvägar också spela roll vid bedömningen av
bästa möjliga plats. Man bör därför tänka på att inte placera en vindkraftpark
mellan till exempel häckningsplatser för havsörn och troliga födosöksområden
vid kusten. En mer sammanhållen cirkulär placering jämfört med en utspridd eller
långsmal utsträckning i örntäta områden är också att föredra.

7.3.2 Blir det några lämpliga platser kvar?
Gotland är Sveriges örntätaste län. Mycket talar för att kungsörn har nått sin
carrying capacity här. Reviren ligger därför, väldigt förenklat uttryckt, i stort sett
kant i kant. Havsörnspopulationen har sannolikt inte ännu nått sin fulla potential.
Men i takt med att även den stammen fortsätter att växa kommer utmaningarna
med att hitta lämpliga platser för vindbruk sannolikt att öka. Vi måste förhålla oss
33

Se till exempelvis Mark och Miljööverdomstolens mål nr 4319-17 och Mark- och miljödomstolens

mål nr 4376-18
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till att vindkraftverk enligt gällande rättspraxis inte bör byggas närmare än två till
tre kilometer från ett örnbo, inte bör skära av viktiga flygstråk eller byggas i
allmänt fågelrika områden. För Gotlands del innebär det stora regionala
utmaningar i att hitta en väg framåt, där både örnar och en utbyggd vindkraft kan
samexistera.
I en utredning av Ottvall och Green från 2016 undersökte man möjligheten till
nya potentiella vindkraftverk på 763 positioner inom de särskilt utpekade
områdena lämpliga för vindbruk i regionens översiktsplan. Man utgick ifrån vissa
kända hänsynstaganden såsom •
•

inga verk i särskilt skyddade områden och
schablonavstånd på två km från kända örnbon.

Resultatet visade att 45% av positionerna låg utanför ett skyddsavstånd från bon
av både kungsörn och havsörn. Det innebär enligt studien 270 möjliga nya
vindkraftsverk.
Har man bara schablonsavståndet på två till tre kilometer från örnbon att ta
hänsyn till så verkar därför även en större utbyggnation av vindkraft möjligt att
nå. Men mot bakgrund av den praxis, med ännu striktare hänsynskrav, som har
utformats av domstolar på området under senare år inser vi utmaningen för
Gotlands del. En väg framåt kan vara nya skyddssystem för fågel.

7.3.3 Skyddssystem kan ge nya möjligheter
Den största risken för örn när det gäller vindkraft är risken för direkt kollision.
Andra störningar såsom barriäreffekter eller störning av habitat i samband med
exploateringsfasen av vindkraft bedöms ha liten påverkan på örn34.
Länsstyrelsen ser därför en möjlighet med kortare skyddsavstånd till vindkraftverk
i takt med att utvecklingen av skyddssystem för fågel går framåt.
Projekt Örnkoll på Gotland är ett tvåårigt projekt som går ut på att testa ett
tekniskt kamerasystem för att hindra att örnar krockar med vindkraftverk. Tanken
med systemet är att vindkraftverken ska stoppa när en örn närmar sig. Kameran
ska då skicka en stoppsignal till vindkraftverket som stannar tillfälligt. Just nu
testar man enbart om kameran känner igen örnar. Hur lång tid det tar för verken
att stoppa i förhållande till när örn upptäcks kommer undersökas i ett senare
skede.35
34

Ottvall och Green, 2016. Utredning om vindkraftens förväntade påverkan på kungsörn, havsörn

och nattskärra vid en vindkraftsutbyggnad på Gotland, s. 48
35
Gotlandsvindelsproducenter, 2020. Ett urval av våra projekt. Hämtat 2020-12-03.
Vindkraftscemtrum, 2020. Med örnkoll på örnar. Hämtat: 2020-12-03
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Risken för kollision mellan fåglar och vindkraftverk verkar också kunna minska
genom en enkel metod som att måla ett rotorblad svart. Enligt en studie från
NINA (Norwegian Institute for Nature Research) minskade risken för kollision
med 70 % efter att ett av rotorbladen blivit svartmålade36.
Om dessa system visar sig fungera bra så bedömer Länsstyrelsen att det kan vara
möjligt att uppföra vindkraft även i områden som tidigare bedömts som
olämpliga på grund av örnförekomst. I skrivande stund behövs det ytterligare
tester för att klargöra hur väl de olika skyddssystemen fungerar i praktiken innan
de bör användas i större skala i örnrika områden. Befintliga parker på örnrika
Näsudden vore därför lämpliga för ytterligare studier om finansiering kan lösas.

7.3.4 Sträva efter att samla verk
Som vi nämnt tidigare är det inte otänkbart att hitta platser för exploatering där
kraven på säkerhetsavstånd kan uppfyllas på Gotland. Särskilt inte om man ser till
utvecklingen av skyddssystem för fågel. Men länsstyrelsen har förståelse att
utmaningarna i att hitta sådana platser ökar i takt med att utbyggnaden tar fart.
Kraven på skyddsavstånd kan resultera i ett fragmenterat landskap där riskerna
för kollision sprids ut istället för att koncentreras på få ställen.
Vuxna kungsörnar är förhållandevis stationära i ganska små revir. Enligt
Länsstyrelsens mening skulle därför risken för dödliga kollisioner vid vindkraftverk
sannolikt minska om nya vindkraftsparker koncentreras till några få platser
snarare än att spridas ut på många olika håll.

7.3.5 Inga slaktrester eller fallvilt inom vindkraftparker
Örnar äter ibland av fallvilt eller kadaver. Risken för kollision i vindkraftsparker kan
därför antas öka om slaktrester efter jakt lämnas inom området.
En möjlig försiktighetsåtgärd och möjligt villkor skulle därför kunna vara att
sådana rester inte får lämnas i eller i närheten av sådana parker. I de fall marken i
vindkraftsparker arrenderas ut för jakt kan markägaren genom dialog och
samverkan få jägarna att göra detta. Man skulle också kunna tänka sig ett
kontrollprogram där man regelbundet ser till att exempelvis viltvårdare plockar
bort fallvilt från vindkraftsparkerna för att därigenom minska risken för
örnkollisioner. Detta skulle också kunna ske genom olika samarbetsprojekt mellan
forskare och vindkraftsbolag inom ramen för verksamhetens egenkontroll.

36 How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power? (windfair.net)
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 71

Remiss. Strategi för vindkraft och örn i
Gotlands län

RS 2021/104

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län överlämnas
till Länsstyrelsen Gotland enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Länsstyrelsen har under ett par års tid arbetat med det nu presenterade utkastet till
strategi för vindkraft och örn. Länsstyrelsen anger att syftet med strategin främst är
internt: Strategin ska vägleda länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens
båda uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och
bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Den ska vara
utgångspunkten för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör
vindkraftsetablering, därigenom kommer den också att få stor extern betydelse.
Vidare anges förhoppning om att strategin ska ge:
-

Kunskap, vägledning och helhetssyn.
Riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och
havsörn.
Vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid en exploatering.

Syftet med den nu framtagna strategin har inte varit att ta det helhetsgrepp som
regionen önskar som vägledning för att kunna utveckla en hållbar och tillförlitlig
planering för samexistens mellan vindkraft, örn och andra markanspråk på Gotland.
I nuläget är ändå avsaknaden av helhetssyn dess största brist.
Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat i
beredningen av detta ärende och en samlad bedömning är att strategin i vissa av dess
beskrivande delar kan utgöra ett strukturerat underlag till regionens arbete med den
nya översiktsplanen, men då arbetet med att fram utkastet pågått under en tid tycks
delar av dokumentet redan vara i behov av aktualisering. Dess främsta förtjänst blir
då att, till stora delar, bekräfta tankar som redan finns inom Region Gotland kring
upplägget av en ny vindkraftsplan i översiktsplanen. Men utkastet till strategi ger inte
lösningar på problemen med motstående intressen som måste samsas på Gotlands
begränsade yta.

forts
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RS 2021/104

Regionstyrelseförvaltningen anser att ett arbete från 2018, gjort i ett annat syfte, inte
är en lämplig beräkningsgrund för att visa antalet verk vid en framtida utbyggd
vindkraft på Gotland, i utgångspunkt för beräkningarna ligger nuvarande produktion,
som framför allt sker med lite äldre teknik. Vi räknar med att under tidig vår, inom
ramen för hearings inom arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, få
tydligare signaler om hur efterfrågan på el kommer att utvecklas under de närmsta
5-10 åren. Det kommer också att ange ramar för behovet av el-infrastruktur och bär
därmed påverka dess status som allmänintresse.
Utveckling av vindkraften är en bärande del i försörjningen av förnybar energi på
Gotland. För fortsatt utveckling behövs teknik som möjliggör samexistens mellan
fler vindparker och livskraftiga fågelpopulationer, särskilt havs- och kungsörn. I den
nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anges att
länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av strategin genom att
de kommer att få i uppdrag att genomföra regionala analyser, det sätter fokus på
behovet av att länsstyrelserna har en stor kapacitet att göra komplexa avvägningar.
För dagens vindkraftsutbyggnad i Sverige finns inget specifikt mål. Målen som finns
om förnybar energi pekar inte ut hur stor del enskilda kraftslag ska utgöra. I ett av
underlagen till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad påpekas att
Sverige har många områden med spridd bebyggelse, vilka delar upp landskapet i
många små områden, som dessutom i många fall har bostäder inom sig. Spridd
bebyggelse gör att stora arealer inte är tillgängliga för vindkraft och att i många fall,
Gotland nämns som ett av exemplen, det ofta gäller för områden med de bästa
vindlägena. Vidare anges att infrastruktur (tätorter, bostäder, flygplatser, vägar,
järnvägar och elnät), tar upp cirka hälften av Sveriges yta, räknat med de buffertzoner
som normalt krävs. I arbetet med ny översiktsplan som bland annat ska vara det
rumsliga uttrycket av den nya regionala utvecklingsstrategin, är energi särskilt i fokus,
stor vikt läggs vid klimatanpassning, natur- och kulturgivna förutsättningar samt att
peka ut förutsättningar för försörjning med förnybar energi. Dock omöjliggörs i
praktiken utpekande av nya områden för vindbruk på Gotland, om inte godtagbara
praxis för fågelskydd och samsyn på vindbrukets roll i samhället utvecklas.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsen 2021-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-14
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/2003
16 februari 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Remiss. Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning
av offentliga upphandlingar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande
(bilaga).

