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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/980
21 juni 2021

Ulrika Jansson, Lotta Israelsson,
Karl Risp och Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Visselblåsarfunktion
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar följande förslag till ny rubrik och ny bestämmelse i
regionstyrelsens reglemente att gälla från och med justering av protokollet.



Visselblåsarfunktion

30 § De skyldigheter som Region Gotland har såsom verksamhetsutövare enligt lagen
(2021:000) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att anordna
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska
fullgöras av regionstyrelsen.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda de närmare
förutsättningarna för att utveckla, implementera och bedriva den nya
verksamheten. Senast den 17 juli 2022 ska den interna rapporteringskanalen vara
inrättad. Styrelsen ska fortlöpande ges lägesrapporter om arbetet med inrättandet.



Ärendet

Sedan regionstyrelsen delvis biföll medborgarförslag om att låta utreda en
visselblåsarfunktion (RS 2018 § 332) har EU antagit ett direktiv. Direktivet innebär
nya och komplicerade krav på hur anmälare, anmälda och utredning ska hanteras och
dokumenteras med hänsyn till bl.a. sekretess, dataskydd och integritet. För svenskt
vidkommande har ny lagstiftning utarbetats för genomförandet av direktivet. En
proposition har nu lagts på riksdagens bord.1 Av den framgår att den 17 juli 2022 blir
regionen skyldig att ha en intern rapporteringskanal, att utse behöriga och oberoende
personer och att följa upp inkommande rapporter.
Bedömning

En konsekvens av det svenska lagstiftningsarbetet är bl.a. att begreppet myndighet
inte styr utan istället anses t.ex. en region som en enda verksamhetsutövare i den nya
lagen. Därför behöver fullmäktige ange vilken nämnd som ska svara för hanteringen.
Det kan, trots obligatoriet på att ha en visselblåsarfunktion, även anses som ett
principiellt beslut att inrätta funktionen. Därför föreslås att fullmäktige beslutar att
1

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-visselblasardirektivet_H803193
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

regionstyrelsen ska svara för fullgörandet av de nya skyldigheterna. Det föreslås ske
med en ny rubrik och bestämmelse i reglementet.2
Skyldigheterna omfattar bl.a. att ta emot rapporter, utreda och återkoppla. För det
krävs en oberoende och självständig funktion. Någon motsvarande funktion finns
inte idag. Det är alltså fråga om en helt ny verksamhet med nya arbetsuppgifter. För
att undvika jävsförhållanden och misstro mot funktionen, avses att i så stor
omfattning som möjligt upphandla verksamheten.
Även om en stor del kan upphandlas, behöver det ändå finnas interna mottagare av
utredningar och hur de ska behandlas vidare t.ex. i personalärenden eller
polisanmälningar. Vidare behöver riktlinjer för hur ärenden ska följas upp utarbetas
och hur personuppgifter ska hanteras. Det behöver beaktas hur tips och utredningar
om korruption, jäv eller trolöshet som utpekar ledande tjänstepersoner och
förtroendevalda ska hanteras. Även avgränsningen mot säkerhetsskyddsfrågor
behöver klargöras.
Erfarenhetsmässigt tilldrar visselblåsningstips även medias intresse, vilket kan
komplicera utredningar och periodvis kräva omfattande kommunikativa insatser t.ex.
vid uppstart av funktionen.
Vad blotta administrationen av det här nya åliggandet kommer att kosta regionen i
kronor är svårt att precisera nu. Det uppskattas för närvarande att det krävs minst
motsvarande en tjänst inom regionen och därtill kostnader för en mottagningstjänst
och utredningstjänst. Kostnadsbilden torde ha klarnat till budgetberedningen 2022.
Ovanstående frågor föreslås utredas vidare inom regionstyrelseförvaltningen under
samordning av ekonomidirektören. Utredningsläget ska fortlöpande rapporteras till
styrelsen.
Beslutsunderlag

Proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Ekonomidirektören
Författningssamlingen

2

https://www.gotland.se/102931
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 190

Visselblåsarfunktion

RS 2021/980

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Följande förslag till ny rubrik och ny bestämmelse i regionstyrelsens
reglemente antas att gälla från och med justering av protokollet.
Visselblåsarfunktion
30 § De skyldigheter som Region Gotland har såsom verksamhetsutövare enligt lagen
(2021:000) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att anordna interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska fullgöras av
regionstyrelsen.