Ärendet

Region Gotland har inbjudits att senast den 31 mars 2021 lämna synpunkter på
utkastet till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.1 Utkastet
är en sammanställning av delar av två tidigare utredningar.
I den mån syftet med förslagen i utkastet avser att påskynda domstolarnas
handläggningstider i upphandlingsmål och att minska antalet okynnesprocesser
bedöms förslagen inte vara fullt ändamålsenliga.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissyttrande (bilaga).
Regionstyrelsen föreslås att för regionens räkning anta förslaget till yttrande.
Paragrafen bör vidare förklaras omedelbart justerad för att möjliggöra omgående
expediering av yttrandet.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Yttrandet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
frida.niklasson@regeringskansliet.se
1

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss) - Regeringen.se
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RS 2020/2003
24 mars 2021

Finansdepartementet

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss En effektivare
överprövning av offentliga upphandlingar


Fi2020/05179

Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss
En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar får anföra följande.
Inledning

Inledningsvis noterar Region Gotland att den samlade svenska implementeringen av
upphandlingsdirektiven inneburit att en leverantörs intresse att utan risk och med alla
medel få processa om ett kontrakt getts en väsentlig större tyngd än en medborgares
intresse av skydd- och service i form av offentliga tjänster. Många frågor har
överlämnats till rättspraxis, dock utan synbar framgång eller annan vunnen klarhet. I
betänkandet betonas t.ex. vikten av materiellt riktiga avgöranden å ena sidan men å
andra sidan anses de inte vinna rättskraft. Ett sådant lösligt ansvar för dömandet
främjar knappast materiellt riktiga avgöranden. Vad gäller synnerliga skäl
förekommer hos domstolar och tillsynsmyndigheter en idealiserad syn på
upphandlande myndigheters möjligheter att förutse och hantera plötsligt
uppkommande behov i följd av t.ex. pandemier. Region Gotland anser därför att
lagstiftaren behöver ta ett större ansvar för den övergripande balansen mellan
medborgare och leverantör. Även konkurrensintresset skulle vinna på att den
inlåsning som följer av att en leverantör utan risk kan kriga sig kvar för att bevara sitt
monopol upphör. Med detta sagt får följande synpunkter på utkastets överväganden
och förslag lämnas.
Avsnitt 5.2 Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt

Förslaget innehåller inga konsekvenser. Det är därmed en s.k. lex imperfecta. Region
Gotland antar att domstolarna redan handlägger målen efter bästa förmåga och
regeringsformens krav (2:11). Kravet på skyndsamhet kommer, om regionens
antaganden är riktiga, därför inte att leda till någon snabbare målgenomströmning.
Utan någon klar rättsföljd av ett dröjsmål, tjänar således förslaget inget nyttigt
ändamål och avstyrks därför. Alternativet med 90 dagar med innebörden att därefter
föreligger synnerliga skäl bör istället övervägas vidare.
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Avsnitt 6.2 En preklusionsfrist under anbudstiden bör inte införas

Region Gotland anser att en preklusionsfrist under anbudstiden bör införas. En
sådan regel skulle göra att eventuella brister i underlaget blir tydliga tidigare i
processen vilket leder till bättre och tydligare förfrågningsunderlag och därmed bättre
anbud. Det skulle även kunna minska överprövningar som sker för att en befintlig
leverantör som med överprövningen ser en möjlighet att förlänga sitt avtal under
handläggningstiden.
Avsnitt 6.3 Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling

Region Gotland tillstyrker att en preklusionsfrist införs i och för sig. Regionen anser
dock att den bör utformas utefter det mönster som gäller i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen (13:7). Denna reglering är
förvaltningsdomstolarna redan vana att tillämpa och torde därför inte väcka några
särskilda tillämpningsproblem. Den preklusion som gäller för en vanlig medborgares
rätt att få lagligheten av ett beslut prövat måste med vederbörlig ändring skäligen
anses vara mer än tillräcklig för en leverantör i ett överprövningsmål.
Avsnitt 7.1 Ansökningsavgift

Region Gotland förordar att en ansökningsavgift tas ut. Frågan bör beredas vidare.
Det kan t.ex. framhållas att i miljömål är ansökningsavgifter vanligt förekommande.
Dessa kan naturligtvis vara avhållande för små aktörer men anses ändå kunna
tillämpas. En annan jämförelse är va-målen som tidigare handlades av Statens vanämnd utan ansökningsavgift men där ansökningsavgift numera tas ut sökanden i
mark- och miljödomstolen.
Det bör särskilt beaktas att i mål om överprövning av avtals giltighet behöver
sökanden inte ens lida skada. Det är knappast ägnat att avhålla från okynnesmål.
Avsnitt 7.2 Ett ömsesidigt processkostnadsansvar och avsnitt 9.1 Ersättning för
rättegångskostnader

Region Gotland anser att det råder en obalans mellan parterna då en leverantör under
vissa förhållanden kan få sina rättegångskostnader ersatta såsom för skadestånd. Det
göder tvister i det att den riskbenägne leverantören tillsammans med sin riskbenägne
advokat kan ha incitament att driva tvister in absurdum för en eventuell
kompensation för rättegångskostnader i ett senare skede. Överprövningsprocessen
uppfyller således inte kraven på ett kontradiktoriskt förfarande på lika villkor.
Ett annat problem med nuvarande rättstillämpning är att det i skadeståndsmålet är en
annan domstol än den som dömde i överprövningsmålet som ska ta ställning till om
rättegångskostnaderna för överprövningsprocessen är skäliga. Det finns å andra sidan
problem med ett ömsesidigt kostnadsansvar såsom att det ytterligare skulle tynga
processen i förvaltningsrätten.
Ett alternativ som kan övervägas är en reglering där huvudregeln är att parterna ska
stå sina egna rättegångskostnader i överprövningsmålen men under vissa
förhållanden kan en part åläggas kostnadsansvar. Så är det t.ex. reglerat i 56 b–e §§
lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster. Då blir frågan om rättegångskostnader
avgjord i ett sammanhang och med bästa bevisning om skäligheten i yrkade
kostnader. Tillåtna kostnader skulle även kunna normeras i tariffer såsom för
offentligt biträde för att underlätta handläggningen.
Region Gotland anser sammanfattningsvis att den förekommande obalansen mellan
parternas möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader behöver upplösas och
att frågan därför behöver beredas vidare.
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Regionstyrelsen
Region Gotland
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RS 2020/2003

Avsnitt 10 Annonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar

Region Gotland förordar att någon annonseringsskyldighet inte ska föreligga under
direktupphandlingsgränsen. Någon proportion på åläggandet av administrativt
merarbete utan egentlig nytta får det vara.

Eva Nypelius
ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Kanslisekreterare
Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning
103 33 Stockholm
Mobil 0702755296
danijela.arsic@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

Remiss
2020-12-29

Fi2020/05179

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning,
Enheten för offentlig upphandling
Frida Niklasson
frida.niklasson@regeringskansliet.se

Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av
offentliga upphandlingar
Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät
Almega
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Bisnode Sverige AB
Byggherrarna
Degerfors kommun
Domstolsverket
E-avrop AB
Ekonomistyrningsverket
Energiföretagen
Ersta diakoni
EU-supply

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Falu kommun
Falu tingsrätt
Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Företagarna
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Härnösand
Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Uppsala
Förvaltningsrätten i Växjö
Försäkringskassan
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs kommun
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Göteborgs tingsrätt
Haparanda kommun
Hedemora kommun
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Härjedalens kommun
IVA Ingenjörsvetenskapsakademien
Justitiekanslern (JK)
Jönköpings kommun
Kammarkollegiet
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Sundsvall
Kils kommun
Kiruna kommun
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstpool
KRAV
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
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Kronofogdemyndigheten
Landskrona kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas Riksförbund
Lantmäteriet
Livsmedelsgrossisterna
Luftfartsverket
Lunds universitet (juridiska fakulteten)
Läkemedelsindustriföreningen
Malmö kommun
Mercell Svenska AB
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Naturvårdsverket
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun

4 (8)

Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Regelrådet
Region Gotland
Region Jämtland Härjedalen
Region Stockholm
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Sandvikens kommun
Sjöfartsverket
Skatteverket
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Småföretagarnas riksförbund
Socialstyrelsen
Staffanstorps kommun
Statens servicecenter
Statskontoret
Stockholms handelskammare
Stockholms kommun
Stockholms tingsrätt
Strängnäs kommun
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Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
Sunne kommun
Svea hovrätt
Svensk kollektivtrafik
Svenskt näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges allmännytta
Sveriges arkitekter
Sveriges Byggindustrier
Sverige Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges offentliga inköpare
Teknikföretagen
Tenders Sverige AB
Tjänstemännens Centralorganisation
Torsby kommun
Trafikverket
Transportstyrelsen
Transportföretagen
Trä- och möbelföretagen
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Tullverket
Tyresö kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Umeå universitet (samhällsvetenskapliga fakulteten)
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova
Visita svensk besöksnäring
Västra götalandsregionen
Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) och i ett
format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service (t.ex. pdf). Svaren bör lämnas per
e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
frida.niklasson@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/05179 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i utkastet till lagrådsremiss.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Utkastet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Mikael Pauli
Ämnesråd
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 72

Remiss. Utkast till lagrådsremiss En
effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar

RS 2020/2003

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande lagrådsremissen En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar överlämnas till Finansdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Region Gotland har inbjudits att senast den 31 mars 2021 lämna synpunkter på
utkastet till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
Utkastet är en sammanställning av delar av två tidigare utredningar.
I den mån syftet med förslagen i utkastet avser att påskynda domstolarnas handläggningstider i upphandlingsmål och att minska antalet okynnesprocesser bedöms
förslagen inte vara fullt ändamålsenliga.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissyttrande. Regionstyrelsen föreslås att för regionens räkning anta förslaget till yttrande. Paragrafen bör
vidare förklaras omedelbart justerad för att möjliggöra omgående expediering av
yttrandet.
Ärendets behandling under mötet

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

Finansdepartementet 2020-12-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/318
24 februari 2021

Patrik Larsson

Regionstyrelsen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner återkopplingen av årlig uppföljning SAM.
Sammanfattning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år.
Nedan kommer information kring den uppföljning som gjorts på tjänstepersonsnivå
kring förbättringsåtgärder 2019 samt sammanfattning för 2020 års årliga uppföljning
SAM med framtagna förbättringsåtgärder. Bifogat finns den årliga uppföljningen för
2020 i sin helhet.
Ärendebeskrivning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det
inte fungerar ska det förbättras. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas
och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Den årliga uppföljningen går ut på att bedöma om centrala delar finns och hur
följande fungerar: systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i
verksamheten, samverkan, arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner, uppgiftsfördelning
(delegering av arbetsmiljöuppgifter), kompetens, rutiner för undersökning och
riskbedömning samt årlig uppföljning.
Inom Region Gotland genomförs den årliga uppföljningen av SAM sedan 2019 via
ett digitalt verktyg. Mellan den 16 september och den 15 november finns verktyget
tillgänglig för alla chefer att tillsammans med skyddsombud gå igenom checklistan i
verktyget samt upprätta en handlingsplan med de åtgärder som behöver vidtas. När
uppföljningen är klar har alla chefer ett ansvar att återkoppla resultatet till sina
medarbetare, exempelvis på en arbetsplatsträff. Varje förvaltning redovisar även
förvaltningens övergripande resultat till respektive nämnd. Detta för att påvisa att det
systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och att brister åtgärdas. HR på
regionstyrelseförvaltningen sammanställer det regionövergripande resultatet och
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/318

redovisar till den centrala samverkanskommittén (CSK), regionstyrelsen och
regionfullmäktige. CSK genomför också via sitt arbetsmiljöråd en analys av
uppföljning och tar fram regionövergripande förbättringsåtgärder.
Uppföljning 2019 års förbättringsåtgärder
Den 30 januari 2020 sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram
förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen. På grund av den pandemi som någon
månad senare bröt ut har arbetsmiljöarbetet fokuserat på grunder i det systematiska
arbetsmiljöarbete som rutiner och riskbedömning. Detta har gett övergripande
effekter där regionens skyddsorganisation stärkts genom utökade samarbeten,
praktisk träning och utbildning inom riktade områden. Dock har det inneburit att
andra insatser fått minskat utrymme.
Översyn information och rutiner koppat till medicinska kontroller
2019 kände 59% till och tillämpade rutiner för medicinska kontroller. 2020 var
samma siffra 68%.
Implementering av arbetsmiljö- och hälsopolicy
Regionövergripande har en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy som tagits fram och
fastslagits i fullmäktige. 2019 svarade 59% att policyn är känd på arbetsplatsen,
enheten. 2020 var samma siffra 65%.
Utbildning organisatorisk och social arbetsmiljö samt fördjupad fortsättningsutbildning
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god,
andel (%) är nu en indikator till mål 15 i styrkortet. Den siffran är på regionnivå 97%

2020. Frågan justerades inför årets enkät och därför finns inga jämförbara siffror för
2019.
Sammanfattning 2020 års årliga uppföljning SAM samt framtagna
förbättringsåtgärder
2020 skickades den årliga uppföljningen ut till 278 respondenter och det finns 130
inkomna uppföljningar/handlingsplaner. I vissa verksamheter har man valt att svara
flera enheter eller grupper tillsammans vilket påverkar antalet handlingsplaner. Inom
exempelvis SBF har det endast inkommit ett svar då uppföljningen genomfördes
gemensamt i samverkansgruppen där alla enheter var representerade. De inkomna
uppföljningarna fördelar sig per förvaltning enligt följande: HSF 23, RSF 22, SBF 1,
SOF 40, TKF 16, UAF 28. Den årliga uppföljningen bifogas tjänsteskrivelsen i sin
helhet.

Årlig uppföljning SAM
2020

Den 21 januari sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram förbättringsåtgärder för
hela regionen utifrån 2020 års uppföljning. Dessa åtgärder fastslogs i den centrala
samverkanskommittén 26 januari.
Skriftlig fördelning
arbetsmiljöuppgifter

Kommunikationsinsats för att lyfta rutin

Skyddsombudets
roll och delaktighet i
arbetsmiljöarbetet

Se över rutiner och informationsmaterial
och lyfta skyddsombudets roll.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/318

Skapa kommunikationsvägar till
skyddsombud genom exempelvis maillista
eller intranät.

Svarsfrekvens och
uppföljningsmöjligheter

Se över digitalt verktyg för enklare
uppföljning av svarsfrekvens och
uppföljning

Utbildning

Översyn och digitalisering av
grundutbildning 3 dagar arbetsmiljö för
chefer och skyddsombud

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
- årlig uppföljning
1. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår verksamhet

2. Samverkan i arbetsmiljöarbetet sker bland annat genom medarbetarsamtal, på
arbetsplatsträ ar, i samverkansgrupper och i dialog med skyddsombud/arbetsmiljöombud

3. Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen/enheten

4. Det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) exempelvis utifrån
arbetsmiljöpolicy, medarbetarenkäten m.m

5. Det aktuella målet/målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är känt på
arbetsplatsen/enheten

6. Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och lätta att förstå

7. Vi känner till och tillämpar rutiner för

8. Det finns en skri lig uppgi sfördelning för dem som tilldelats arbetsmiljöuppgi er

9. De som har en arbetsmiljöuppgi har också tillräckliga kunskaper om

10. Har du som chef god kunskap om

10.2. Har du som skyddsombud/arbetsmiljöombud god kunskap om

11. Kommunicering av arbetsmiljöfrågor fungerar både uppåt och nedåt i organisationen

12. Vi genomför undersökning och riskbedömning

13. Riskbedömningar dokumenteras

14. Aktuell handlingsplan för åtgärder finns och åtgärder följs upp

15. Sammanställning av skador och tillbud görs

16. Det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

17. Vi anlitar företagshälsovård när vi saknar kompetens inom den egna verksamheten

Skyddsombud deltog vid uppföljningen

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 73

Information. Årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet

RS 2021/318

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) godkänns.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. Nedan
kommer information kring den uppföljning som gjorts på tjänstepersonsnivå kring
förbättringsåtgärder 2019 samt sammanfattning för 2020 års årliga uppföljning SAM
med framtagna förbättringsåtgärder.
2020 skickades den årliga uppföljningen ut till 278 respondenter och det finns 130
inkomna uppföljningar/handlingsplaner. I vissa verksamheter har man valt att svara
flera enheter eller grupper tillsammans vilket påverkar antalet handlingsplaner. Inom
exempelvis SBF har det endast inkommit ett svar då uppföljningen genomfördes
gemensamt i samverkansgruppen där alla enheter var representerade. De inkomna
uppföljningarna fördelar sig per förvaltning enligt följande: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 23, Regionstyrelseförvaltningen 22, Samhällsbyggnadsförvaltningen 1,
Socialförvaltningen 40, Teknikförvaltningen 16, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 28. Den årliga uppföljningen finns i Rapport - Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Den 21 januari 2021 sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram förbättringsåtgärder för hela regionen utifrån 2020 års uppföljning. Dessa åtgärder fastslogs i den
centrala samverkanskommittén 26 januari 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/432
11 februari 2021

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

MOTION: överanställning som ett medel för att minska
sjuktalen och kostnaderna, samt tillgodose
kompetensförsörjningen inom vård, skola och omsorg
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för
projektet Strategisk hållbar bemanning.

Sammanfattning

Miljöpartiet har, genom Lisbeth Bokelund, Daniel Heilborn, Isabel Enström och
Wolfgang Brunner, lämnat en motion med yrkan om
Att Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig strategi.
Att Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Att lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

Under 2019 gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
projektet Strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och
syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen inom vissa
verksamheter idag, få syn på vad som är det verkliga behovet och hur vi bemannar
utefter det samt att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett strategiskt och
ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens
behov. En del av den lösningen väntas vara överanställningar på enheter där
vikariebehov ofta uppstår. Projektet väntas bidra till att skapa bättre förutsättningar
för hållbarhet ett helt yrkesliv, en systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen
utifrån forskningsrön för schemaläggning samt bidra till en hållbar ekonomi. Genom
att se över personalbemanning för att få mer hållbara scheman bedöms Region
Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, större kontinuitet,
lägre sjuktal och lägre kostnader.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/432

genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.

Ärendebeskrivning

Det finns goda exempel från andra kommuner och regioner som lyfts i motionen där
även den viktiga frågan kring kvinnors sjukfrånvaro nämns. I Region Gotland hade
kvinnor 2019 6,7 i sjuktal. Samma siffra för männen är 4,3. Skillnaderna har minskat
något under de senaste åren men detta beror på att männens sjuktal har ökat medans
kvinnors sjuktal varit mer konstant.
Arbetet med att sänka sjuktal är långsiktigt och ger inga snabba mätbara effekter.
Sjuktalen påverkas av flera olika faktorer som förutsättningar på arbetsplatsen men
även av förutsättningar i samhället som exempelvis hur sjukförsäkringen är utformad
samt konjunkturläget. Andra faktorer som bidrar är exempelvis folkhälsa i stort där
forskning visar att exempelvis motion och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för hälsa.
En viktig del i arbetet för att sänka sjuktal är ett fokus på främjande och
förebyggande insatser. För att stödja den inriktningen finns idag styrkortsmål 15,
”Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus” samt en ny arbetsmiljö- och hälsopolicy som
fullmäktige antog i februari 2020. Framgång i arbetet med mål 13 gällande
tillitsbaserad kultur bedöms även vara en viktig faktor för sänkta sjuktal och
tillsammans kommer dessa kunna skapa förutsättningar för mål 14, Region Gotland
arbetar aktiv och strategiskt med kompetensförsörjning.
Att genom överanställning skapa bättre förutsättningar för Region Gotlands
utmaningar bedöms vara en framgångsfaktor och en viktig del i att nå en
hälsofrämjande organisation. Under 2019 gav regionstyrelsen
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta projektet Strategisk hållbar bemanning.
Projektdirektivet antogs av RS 2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över
bemanningsplaneringen inom vissa verksamheter idag, få syn på vad som är det
verkliga behovet och hur vi bemannar utefter det samt att ta fram bästa hållbara
bemanningsplanering ur ett strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara
framtidens rekryteringsutmaning och välfärdens behov. En del av den lösningen
väntas vara överanställningar på enheter där vikariebehov ofta uppstår. Projektet
väntas bidra till att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv, en
systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen utifrån forskningsrön för
schemaläggning samt bidra till en hållbar ekonomi. Genom att se över
personalbemanning för att få mer hållbara scheman bedöms Region Gotland på sikt
få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och
lägre kostnader.
Det finns idag ett flertal exempel i regionen där överanställning förefaller ha ett gott
utfall på ekonomi, sjuktal och kompetensförsörjning. Ett exempel är ett äldreboende
inom Socialförvaltningen där vi kan se att överanställningar som gjorts i samband
med utökade sysselsättningsgrader har en positiv effekt på sjuktal och
övertidskostnader. Det är sådana exempel som projektet tagit lärdom av för att skapa
goda förutsättningar för hela organisationen till organisatoriskt lärande av goda
exempel. En förutsättning för optimalt nyttjande av överskjutande arbetstid som
uppstår i samband med överanställningar är möjligheten till samordnad, strategisk
och flexibel hantering av den tiden. Detta förutsätter samarbeten över
verksamhetsgränser för att inte riskera ökade kostnader där arbetstiden inte kunnat
nyttjas optimalt. Sammanfattningsvis kan vi anta att sjuktalen samt hyr- och
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/432

övertidskostnaden minskar med överanställning samtidigt som kostnaden för den
interna arbetskraften ökar.

Bedömning

Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Motionärerna
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Till: Regionfullmäktige
2019-03-25

MOTION: Överanställning som ett medel att minska sjuktalen
och kostnaderna, samt tillgodose kompetensförsörjningen
inom vård, skola och omsorg
På Gotland ligger sjuktalen högt inom kvinnodominerade yrken, samma tendenser ser vi i
resten av landet.
Grupper som arbetade inom vård, skola och omsorg var före 1990-talet de som toppade
listan över trivsamma och hälsosamma yrken. Under hela 2000-talet så har det skett en
kraftigt ökad sjuklighet hos dom som arbetar nära vårdtagare, klienter och elever.
I Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget “Uppföljning av sjukfrånvarons
utveckling 2018” finns följande;
“Kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så högt som mäns, särskilt inom
kvinnodominerade yrken. En del av förklaringen är höga krav och lägre resurser i arbetet och
höga psykologiska och emotionella krav. Tillsammans med sämre möjligheter än män till
återhämtning i arbetet och till sömn och vila efter arbetet kan det delvis förklara
könsskillnader i sjukfrånvaro. Det verkar som att det som kortsiktigt ledde till
kostnadskontroll och besparingar, nu har lett till ökad stress och vantrivsel för dessa
personalgrupper och deras brukare, med accelererande kostnader för tilltagande ohälsa för
arbetsgivaren”.
För att komma till rätta med dessa utmaningar, så sprider sig nu olika projekt ute i landet.
Äldreboendet Persgården i Hofors hade en sjukfrånvaro på 20 procent och på vissa
avdelningar var halva personalstyrkan långtidssjukskriven. När boendet anställde fler,
försvann långtidssjukskrivningarna helt och korttidsfrånvaron sjönk utan att kostnaderna
ökade.
På ett psykiatriskt boende i Karlskrona startade ett pilotprojekt där man överanställde,
vilket ledde till att arbetsmiljön förändrades drastiskt. Resultatet blev fler kollegor, mindre
stress och inga extra kostnader för kommunen.
I Sundsvall ville man få en friskare personal och minska behovet av timvikarier. Detta
gjorde man genom överanställning av barnskötare. Resultatet blev att man orkade jobba
heltid och trivdes på jobbet. De överanställda fick ägna en del av sin arbetstid åt att planera
bemanningen dag för dag. En person med överblick har lättare att se när det är möjligt att slå
ihop barngrupper eller flytta personal. Något som direkt minskade antalet timvikarier. Trots
farhågor visade kommunens utvärdering att även överanställningarna har “gått med vinst”.
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I Ljungby utredde man hur mycket pengar timvikarier kostade och hur lång tid
introduktioner av dessa tog. Det visade sig att det lönar sig att överanställa för att minska
timvikarier och sjuktal.
Vid en överanställning är tanken att ordinarie personal skall kunna täcka periodiska
arbetstoppar och frånvaro, vilket i sin tur minskar stressen och förhoppningsvis
sjukfrånvaron. Detta har prövats framgångsrikt på flera håll och kommer även att gynna våra
brukare med ökad kontinuitet och trygghet som följd.
Vi vill att välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken. Medarbetare
som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, vilket innebär bra villkor och att
ingen blir sjuk av stress, detta är hälsoekonomi. Att våga överanställa för att bekämpa
arbetsmiljöproblem på grund av underbemanning. Som ett medel att nå målet “heltid som
norm”, kan överanställning vara en nyckel.