Sedan regionstyrelsen delvis biföll medborgarförslag om att låta utreda en visselblåsarfunktion (RS 2018 § 332) har EU antagit ett direktiv. Direktivet innebär nya
och komplicerade krav på hur anmälare, anmälda och utredning ska hanteras och
dokumenteras med hänsyn till bl.a. sekretess, dataskydd och integritet. För svenskt
vidkommande har ny lagstiftning utarbetats för genomförandet av direktivet. En
proposition har nu lagts på riksdagens bord. Av den framgår att den 17 juli 2022 blir
regionen skyldig att ha en intern rapporteringskanal, att utse behöriga och oberoende
personer och att följa upp inkommande rapporter.
En konsekvens av det svenska lagstiftningsarbetet är bl.a. att begreppet myndighet
inte styr utan istället anses t.ex. en region som en enda verksamhetsutövare i den nya
lagen. Därför behöver fullmäktige ange vilken nämnd som ska svara för hanteringen.
Det kan, trots obligatoriet på att ha en visselblåsarfunktion, även anses som ett
principiellt beslut att inrätta funktionen. Därför föreslås att fullmäktige beslutar att
regionstyrelsen ska svara för fullgörandet av de nya skyldigheterna. Det föreslås ske
med en ny rubrik och bestämmelse i reglementet.
Skyldigheterna omfattar bl.a. att ta emot rapporter, utreda och återkoppla. För det
krävs en oberoende och självständig funktion. Någon motsvarande funktion finns
inte idag. Det är alltså fråga om en helt ny verksamhet med nya arbetsuppgifter. För
att undvika jävsförhållanden och misstro mot funktionen, avses att i så stor
omfattning som möjligt upphandla verksamheten.
Även om en stor del kan upphandlas, behöver det ändå finnas interna mottagare av
utredningar och hur de ska behandlas vidare t.ex. i personalärenden eller polisanmälningar. Vidare behöver riktlinjer för hur ärenden ska följas upp utarbetas och
hur personuppgifter ska hanteras. Det behöver beaktas hur tips och utredningar om
korruption, jäv eller trolöshet som utpekar ledande tjänstepersoner och förtroendevalda ska hanteras. Även avgränsningen mot säkerhetsskyddsfrågor behöver
klargöras.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 190 forts
RS 2021/980

Erfarenhetsmässigt tilldrar visselblåsningstips även medias intresse, vilket kan
komplicera utredningar och periodvis kräva omfattande kommunikativa insatser t.ex.
vid uppstart av funktionen.
Vad blotta administrationen av det här nya åliggandet kommer att kosta regionen i
kronor är svårt att precisera nu. Det uppskattas för närvarande att det krävs minst
motsvarande en tjänst inom regionen och därtill kostnader för en mottagningstjänst
och utredningstjänst. Kostnadsbilden torde ha klarnat till budgetberedningen 2022.
Ovanstående frågor föreslås utredas vidare inom regionstyrelseförvaltningen under
samordning av ekonomidirektören. Utredningsläget ska fortlöpande rapporteras till
styrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1061
10 augusti 2021

Anna Malm

Regionstyrelsen

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige
2022
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2022 för
regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och
ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2022
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 191

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2022

RS 2021/1061

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Stefan Nypelius (C) föreslår med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M)
att budgetberedningen flyttas en vecka framåt för att nämnderna ska få längre tid att
analysera delår 1. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över planeringen
för budgetberedningen till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2022
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1481
11 augusti 2021

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Instruktioner till regionstyrelsens beredande organ
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar Instruktioner till regionstyrelsens beredande organ.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-, styr- och uppföljningsfunktion samt
det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda uppgifter.
Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut. Regionstyrelsen har därför inrättat ett flertal beredande
organ i syfte att stödja och bistå regionstyrelsen i dess ärendehantering.
Eftersom det för vissa av dessa beredande organ har saknats instruktioner eller
endast funnits knapphändiga instruktioner sedan tidigare, har instruktioner till
samtliga beredande organ knutna till regionstyrelsen nu samlats i ett dokument, där
alla instruktioner följer en gemensam struktur.
Ärendebeskrivning

Under 2020 beslutade regionstyrelsen att behålla Kultur- och fritidsberedningen
(KFB) och gav då regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
instruktionen till KFB. I samband med detta arbete har regionstyrelseförvaltningen
sett över samtliga instruktioner för regionstyrelsens beredande organ och samlat dem
i en gemensam instruktion.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett samlat dokument med instruktioner för
regionstyrelsens beredande organ är behövligt.
Flera av de beredande organen har tidigare helt saknat instruktioner och några har
endast haft knapphändig instruktion. För de organ som har haft någon form av
instruktion har dessa instruktioner inte följt en gemensam standard och de har inte
heller varit helt enkla att eftersöka eller finna, varken för förtroendevalda eller för
tjänstemän.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1481