Vi yrkar:
Att Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Att Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Att lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Isabel Enström (MP)

----------------------------------------Daniel Heilborn (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 74

Motion. Överanställning som ett medel att
minska sjuktalen och kostnaderna.

RS 2019/432

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen
för projektet Strategisk hållbar bemanning.

Miljöpartiet har, genom Lisbeth Bokelund, Daniel Heilborn, Isabel Enström och
Wolfgang Brunner, lämnat en motion med yrkan om:
-

Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

Under 2019 gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
projektet Strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av regionstyrelsen
2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen inom
vissa verksamheter idag, få syn på vad som är det verkliga behovet och hur vi
bemannar utefter det samt att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning
och välfärdens behov. En del av den lösningen väntas vara överanställningar på
enheter där vikariebehov ofta uppstår. Projektet väntas bidra till att skapa bättre
förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv, en systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen utifrån forskningsrön för schemaläggning samt bidra till en
hållbar ekonomi. Genom att se över personalbemanning för att få mer hållbara
scheman bedöms Region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och lägre kostnader.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 74 forts
RS 2019/432
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) på regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Jesper
Skalberg Karlssons yrkande och finner att Jesper Skalberg Karlssons yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Jesper Skalberg Karlssons yrkande
och nej-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag. Omröstningen ger 4 ja-röster:
Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S)
och Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska anses besvarad genom att
det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1460
24 februari 2021

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Motion.
Förslag till beslut



Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Vänsterpartiet (Saga Carlgren med flera) har i en motion yrkat att Region Gotland
ska se över sina rutiner för anställning och likt Halmstad kommun anta en
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast
anställning utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen,
förutsatt att behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i
undantagsfall. Det betyder att det inte heller görs på den gruppen som hänvisas till i
denna motion och att det därmed inte finns behov av att anta en ny rutin.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I övrig kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som
organisation arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtida
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen.
Ärendebeskrivning

I motionen beskrivs att Gotland under de senaste åren har tagit hand om en stor
andel ensamkommande eller på annat sätt unga asylsökande. Många i gruppen har nu
en stark anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan, på
gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser i vår
gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.
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2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för asylsökande att få
tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter fullgjorda studier har den unge
sex månader på sig att söka arbete för på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige.
Anställningen behöver uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast
anställning eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga
ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under pågående
pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det krävs ett medvetet
arbetssätt för arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella
medarbetare som finns i den här gruppen.
Motionärerna yrkar att Region Gotland ska se över sina rutiner för anställning och
likt Halmstad kommun anta en anställningsrutin för både kommunala bolag och
förvaltningar som möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande
som omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten och att
rätt kompetens finns.
Bedömning

Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i
undantagsfall och därmed finns inget behov av att anta en rutin om detta.
Rekryteringen av nya medarbetare inom regionen styrs av interna riktlinjer för att
kvalitetssäkra de olika delarna i rekryteringsprocessen och för att öka möjligheterna
till att rätt person anställs. Regionen styrs även av de lagar som finns på området,
bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) där regionen har att ta hänsyn till
tillexempel företrädesrätten som medarbetare får efter att ha varit visstidsanställda
under en period. Regionen har också att ta hänsyn till diskrimineringslagen som har
till syfte att motverka alla former av diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter.
Enligt uppgift från rekryterings- och bemanningsenheten på socialförvaltningen så
finns det idag mellan 25-30 medarbetare från den aktuella målgruppen anställda i
verksamheter inom den förvaltningen. Fakta från övriga förvaltningar saknas. Det
kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som organisation
arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtidens
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen. De medarbetare som anställs i denna grupp behöver tas omhand så de får
rätt vägledning i att kunna söka längre lediga anställningar.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I handläggningen av detta ärende har företrädare för
socialförvaltningen/rekryterings- och bemanningsenheten, utbildning och
arbetslivsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten, Norma-projektet samt regionens
chefsjurist lämnat synpunkter.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/1460

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärerna
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Motion:
Möjliggör anställning för
ensamkommande med rätt
kompetens som riskerar
utvisning.
2020-09-28

De senaste åren har Gotland tagit emot ett antal unga ensamkommande
eller på annat sätt asylsökande unga. Många i gruppen har nu en stark
anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan,
på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser
i vår gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.
Vi är många som fått nya vänner och till och med familjemedlemmar i
den här gruppen. Vi är också många som fått se nya vänner och
familjemedlemmar tvingas på flykt igen eller utvisas till krig och konflikt i
ibland annat Afghanistan. Långa handläggningstider, en kraftigt
åtstramad asylpolitik och rättsosäkerhet i handläggning av asylärenden
har gjort att många i den här gruppen har levt i stor stress och osäkerhet
om huruvida de kan stanna i Sverige, i många år vid det här laget.
2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för
asylsökande att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter
fullgjorda studier har den unge sex månader på sig att söka arbete för
på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige. Anställningen behöver
uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast anställning
eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga
ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under
pågående pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det
är en nästan omöjlig ekvation om inte också arbetsgivare är medvetna
om detta och bidrar till en lösning. Det krävs ett medvetet arbetssätt för
arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella
medarbetare som finns i den här gruppen. En kommun som tagit sig an
detta problem är Halmstads kommun. Där har man nyligen antagit en ny
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som
möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande som
omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten
och att rätt kompetens finns.
Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet i
Halmstad kommun citeras i Hallandsposten 16 september 2020:
”Vi står I ett läge där vi har tre personer som snart är färdiga undersköterskor,
som har lärt sig svenska men som omfattas av den här lagen. Det räcker inte
med en provanställning för att de ska få stanna, utan det krävs en varaktig
anställning.
Det hade varit slöseri att inte ta till vara de här personerna som redan jobbar
som timvikarier inom äldreomsorgen. Vi har en stor brist på personal inom vård
och omsorg. Men det här handlar också om att bidra I integrationsarbetet.”

Även Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande citeras I
Hallandsposten (16/9 2020):
”Vi är verkligen I behov av personal så vi tycker att den här rutinen är jättebra.
Men det ska inte vara så att Las ska frångås, det ska inte vara någon gräddfil,
säger hon.”

Kommunen framhåller att den nya rutinen inte ska ses som ett försök
att kringgå turordningsreglerna och dialog med fackförbundet
Kommunal och kommunen om den nya rutinen har skett.
Carin Söderberg, vice ordförande i Kommunal vård och omsorg citeras i
Hallandsposten (16/9 2020):
”Eventuella försök att frångå las kommer att motas i grind. Just i det här fallet
är detta dock inget problem eftersom det inte finns några undersköterskor med
företrädesrätt, uppger hon. Och vi vet att det kommer att vara brist på
undersköterskor även i framtiden. Så min reaktion på detta är att vi inte ska
sätta stopp för att en person som varit i landet i flera år och som utbildat sig
och som vi behöver ska få ett jobb.”

Vi yrkar därför:


Att Region Gotland i dialog med berörda fackförbund ser över
rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som
omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta
områden att få en fast anställning eller avtal om anställning för
minst två år utan provanställning förutsatt att behov finns i
verksamheten och ingen annan har förtur till tjänsten.



Att dessa rutiner ska gälla såväl kommunala bolag som
förvaltningar.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 75

Motion. Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar
utvisning

RS 2020/1460

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vänsterpartiet, Saga Carlgren med flera, har i en motion yrkat att Region Gotland ska
se över sina rutiner för anställning och likt Halmstad kommun anta en anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast anställning
utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen, förutsatt att
behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall. Det betyder att det inte heller görs på den gruppen som hänvisas till i denna
motion och att det därmed inte finns behov av att anta en ny rutin.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I övrig kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att Region Gotland
som organisation arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtida
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall och därmed finns inget behov av att anta en rutin om detta.
Rekryteringen av nya medarbetare inom regionen styrs av interna riktlinjer för att
kvalitetssäkra de olika delarna i rekryteringsprocessen och för att öka möjligheterna
till att rätt person anställs. Regionen styrs även av de lagar som finns på området,
bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) där regionen har att ta hänsyn till
tillexempel företrädesrätten som medarbetare får efter att ha varit visstidsanställda
under en period. Regionen har också att ta hänsyn till diskrimineringslagen som har
till syfte att motverka alla former av diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 75 forts
RS 2020/1460

Enligt uppgift från rekryterings- och bemanningsenheten på socialförvaltningen så
finns det idag mellan 25-30 medarbetare från den aktuella målgruppen anställda i
verksamheter inom den förvaltningen. Fakta från övriga förvaltningar saknas. Det
kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som organisation
arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket angelägen. De
medarbetare som anställs i denna grupp behöver tas omhand så de får rätt vägledning
i att kunna söka längre lediga anställningar.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I handläggningen av detta ärende har företrädare för socialförvaltningen/rekryteringsoch bemanningsenheten, utbildning och arbetslivsförvaltningen/ arbetsmarknadsenheten, Norma-projektet samt regionens chefsjurist lämnat synpunkter.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1410
27 januari 2021

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och
förskolor
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut att
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med
ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola,
fritidshem och förskola.

Sammanfattning

Isabel Enström, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Wolfgang Brunner (MP) föreslår
att Region Gotland tar fram ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer
till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
beslut utan ser det som positivt att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjar
arbetet med att ta fram ett funktionsprogram i enlighet med motionen.
Beslutsunderlag

Motion ” Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor " (2019-1216)
Barn- och utbildningsnämnden § 27 (2020-03-17)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Till Regionfullmäktige
2019-12-16

MOTION: Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor
Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn och elever på Gotland. Det skapar behov av nya lokaler men
också av anpassningar och tillbyggnationer av våra befintliga skol- och förskolebyggnader. Trots en begränsad
ekonomi behöver vi möta behoven av en gynnsam arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Genom tydliga riktlinjer skapas effektiva processer. Vårt förslag är att Region Gotland tar fram ett samlat
dokument som beskriver viktiga krav och riktlinjer för utformningen av förskolor och skolor, ett så kallat
funktionsprogram. Funktionsprogrammet bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet för pedagogiska,
trivsamma, säkra och hållbara inne- och utemiljöer.
Ett funktionsprogram är ett bra hjälpmedel för att se till att investeringar i skola och förskola blir
genomtänkta, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver för att ge goda förutsättningar för det
pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.
Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är viktigt för att alla barn ska nå sina mål.
En god fysisk arbetsmiljö mår alla bra av, men det har ett extra stort värde för elever med särskilda behov.
Funktionsprogrammet bör utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga
och materiella resurser. Programmet ska sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en
effektiv lokalanvändning så att skolans resurser i högre grad används till undervisning än till höga
hyreskostnader för lokaler. Programmet bör därför tas fram i bred samverkan mellan berörda förvaltningar
och ingå i hela planerings- och byggnadsprocessen.

Miljöpartiet vill att:
Ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram utifrån motionens inriktning.

Isabel Enström (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)

1

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 27

BUN § 27

Remiss. Motion Funktionsprogram för
grundskola, fritidshem och förskola

BUN 2020/130
BUN AU §23

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Motionen tillstyrks och nämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen.
 Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för
lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
 Ärendet återkommer till arbetsutskottet den 31 mars


En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Miljöpartiet vill att ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas fram utifrån motionens
inriktning.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att motionen tillstyrks och att ett funktionsprogram för
lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram och att förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med detta samt att
ärendet återkommer till arbetsutskottets sammanträde den 31 mars då direktiv för
programmets utformande ska diskuteras.
Ärendets behandling under mötet

Försörjningschef Rolf Andersson redogör för vilka underlag som används idag vid
om- och nybyggnad. Det gäller bland annat Boverkets byggregler, Skolverkets
rekommendationer, Region Gotlands egna policys som till exempel
energiprogrammet, gemensamma ramavtal med mera.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RS Remiss. Motion. Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskola.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-09

BUN § 11

BUN § 11

Funktionsprogram för grundskola, fritidshem
och förskola

BUN 2020/130
BUN AU § 11

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ett förenklat funktionsprogram tas fram i samverkan med teknikförvaltningen. Då
tid och resurser saknats för att framkomma med ett eget funktionsprogram för
utbildningslokaler på Gotland ges förvaltningen utökad tid för att genomföra
uppdraget.
 Befintliga styrdokument och samarbetsformer, beskrivna i korthet i förvaltningens
tjänsteskrivelse, mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
teknikförvaltningen, godtas under tiden som förenklat funktionsprogram.


En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Barn- och utbildningsnämnden fattade i september 2020 beslut i enlighet med
motionen och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förenklat funktionsprogram
till februari 2021.
Med anledning av framförallt projektet Framtidens förskola och grundskola har inte
tid och resurser för det beslutade uppdraget kunnat avsättas.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att andra beslutspunkten i förvaltningens tjänsteskrivelse
med formuleringen ” Lämpligt i tid är efter att projekt Alléskolan och Väskinde
förskola är genomförda och utvärderade” stryks samt att nämnden i övrigt föreslås
besluta enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare/handläggare Kristoffer Strehlenert.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att:
 Ett förenklat funktionsprogram tas fram i samverkan med teknikförvaltningen. Då
tid och resurser saknats för att framkomma med ett eget funktionsprogram för
utbildningslokaler på Gotland ges förvaltningen utökad tid för att genomföra
uppdraget.
 Befintliga styrdokument och samarbetsformer, beskrivna i korthet i förvaltningens
tjänsteskrivelse, mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
teknikförvaltningen godtas under tiden som förenklat funktionsprogram.
Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet 2019-12-16
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/130
2 februari 2021

Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Barn- och utbildningsnämnden

Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskola
inom Region Gotland.
Förslag till beslut

Förenklat funktionsprogram tas fram i samverkan med Teknikförvaltningen. Då
tid och resurser saknats för att framkomma med ett eget funktionsprogram för
utbildningslokaler på Gotland till denna nämnd ges förvaltningen utökad tid för
att genomföra uppdraget.
 Befintliga styrdokument och samarbetsformer, beskrivna i korthet i denna
tjänsteskrivelse, mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Teknikförvaltningen godtas under tiden som förenklat funktionsprogram.


Sammanfattning

En motion från Miljöpartiet inkom till barn- och utbildningsnämnden den 6 februari
2020. Miljöpartiet vill att ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas fram utifrån motionens
inriktning.
Barn- och utbildningsnämnden fattade i september 2020 beslut i enighet med detta
och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förenklat funktionsprogram till
februari 2021.
Med anledning av framförallt projektet Framtidens förskola och grundskola har inte
tid och resurser för det beslutade uppdraget kunnat avsättas. Förvaltningen anser att
de funktionsprogram som är upprättade av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
och ett flertal representativa kommuner måste kunna ses som fullt användbara som
referensmaterial. Detta då dessa funktionsprogram i kombination med upparbetade
samarbetsformer mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och
Teknikförvaltningen (TKF) redan idag säkerställer pågående och kommande projekt.
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Bakgrund

Med anledning av det mycket omfattande utredningsarbetet inom projektet
”Framtidens förskola och grundskola” har det beslutade uppdraget om ett förenklat
funktionsprogram till nämndmöte februari 2021 inte kunnat utföras.
Utredningsarbetet har utöver projektledare tagit avsevärda resurser i anspråk från
flera centrala delar inom förvaltningen däribland försörjningsavdelningen.
Den av försörjningschef Rolf Andersson tidigare givna bakgrundsbilden kring
historiska skillnader enheterna emellan finns att ta del av i tidigare tjänsteskrivelse
daterad 2020-10-14. I samma tjänsteskrivelse står också skrivet: ”Förvaltningen
föreslår att de samlade erfarenheterna från dessa funktionsprogram används i
samband med de planerade projekten Alléskolan och Väskinde förskola”. De
erfarenheter som framkommer i dessa projekt dokumenteras som Region Gotlands
generella funktionsprogram. Programmet revideras årligen för att alltid vara aktuellt
med nya pedagogiska tankar och lösningar.
Funktionsprogram för projekt Alléskolan Visby finns redan utarbetat mellan
lokalansvariga på UAF, projektkontoret på TKF, medarbetare på skolan, städ, måltid,
med flera. Detta program beskriver i detalj vilka krav och önskemål som finns på
varje rum i skolan. (Golv, socklar, vägg, tak, fast inredning, antal personer, belysning,
ljud, data etcetera). Det kommer att kompletteras med inredning, yttermiljö med
mera.
Befintligt arbetsflöde vid om-/till- eller nybyggnation kan i korthet förklaras enligt
följande punkter:
En arbetsgrupp med representanter för verksamheten sätts ihop under styrning av
försörjningsavdelningen. På detta sätt tillgodogörs central förvaltning
enhetsspecifika önskemål. Detta tillsammans med den övergripande kunskap
som besitts av denna avdelning utgör grunden för projektets inriktning.
 Styrgrupper och arbetsgrupper tillsätts i enlighet med Region Gotlands
projektmodell. Ansvaret för detta ligger hos TKF. Vid större projekt är det
projektavdelningen som ansvarar och vid mindre projekt
fastighetsförvaltaravdelningen. Om projekten är för små för att projektmodellen
ska anses vara lämplig sker kontakten i nära samarbete mellan lokalsamordnare
inom UAF och fastighetsförvaltaravdelningen.
 I själva projektens genomförandedel sker kommunikationen mellan verksamheten
och utförare via försörjningsavdelningens representant (oftast lokalsamordnaren).
Detta för att inga missförstånd, och direkt av verksamhetens representanter på
enheten beställda uppdrag, ska kunna ske. På detta sätt säkerställs också att
förvaltningens övergripande kunskap om verksamheterna synkroniseras med
TKF:s kunskaper om själva byggprocesserna.
 Täta avstämningar sker och utvärdering efter genomfört projekt bör alltid
genomföras. Detta för att ständigt ha en process under utveckling och
förbättring.


Som tidigare framfört har Region Gotland flera policys och riktlinjer som sätter
avsevärt högre krav på standard och utförande än de för Sverige generellt styrande
byggnormerna och lagkraven. Då regionens ekonomi är hårt ansatt bör, enligt
förvaltningen, noggranna överväganden göras huruvida regionen kan frångå vissa
tidigare beslutade allmänna policys och riktlinjer och istället acceptera generella
lagkrav som standard.
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Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-03-10

RS AU § 76

Motion. Funktionsprogram för grundskola,
fritidshem och förskola

RS 2019/1410

Arbetsutskottets beslut
•

Överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Isabel Enström, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Wolfgang Brunner (MP) föreslår
att Region Gotland tar fram ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer
till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
beslut utan ser det som positivt att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjar
arbetet med att ta fram ett funktionsprogram i enlighet med motionen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet saknar beslutsunderlag från barn- och utbildningsnämnden och
överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterande
handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-12-16
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 27
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-31

55 (66)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1051
24 februari 2021

Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Nytt äldrepolitiskt program
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I motion Nytt äldrepolitiskt program yrkar Filip Reinhag (S) m.fl. på att:
Regionstyrelsen ges i uppdrag i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett
nytt äldrepolitiskt program.
Det nuvarande äldrepolitiska programmet, Gott att bli gammal på Gotland, 20102025 togs fram utav socialnämnden som på eget initiativ år 2008 beslutade att arbeta
fram ett äldrepolitiskt program. Programmet skulle redovisa övergripande mål och
strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt
vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram
till år 2025. Nämnden beslutade 2009-06-10 att föreslå fullmäktige att anta nämndens
förslag till äldrepolitiskt program, vilket gjordes i beslut KF §77.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter på förslaget.
Socialnämnden beskriver att socialförvaltningen menar att ett äldrepolitiskt program
omfattar betydligt mer än socialförvaltningens ansvarsområde som till exempel
folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och utbildning av kommande
medarbetare inom äldreomsorg. Socialförvaltningen bedömer, mot bakgrund av att
det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska program, att det
istället är mer funktionellt att socialnämnden fortsätter att noga följa upp och
utveckla förvaltningens genomförande av nämndens olika verksamhetsstyrande
dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för särskilt boende,
brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan med hälso- och
sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och åtgärder efter
brukarundersökningar mm).
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När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör även regionövergripande
styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis arbetet med program för
god, jämlik och jämställd hälsa samt regional utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
Socialnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av
att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.
Regionstyrelseförvaltningen har nyligen arbetat fram program för god, jämlik,
jämställd hälsa, som antogs 2020. Ett av fokusområdena är hälsosamt åldrande som
inkluderar strategier kring att främja möjligheter att bibehålla hälsan och möjliggöra
inkludering och socialt deltagande. Det handlar om äldre personers behov inom flera
områden; stöd gällande psykisk och fysisk hälsa, gemenskap, avlastning,
samhällsplanering, digital inkludering mm.
Bedömning

Det är rimligt att socialnämnden, vid behov, själv utvärderar det program som
nämnden tagit fram. Skulle utvecklingsområden då identifieras finns det möjligheter
att exempelvis lyfta det i samverkansstruktur vuxna där såväl socialnämnden som
hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Programmet verkar inte haft
spridning eller vara känt bland verksamheter utanför socialnämndens arbetsfält,
varför en utvärdering av dess övergripande genomslagskraft inte framstår som
meningsfullt.
Regionstyrelsen har inga möjligheter att med befintliga resurser i sin förvaltning driva
framtagandet och därefter genomförandet av ett nytt separat äldrepolitiskt program.
Det bedöms inte heller vara ett resurseffektivt arbetssätt att starta ett sådant arbete
nu med tanke på den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommande
genomförandeprogram där vissa av delarna i motionen kommer finnas med. Vidare
finns det ett förvaltningsövergripande program för god, jämlik, jämställd hälsa som
antogs 2020 och som inkluderar flera av de aspekter som lyfts i motionen. Samtidigt
pågår också arbetet med att ta fram en färdplan för en god och nära vård som har i
syfte att få till ett paradigmskifte i hälsosystemet och som i hög grad kommer att
adressera frågorna som lyfts i motionen gällande behovet av utvecklingen av vård
och omsorg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Genusperspektiv
Såväl den regionala utvecklingsstrategin som program för god, jämlik, jämställd hälsa
har ett integrerat genusperspektiv. De bedöms komplettera det befintliga
äldrepolitiska programmet och betonar jämlika möjligheter för kvinnor och män i
olika livsskeden. Förslaget bedöms därmed inbegripa ett övergripande
genusperspektiv.
Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha direkta konsekvenser för barn och unga. Ett beslut om att
ta fram ett nytt äldrepolitiskt program, när motsvarande programfokus saknas för
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1051

barn och unga, kan däremot ha viss indirekt påverkan på barn och unga med
anledning av behov av resursprioritering.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Socialnämnden 2020-10-21, §160

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Filip Reinhag (S)
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

SON § 160

SON § 160

RS remiss. Motion. Nytt äldrepolitiskt
program

SON 2020/252
SON/AU § 100

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet
av att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.

I juni 2010 (Kf § 77) antogs ett äldrepolitiskt program ”Gott att bli gammal på
Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025” av kommunfullmäktige.
Det har nu inkommit en motion till regionfullmäktige där det yrkas att Regionstyrelsen får i uppdrag att i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett nytt
äldrepolitiskt program då det nu gällande anses vara utdaterat.
Regionstyrelseförvaltningen önskar socialnämndens synpunkter på förslaget,
inklusive att regionstyrelseförvaltningen i så fall skulle föreslå att uppdraget att förnya
programmet ska riktas till socialnämnden.
Bedömning

Motionen lyfter behovet av uppföljningsbara politiska mål för äldrefrågor med en
kortsiktigare tidshorisont. Särskilt nämns planering för att Gotlands vårdinrättningar,
hemtjänst och särskilda boenden ska bli goda arbetsplatser som kan locka framtidens
medarbetare. Vidare att framtidens tekniska möjligheter tas tillvara. Motionären lyfter
fram att framtidens äldreomsorg måste utgå från äldres särskilda behov och anpassas
till förväntningarna hos den nya generationen äldre. I ljuset av erfarenheterna av
coronapandemin efterlyser motionären att morgondagens äldreomsorg rustas för att
trygga framtiden för den äldre befolkningen och att regionen inte har råd att vänta till
2025 (slutdatum för nuvarande äldrepolitiskt program).
Socialförvaltningen delar motionärens bedömning att det är viktigt att redan idag
satsa på utvecklingen av framtidens goda liv för äldre och en trygg omsorg som utgår
ifrån den enskildes behov.
Ett äldrepolitiskt program omfattar betydligt mer än socialförvaltningens
ansvarsområde som till exempel folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och
utbildning av kommande medarbetare inom äldreomsorg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

SON § 160

Mot bakgrund av att det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska
program, bedömer förvaltningen att det är mer funktionellt att socialnämnden
fortsätter att noga följa upp och utveckla förvaltningens genomförande av nämndens
olika verksamhetsstyrande dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för
särskilt boende, brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan
med hälso- och sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och
åtgärder efter brukarundersökningar mm).
När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör även regionövergripande
styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis arbetet med program för
god, jämlik och jämställd hälsa samt kommande regional utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till beslut i detta ärende var:
”Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna ta fram ett
brett förvaltningsövergripande nytt äldrepolitiskt program.”
Diskussion förs på socialnämndens sammanträde om huruvida beslutet ska vara så
som förslaget från arbetsutskottet eller om det ska föreslås till regionstyrelsen att det i
ett första steg genomförs en utvärdering av nuvarande äldrepolitiskt program för att
därefter eventuellt ta fram ett nytt sådant.
Socialnämnden enas om en ny beslutsformulering som lyder:
” Socialnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna utvärdera
det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av att ta
fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.”
Beslutsunderlag

SON 2020/252 RS remiss. Motion. Nytt äldrepolitiskt program
Skickas till
Marica Gardell
Öystein Berge
Peter Åkesson
Regionstyrelsen
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Motion. Nytt äldrepolitiskt program
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen anses besvarad.
• Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera befintligt äldrepolitiskt program.
•

I motion Nytt äldrepolitiskt program yrkar Filip Reinhag (S) m.fl. på att regionstyrelsen ges i uppdrag i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett nytt
äldrepolitiskt program.
Det nuvarande äldrepolitiska programmet, Gott att bli gammal på Gotland, 20102025 togs fram utav socialnämnden som på eget initiativ år 2008 beslutade att arbeta
fram ett äldrepolitiskt program. Programmet skulle redovisa övergripande mål och
strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt
vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram
till år 2025. Nämnden beslutade 2009-06-10 att föreslå fullmäktige att anta nämndens
förslag till äldrepolitiskt program, vilket gjordes i beslut KF § 77.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter på förslaget.
Socialnämnden beskriver att socialförvaltningen menar att ett äldrepolitiskt program
omfattar betydligt mer än socialförvaltningens ansvarsområde som till exempel
folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och utbildning av kommande medarbetare inom äldreomsorg. Socialförvaltningen bedömer, mot bakgrund av att det
tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska program, att det istället
är mer funktionellt att socialnämnden fortsätter att noga följa upp och utveckla
förvaltningens genomförande av nämndens olika verksamhetsstyrande dokument
som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för särskilt boende, brukarmedverkan,
genomförande av god och nära vård i samverkan med hälso- och sjukvården,
kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och åtgärder efter brukarundersökningar mm). När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör även
regionövergripande styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis
arbetet med program för god, jämlik och jämställd hälsa samt regional utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
forts
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Socialnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av
att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program. Regionstyrelseförvaltningen har nyligen arbetat fram program för god, jämlik, jämställd hälsa, som
antogs 2020. Ett av fokusområdena är hälsosamt åldrande som inkluderar strategier
kring att främja möjligheter att bibehålla hälsan och möjliggöra inkludering och
socialt deltagande. Det handlar om äldre personers behov inom flera områden; stöd
gällande psykisk och fysisk hälsa, gemenskap, avlastning, samhällsplanering, digital
inkludering mm.
Det är rimligt att socialnämnden, vid behov, själv utvärderar det program som
nämnden tagit fram. Skulle utvecklingsområden då identifieras finns det möjligheter
att exempelvis lyfta det i samverkansstruktur vuxna där såväl socialnämnden som
hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Programmet verkar inte haft
spridning eller vara känt bland verksamheter utanför socialnämndens arbetsfält,
varför en utvärdering av dess övergripande genomslagskraft inte framstår som
meningsfullt.
Regionstyrelsen har inga möjligheter att med befintliga resurser i sin förvaltning driva
framtagandet och därefter genomförandet av ett nytt separat äldrepolitiskt program.
Det bedöms inte heller vara ett resurseffektivt arbetssätt att starta ett sådant arbete
nu med tanke på den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommande
genomförandeprogram där vissa av delarna i motionen kommer finnas med. Vidare
finns det ett förvaltningsövergripande program för god, jämlik, jämställd hälsa som
antogs 2020 och som inkluderar flera av de aspekter som lyfts i motionen. Samtidigt
pågår också arbetet med att ta fram en färdplan för en god och nära vård som har i
syfte att få till ett paradigmskifte i hälsosystemet och som i hög grad kommer att
adressera frågorna som lyfts i motionen gällande behovet av utvecklingen av vård
och omsorg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Genusperspektiv
Såväl den regionala utvecklingsstrategin som program för god, jämlik, jämställd hälsa
har ett integrerat genusperspektiv. De bedöms komplettera det befintliga äldrepolitiska programmet och betonar jämlika möjligheter för kvinnor och män i olika
livsskeden. Förslaget bedöms därmed inbegripa ett övergripande genusperspektiv.
forts
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Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha direkta konsekvenser för barn och unga. Ett beslut om att
ta fram ett nytt äldrepolitiskt program, när motsvarande programfokus saknas för
barn och unga, kan däremot ha viss indirekt påverkan på barn och unga med
anledning av behov av resursprioritering.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att motionen ska anses besvarad och att socialnämnden får
i uppdrag att utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Socialnämnden 2020-10-21, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Sara Bergman

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende
Förslag till beslut

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Sammanfattning

I motion Förbättrad vård vid självskadebeteende yrkar Saga Carlgren (V), Thomas
Gustafson (V), Annamaria Bauer(V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V):
1. Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
2. Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst
ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner,
som behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
3. Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, vilka
inkommit med yttranden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden framför avseende yrkande nummer ett att det inte
finns vetenskapligt stöd för att behandlingshem har någon positiv effekt för personer
med allvarligt självskadebeteende, utan att det avgörande i behandlingen är själva
behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen. Inom
specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller
inga behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin
idag. Vidare beskrivs att Socialstyrelsen aktivt verkar för att upprätta gemensamma
nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska tillstånd. Gällande personer
med självskadebeteende har det beslutats att inrätta tre nationella centra för
högspecialiserad vård, som kommer kunna sörja för behandling av de cirka 100
särskilt svårbehandlade personer som årligen bedöms ha behov av sådan
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 2020/1458

högspecialiserad vård. De kommer även att kunna verka konsultativt gentemot lokala
vårdgivare.
Avseende yrkande nummer två framför hälso- och sjukvårdsnämnden att det finns
ett etablerat samarbete inom det Operativa samverkansforumet (OSF) som leds av
regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. De skriver även att de under
hösten 2020 genomfört ett utvecklingsarbete i samverkan med aktörerna inom
”blåljusverksamheterna” och bland annat har polisen utbildats av psykiatrin i
bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära personer enligt
modern forskning.
Avseende yrkande nummer tre framförs att ett rikstäckande utvecklingsarbete, där
Region Gotland ingår, görs redan idag. Sveriges kommuner och regioner har sedan
2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Inom
kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO) Psykisk hälsa pågår arbete
med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som kommer
implementeras inom Region Gotland när det är klart. Redan idag finns ett vård- och
insatsprogram för självskadebeteende som arbetats fram inom detta system, vilket
psykiatrin i Region Gotland följer. Psykiatrins arbetsmetoder har god samstämmighet
med de insatser och förhållningssätt som rekommenderas nationellt, och
utvecklingen går mot att det blir ännu mer samstämmigt och likvärdigt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan
genomfört eller planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det
bedöms därmed ej motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av
dessa till regionfullmäktige.
Socialnämnden framför avseende yrkande nummer ett att frågan om vilka resurser
som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge psykiatrisk behandling till
personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avseende yrkande nummer två uttrycker socialnämnden att de ser positivt på ett
samarbete när det gäller psykisk hälsa och att de idag är representerade i
arbetsutskottet för det regionala programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i
operativt samverkansforum (OSF).
Gällande yrkande nummer tre skriver de att behandling vid självskadande beteende
faller utanför socialnämndens uppdrag, nämnden tar därför inte ställning till denna
del.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver ett pågående nationellt utvecklingsarbete
inom ramen för kunskapsstyrningen, där Region Gotland aktivt deltar. Det
framkommer att det finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende och
nationella planer för hur de personer med behov av särskilt högspecialiserad vård ska
få det. Kompletterande information från regionstyrelseförvaltningen är att en
verksamhetsledare nyligen har anställts som kommer att arbeta specifikt med
kunskapsstyrning psykisk hälsa och för att implementera de nationella riktlinjerna i
Region Gotlands arbete.
När det gäller samarbete mellan olika aktörer beskriver både hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden det etablerade samarbetet inom operativt
samverkansforum (OSF). Det är ett uppskattat forum som har möjlighet att agera, se
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över rutiner och förbättra samordning i det praktiska, operativa arbetet om sådana
behov uppstår.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att det arbete som pågår, och som kommer
att påbörjas, motsvarar de behov som efterfrågas i de tre yrkandena. Samtliga
yrkanden bedöms besvarade med nämndernas yttranden.
Barnperspektiv
De yrkanden som görs i motionen riktar sig till psykiatrins verksamhetsområde vilket
inkluderar enheter för såväl barn- och unga som vuxna. Barn och ungas behov är
därmed inkluderade i bedömningen. Att barn och unga även kan ha behov av
specifika insatser betonas i kunskapsstyrningen och utöver att barn och ungdomars
hälsa berör de flesta andra programområden finns det inom kunskapsstyrningen även
ett nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa för att ständigt bevaka
barnperspektivet. Även inom operativt samverkansforum är frågor gällande barn och
unga återkommande aktuella.
Genusperspektiv
Jämlik hälsa är en del av visionen för kunskapsstyrningen.
Beslutsunderlag

Motion 2020-09-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, §22
Socialnämnden 2021-02-11, §14

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer(V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)
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Motion:
Förbättrad vård vid
självskadebeteende

2020-09-28

Vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver
förbättras. Idag finns exempel där kvinnor och män under flera års tid
åker in och ut från psykiatrin på Gotland och många anhöriga lever i
ständig beredskap.
Ofta är det polis och ambulans som larmas för att köra den
hjälpbehövande till psykiatriska kliniken eller lasarettets
akutmottagning. Polisen vittnar om att samma person kan återkomma
flera gånger på en dag om den inte stannar i vården och sedan gör nya
suicidförsök eller självskadar. Berättelser finns om att polisen kör in till
psykiatrin varpå psykiatrin skriver ut patienten. Det blir ett evigt
snurrande och mycket resurser tas i anspråk. Detta väcker frustration
hos många, både den drabbade personen och dennes omgivning, men
även hos yrkespersoner.
Ofta handlar det om unga människor vars liv kan ta slut om polis,
ambulans, anhöriga, vänner med flera inte hinner hitta personen i tid.
Erling Åby Hedenius, chefsöverläkare på slutenpsykiatrin säger i en
tidningsartikel publicerad i augusti att patienter med
självskadebeteende är en grupp som slutenpsykiatrin har svårt att hjälpa
och känner igen frustrationen gällande behandlingen i slutenpsykiatrin.
” Det är en frustration som finns generellt. Det är en sjukdom som det
tar lång tid att bli frisk ifrån, det kan ta fem–tio år att ta sig igenom.”
Psykiatrin undviker i regel att tvångsinlägga patienter med
självskadebeteende.
”Det vi kan säga vetenskapligt är att tvångsvård ska undvikas för det är
skadligt för den här gruppen. Terapeutiska metoder är det enda vi vet
har evidens”, säger Erling Åby Hedenius.
Han menar att det är viktigt att vissa patienter med självskadebeteende
inte skadar sig själva när de är frivilligt inlagda för vård.
”Det är viktigt att vi inte främjar ett destruktivt beteende. Man kan bli
utskriven från just det vårdtillfället men då är vi noga med att bekräfta
för patienten att det inte är ett misslyckande.”
Vänsterpartiet anser att självskadebeteende måste betraktas som vilken
annan sjukdom som helst. När det gäller många andra diagnoser och
beroendetillstånd har Region Gotland avtal med behandlingshem på
fastlandet och remitterar patienter dit. För personer med
självskadebeteende saknas sådana överenskommelser.

Vi yrkar därför:


Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem,
specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det.



Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och
socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller
samordning eller rutiner, som behöver göras gällande personer
med självskadebeteende.



Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad
erfarenhet ser över öppen- och slutenvården för personer med
självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt
redovisar arbetet för fullmäktige.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 22

HSN § 22

RS Remiss. Motion. Förbättrad vård vid
självskadebeteende

HSN 2020/778
HSN-AU § 21

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.

Vänsterpartiet har lämnat en motion till regionfullmäktige avseende förbättrad vård
vid självskadebeteende. Motionen har nu remitterats till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
I motionen yrkas att avtal tecknas med behandlingshem specialiserade på självskadebeteende, så att psykiatrin ges möjlighet att remittera personer med behov av det.
Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att behandlingshem i sig har någon
positiv effekt för personer med allvarligt självskadebeteende. Det avgörande i
behandlingen är själva behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen.
När det gäller boendet och stödbehov utöver behandling fattas beslut enligt SoL eller
LSS, således via regionens socialtjänst som ger tillstånd och bär ansvar. Inom
specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller
inga behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin
idag.
Socialstyrelsen har aktivt verkat för att samla ihop Sveriges kommuner och regioner i
att upprätta gemensamma nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska
tillstånd. I detta arbete för just personer med självskadebeteende har det beslutats att
inrätta tre nationella centra för högspecialiserad vård. Dessa centra kommer att
kunna sörja för behandling av de cirka 100 särskilt svårbehandlade personer som
årligen bedöms ha behov av sådan högspecialiserad vård. De kommer även att kunna
verka konsultativt gentemot lokala vårdgivare där de flesta av patienterna kommer att
vårdas även fortsättningsvis. För närvarande pågår en process där de högspecialiserade vårdenheterna ska utses utifrån intresseanmälningar från regionerna.
I motionen yrkas även att regionen i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ska se över förbättringsmöjligheter i omhändertagandet av personer med självskadebeteende. Under hösten 2020 har ett utvecklingsarbete genomförts i samverkan
med aktörerna inom ”blåljusverksamheterna”, bland annat har polisen utbildats av
psykiatrin i bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära
personer enligt modern forskning. Sammantaget har arbetet varit uppskattat och gett
bra resultat.
Det finns även ett bra upparbetat samverkansforum OSF (Operativa samverkansforumet) som leds av regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. Det finns
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inom psykiatrin en respekt och förståelse för den frustration som kan uppstå hos
både yrkespersoner och anhöriga, när olika uppfattningar råder om hur en persons
vårdbehov bäst tillgodoses. Det kan konstateras att det ibland råder oklarheter
utanför psykiatrin om vårdintyg och tvångsvårdslagstiftning, liksom kring den
brukarstyrda (självvalda) inläggning på avdelning som tillämpas för vissa patienter.
Att involvera anhöriga i vårdplanering är en del i att arbeta med detta, liksom att vid
behov förtydliga våra ställningstaganden gentemot andra yrkespersoner.
Slutligen yrkas i motionen att regionen med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet
ser över psykiatrins arbete för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder och att det arbetet redovisas för fullmäktige.
Ett rikstäckande utvecklingsarbete, där Region Gotland ingår, görs redan idag.
Sveriges kommuner och regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för
kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Redan idag finns ett färdigt vård- och
insatsprogram för självskadebeteende som arbetats fram inom detta system, vilket
psykiatrin i Region Gotland följer. NPO Psykisk hälsa arbetar också med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som även det
implementeras inom Region Gotland när det är klart. Psykiatrins arbetsmetoder har
god samstämmighet med de insatser och förhållningssätt som rekommenderas
nationellt, och utvecklingen går mot att det blir ännu mer samstämmigt och
likvärdigt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan genomfört eller
planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det bedöms därmed ej
motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av dessa till
regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Peter Barnard (V) och Anita Jonsson (MP) anser att motionens yrkande nummer 1 är
besvarat men yrkar bifall till motionens yrkande nummer 2 och 3.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.
Bakgrund HSN-AU § 21
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Barnard (V) yrkar bifall till motionens yrkanden.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att förvaltningens förslag
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-11

HSN § 22

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende
Tjänsteskrivelse HSF daterad 7 januari 2021
Tjänsteskrivelse SOF daterad 13 januari 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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SON § 14

SON § 14

Motion. Förbättrad vård vid
självskadebeteende

SON 2020/447
SON/AU § 11

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår att motionen anses besvarad med socialförvaltningens
skrivelse.

En motion har inkommit till Regionfullmäktige från Vänsterpartiet. Motionen tar
upp att vården för personer med självskadebeteende på Gotland behöver förbättras.
Motionen innehåller tre yrkanden:
 Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
 Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser
över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
 Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Bedömning

Socialförvaltningens svar på de tre yrkandena redovisas nedan:
Yrkande: Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
Svar: Frågan om vilka resurser som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge
psykiatrisk behandling till personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och
sjukvårdsnämnden. HSF har i tjänsteskrivelse HSN 2021/778 utförligt besvarat
yrkandet.
Yrkande: Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst
ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Svar: Socialförvaltningen ser positivt på ett samarbete när det gäller psykisk hälsa.
Förvaltningen är idag representerade i arbetsutskottet för det regionala
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-11

Protokollsutdrag
SON § 14

programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i operativt samverkansforum (OSF) som
både har fokusområde psykisk hälsa och våld i nära relationer.
Yrkande: Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.
Svar: Behandling vid självskadande beteende faller utanför socialförvaltningens
uppdrag, förvaltningen tar därför inte ställning till denna del. HSF har i
tjänsteskrivelse HSN 2021/778 utförligt besvarat yrkandet.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Benzler (V) yrkar att socialnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att motionens första att-sats ska anses besvarad och att andra och
tredje att-satsen ska bifallas.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-13
Skickas till
Socialdirektör Marica Gardell
Kvalitetschef Öystein Berge
Projektledare Sarah Seestrand
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 78

Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende

RS 2020/1458

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Reservation
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

I motion Förbättrad vård vid självskadebeteende yrkar Saga Carlgren (V), Thomas
Gustafson (V), Annamaria Bauer(V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V):
-

-

Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser
över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, vilka
inkommit med yttranden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden framför avseende yrkande nummer ett att det inte
finns vetenskapligt stöd för att behandlingshem har någon positiv effekt för personer
med allvarligt självskadebeteende, utan att det avgörande i behandlingen är själva
behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen. Inom specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller inga
behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin idag.
Vidare beskrivs att Socialstyrelsen aktivt verkar för att upprätta gemensamma
nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska tillstånd. Gällande personer
med självskadebeteende har det beslutats att inrätta tre nationella centra för högspecialiserad vård, som kommer kunna sörja för behandling av de cirka 100 särskilt
svårbehandlade personer som årligen bedöms ha behov av sådan högspecialiserad
vård. De kommer även att kunna verka konsultativt gentemot lokala vårdgivare.
forts
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Avseende yrkande nummer två framför hälso- och sjukvårdsnämnden att det finns
ett etablerat samarbete inom det Operativa samverkansforumet (OSF) som leds av
regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. De skriver även att de under
hösten 2020 genomfört ett utvecklingsarbete i samverkan med aktörerna inom
”blåljusverksamheterna” och bland annat har polisen utbildats av psykiatrin i
bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära personer enligt
modern forskning.
Avseende yrkande nummer tre framförs att ett rikstäckande utvecklingsarbete, där
Region Gotland ingår, görs redan idag. Sveriges kommuner och regioner har sedan
2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Inom
kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO) Psykisk hälsa pågår arbete
med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som kommer
implementeras inom Region Gotland när det är klart. Redan idag finns ett vård- och
insatsprogram för självskadebeteende som arbetats fram inom detta system, vilket
psykiatrin i Region Gotland följer. Psykiatrins arbetsmetoder har god samstämmighet
med de insatser och förhållningssätt som rekommenderas nationellt, och
utvecklingen går mot att det blir ännu mer samstämmigt och likvärdigt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan
genomfört eller planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det
bedöms därmed ej motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av
dessa till regionfullmäktige.
Socialnämnden framför avseende yrkande nummer ett att frågan om vilka resurser
som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge psykiatrisk behandling till
personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avseende yrkande nummer två uttrycker socialnämnden att de ser positivt på ett
samarbete när det gäller psykisk hälsa och att de idag är representerade i arbetsutskottet för det regionala programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i operativt
samverkansforum (OSF).
Gällande yrkande nummer tre skriver de att behandling vid självskadande beteende
faller utanför socialnämndens uppdrag, nämnden tar därför inte ställning till denna
del.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver ett pågående nationellt utvecklingsarbete
inom ramen för kunskapsstyrningen, där Region Gotland aktivt deltar. Det framkommer att det finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende och
nationella planer för hur de personer med behov av särskilt högspecialiserad vård ska
forts
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få det. Kompletterande information från regionstyrelseförvaltningen är att en verksamhetsledare nyligen har anställts som kommer att arbeta specifikt med kunskapsstyrning psykisk hälsa och för att implementera de nationella riktlinjerna i Region
Gotlands arbete.
När det gäller samarbete mellan olika aktörer beskriver både hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden det etablerade samarbetet inom operativt samverkansforum (OSF). Det är ett uppskattat forum som har möjlighet att agera, se över
rutiner och förbättra samordning i det praktiska, operativa arbetet om sådana behov
uppstår.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att det arbete som pågår, och som kommer
att påbörjas, motsvarar de behov som efterfrågas i de tre yrkandena. Samtliga
yrkanden bedöms besvarade med nämndernas yttranden.
Barnperspektiv
De yrkanden som görs i motionen riktar sig till psykiatrins verksamhetsområde vilket
inkluderar enheter för såväl barn- och unga som vuxna. Barn och ungas behov är
därmed inkluderade i bedömningen. Att barn och unga även kan ha behov av
specifika insatser betonas i kunskapsstyrningen och utöver att barn och ungdomars
hälsa berör de flesta andra programområden finns det inom kunskapsstyrningen även
ett nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa för att ständigt bevaka
barnperspektivet. Även inom operativt samverkansforum är frågor gällande barn och
unga återkommande aktuella.
Genusperspektiv
Jämlik hälsa är en del av visionen för kunskapsstyrningen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionens första förslag att Region Gotland tecknar avtal
med behandlingshem, specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det ska anses besvarad.
De andra två förslagen ”att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri
och socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller
rutiner, som behöver göras gällande personer med självskadebeteende” och ”att
Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över öppen- och
slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige” ska bifallas.
forts
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 22
Socialnämnden 2021-02-11, § 14
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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RS 2021/467
18 mars 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Vistelseförbud
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige uppdrar enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) åt
regionstyrelsen att med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
2. Sådana föreskrifter får enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 inte innebära förbud mot att
vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att
förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet. Innan regionstyrelsen meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över
förslaget till föreskrifter.
3. En föreskrift får inte meddelas för en längre tid än fjorton dagar åt gången.
4. Av föreskriften ska förbudets gränser tydligt framgå av karta.
5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande regionfullmäktige.
6. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger på en plats som omfattas av
föreskrift om förbud enligt 1. ovan, ska regionstyrelsen besluta att föreskriften
ska upphävas i förtid.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Regionens centrala krisledning bedömer att regionen som ett yttersta komplement till
övriga åtgärder kan behöva ha beredskap att meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det bedöms vidare att det skulle
vara svårt att nå syftet med sådana föreskrifter om beslutanderätten stannar hos
regionfullmäktige. Därför föreslås att fullmäktige delegerar beslutanderätt om sådana
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föreskrifter till regionstyrelsen. Ytterligare delegation nedåt från regionstyrelsen
bedöms dock varken möjlig eller lämplig.
Förslag till föreskrifter föreslås initieras av regionens centrala krisledning som även
har att bedöma andras initiativ. Den säkerställer även att smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten hörs. När förslag till föreskrift eller upphävande i förtid anses
föreligga, ankommer det på regionstyrelsens ordförande att vid behov kalla till
extramöte. Beslutar regionstyrelsen om föreskrifter ska de kungöras i regionens
författningssamling. Kungörelsen kan för att underlätta möjligheten att efterleva
föreskrifterna behöva kompletteras med anslag på platsen och annan utmärkning.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Regioners skrivelse, Information om bemyndigandet för kommuner
att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Polismyndigheten
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Information om bemyndigandet
för kommuner att meddela
föreskrifter om förbud mot att
vistas på vissa särskilt angivna
platser
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Här informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur
beslut om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras.

Inledning
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11
mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att


vistas i en park,



på en badplats eller



på någon annan liknande särskilt angiven plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att


det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,



att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen).

Relaterad information
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Vilket kommunalt organ kan besluta om
föreskrifter med stöd av förordningen?
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt
förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud
med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att
det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd.
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta
normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till
regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger
grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I dessa ingår den fria rörligheten, 2
kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se förbudsförskrifter inom det
aktuella området som frågor av större vikt och principiell beskaffenhet. Sådana frågor
faller normalt inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas
med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att
förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade
områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen
ökar då.
Normgivningsmakt kan inte överlåtas till ett kommunalförbund (HFD 2013 ref 80).

Föreskrifternas innehåll
En kommunal föreskrift ska utformas med hänsyn både till de inskränkningar som
framgår av covid-19-lagen och förordningen.
1. Faller den tänkta förskriftens geografiska räckvidd inom ramen för
bemyndigandet?
2. Är föreskrifterna för långtgående, dvs. innebär de ett hinder mot att förflytta sig
inom riket eller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet?
Geografiskt tillämpningsområde

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden
som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta




Parker
Badplatser
Annan liknande särskilt angiven plats

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa
typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som
allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att
vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek,
och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan,
t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså
inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av
bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)
Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen
Även om den tänka föreskriften rent geografiskt faller inom bemyndigandet måste det
också finnas en påtaglig risk för trängsel.
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha
uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas, jfr HFD 2018 ref.
75.
Vad kan föreskrifterna innehålla?
Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven
plats. Det innebär att det inte är möjligt att t.ex. tillåta vistelse på en plats under
förutsättning att besökarna iakttar särskilda förhållningsregler som krav på bärande
av munskydd etc. Sådana frågor regleras i annan ordning. Det är heller inte möjligt
att besluta om föreskrifter som innebär förbud mot att lämna en viss plats.
Platsen eller platserna som föreskrifterna avser måste identifieras och
avgränsas på ett tydligt sätt
En plats som omfattas av en föreskrift måste identifieras. För att uppnå en
ändamålsenlig tydlighet kan med fördel en kartbilaga som illustrerar det förbjudna
området fogas till föreskriften. Föreskriftens text måste i dessa fall kopplas till
kartbilagan.
Ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, t.ex. badplatser är därför
inte förenligt med att platsen ska kunna identifieras.
Är föreskriften för långtgående?

Kommunala föreskrifter med stöd av covid-19-lagen får inte innebära så omfattande
inskränkningar att förbudet blir ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Som exempel
anges i propositionen att det inte är tillåtet att införa ett förbud mot att vistas inom ett
område som omsluter en bostadsfastighet. Det är också viktigt att komma ihåg att det
är den sammanlagda effekten av föreskrifterna som ska beaktas. (Prop. 2020/21:79
s. 104.)
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas
frihet. Det ges inga exempel i förarbetena på vilka typer av inskränkningar som anses
obefogade, däremot ska enligt prop. 2020/21:79 s. 105 hänsyn tas till



Geografisk omfattning – är denna väl avvägd i förhållande till syftet och
behovet av att förebygga smittspridning?
Tidsmässig giltighet – om risk för trängsel förekommer endast under vissa
tider på dygnet, vissa årstider etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under
dessa tider.

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik
plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften fattas. Ett sådant
beslut fattas av det kommunala organ som har beslutat om införande av föreskriften.
Se vidare SKR – På rätt plats s. 19 ff.

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-870-8.pdf?issuusl=ignore

Exempel på utformning av föreskrifter
En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt angivna
platser kan ges följande utformning

X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser i kommunen
Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021.
X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vid X-badet vid sjön Y som
framgår av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över
beslutet justerats och till och med den X mars 2021.

2 § Förbudet/förbuden i 1–X §§ gäller inte vistelse som är föranledd av
platsens drift, underhåll eller liknande.
3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vilka krav finns på samråd och remiss innan
beslut
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt
angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag. Det är inte närmare reglerat hur detta samråd ska gå
till. Även i de fall som kommunen överväger att upphäva föreskrifter bör nämnda
myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett författningsreglerat
krav.
Beslut om föreskrifter med stöd av förordningen som fattas av fullmäktige omfattas av
det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 26–38 §§ KL. Inom ramen för beredningen kan
exv. den nämnd som ansvar för skötseln av en plats som ska omfattas av föreskriften
samt socialnämnden höras.

Kungörelse och expediering
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de
beslutade föreskrifterna har justerats.
Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något
annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan
förteckning på webbplatsen.
Utöver dessa grundläggande krav bör beslutet och tillhörande handlingar även
anslås på den aktuella platsen, skickas till Polismyndigheten, den regionala
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Platsen kan också spärras av. (Se
prop. 2020/21:79 s. 104.)

Ikraftträdande
För att kommunala föreskrifter ska få rättsverkan mot allmänheten förutsätts att de
har offentliggjorts i enlighet med det som sagts ovan.
Den kommunalrättsliga huvudregeln är att kommunala beslut, även beslut om
föreskrifter, börjar gälla så snart det finns justerat protokoll över beslutet – om inte
kommunen beslutar om senare ikraftträdande. I 13 kap. 14 § KL anges att ett beslut
som kan överklagas med laglighetsprövning får verkställas innan det fått laga kraft
om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om
verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.
I prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter uttalade regeringen att
”Kommunala beslut, även normbeslut, anses gällande från den tidpunkten då
protokollet över beslutet har justerats. Av allmänna rättsgrundsatser anses dock följa
att normbesluten inte har bindande verkan mot enskilda, dvs. är verkställbara, innan
de har kungjorts. Den grundläggande formen för offentliggörande av kommunala
beslut är tillkännagivandet på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet
har justerats.”
Ett beslut om föreskrifter av fullmäktige eller av en kommunal nämnd med stöd av
förordningen bör kunna justeras omedelbart varpå tillkännagivande om justeringen
på kommunens anslagstavla (numera på kommunens webbplats) liksom
tillgängliggörande av föreskriften på kommunens webbplats borde kunna ordnas
tämligen omgående.
Det finns inga regler om att föreskrifterna ska överprövas av länsstyrelsen eller annat
statligt organ, som är fallet vad gäller föreskrifter som meddelas av kommunen med
stöd av ordningslagen och anslutande föreskrifter.

Beivrande av överträdelser m.m.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är
kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter.
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2000 kr av
Polismyndigheten, se Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för
vissa brott, bilaga 26.
Föreskrifter av nu aktuell karaktär omfattas varken av kommunens, länsstyrelsen
eller annan myndighets tillsynsansvar - det är en uteslutande polisiär uppgift att
bevaka överträdelser.
En annan konsekvens av att det införs ett förbud mot att vistas på en viss plats är att
det inte är möjligt att hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på den
platsen.

Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i tjänsteutövning får vidta
nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av ett vistelseförbud.
Det gäller t.ex. polis, sjukvård och totalförsvar (prop. 2020/21:79 s. 105).
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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
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gubbmarit.stigson@gmail.com
Notifieringar
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Vilket parti företräder du?
Feministiskt Initiativ
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
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Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.
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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
Gubb Marit Kristina Elisabet Stigson
E-postadress
gubbmarit.stigson@gmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Feministiskt Initiativ
Vilka uppdrag vill du avsäga dig?
Regionstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Jag vill avsäga mig uppdrag i samrådsgrupperna för tillgänglighet MBN/TN samt RS.
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.
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Visborgsallén 19
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Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