Ett samlat dokument med instruktioner för regionstyrelsens beredande organ som
följer en gemensam standard och grund är därför efterlängtat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-11
Instruktion beredande organ till Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ordförande i respektive beredande organ
Regionkansliet RSF
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Inledning och syfte
Enligt gällande reglemente har Regionstyrelsen ett helhetsansvar och en uppsiktsplikt för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-,
styr- och uppföljningsfunktion samt det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda uppgifter. Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god
kvalitet är avgörande för hållbara beslut.
Regionstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och har därför möjlighet att besluta om de närmare instruktioner som behövs för arbetet inom Regionstyrelsen, för regiondirektören och för regionstyrelseförvaltningens ansvarsområden.
Enligt det allmänna reglementet för Regionstyrelsen och övriga nämnder får en nämnd, om
inte annat är bestämt, inrätta de utskott nämnden finner behövliga.

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Regionstyrelsen ska, enligt det nämndspecifika reglementet, inrymma ett arbetsutskott. Styrelsen får utöver detta också inrätta särskilda beredningar och kommittéer för enskilda
ärendetyper. Regionstyrelsen har därför inrättat ett arbetsutskott, ett regionalt utvecklingsutskott, en kultur- och fritidsberedning, en arvodeskommitté, ett Almedalsråd samt ett Programråd för Almedalsveckan. Utöver detta har styrelsen också inrättat vissa samråds- och
samverkansorgan, vilka beskrivs i separat ordning.
Avsikten med de beredningar och utskott som är kopplade till Regionstyrelsen är att de ska
stödja och bistå styrelsen, förbättra och möjliggöra kunskapsfördjupning samt öka kvalitet,
hållbarhet och rättssäkerhet i styrelsens beslut.
Regiondirektören har genom instruktion kring ansvar och uppdrag (RS 2019/251) det yttersta ansvaret för beredningen av de ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen, dess
utskott och beredningar. Regiondirektören ska genom förvaltningsorganisationen tillse att
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[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regionstyrelsens beredande organ

det vid behov finns föredragande tjänstepersoner vid sammanträden med regionstyrelsen,
dess beredningar och utskott.

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Syftet med denna instruktion för beredande organ är att på ett samlat sätt beskriva ansvarsområden och formalia för dessa beredningar och utskott. Beslutsmandat för respektive beredning och utskott beskrivs närmare i av Regionstyrelsen beslutad delegationsordning.
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[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regionstyrelsens beredande organ

1. Regionstyrelsens presidium
Regionstyrelsens presidium består av ordförande samt förste och andre vice ordförande.
Presidiet planerar, leder och ansvarar för styrelsens sammanträden.

2. Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott är Regionstyrelsens ordinarie beredningsorgan, när inget annat är angivet. Arbetsutskottet är det enda utskott som Regionstyrelsen är skyldig att inrätta.
Utskottet ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i vad gäller efterlevnad och uppställda direktiv. Utskottet ansvarar även för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade.
Utskottet förbereder ärenden som ska behandlas i Regionstyrelsens sammanträden.
De ärenden som utskottet behandlar bereds av tjänsteorganisationen inom regionstyrelseförvaltningen.

2.1 Ledamöter
Regionstyrelsens arbetsutskott består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare, vilka utses
av Regionstyrelsen.

2.2 Ordförande och vice ordförande
Regionstyrelsen utser en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

2.3 Tid och plats för sammanträden
Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre (3)
ledamöter begär det.

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

2.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när arbetsutskottet ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.
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Regionstyrelsens beredande organ

2.5 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot på tid och plats som ordföranden bestämmer.

2.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och protokoll diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

2.7 Budgetberedning
Budgetberedning genomförs normalt i maj månad varje år och ansvarar för och bereder
frågor kopplade till strategisk plan och budget.
Budgetberedningen består av ledamöterna i arbetsutskottet. Till beredningen bjuds även in
en representant från vardera övrigt parti i regionfullmäktige.

2.8 Budgetavstämning
Budgetavstämning genomförs normalt i oktober månad varje år och ansvarar för avstämning inför nästkommande budget- och verksamhetsår baserat på det budgetbeslut som regionfullmäktige fattat i juni månad.
Budgetavstämningen består av ledamöterna i arbetsutskottet. Till avstämningen bjuds även
in en representant från vardera övrigt parti i regionfullmäktige.

3. Regionalt utvecklingsutskott
Det regionala utvecklingsutskottet ansvarar bl.a. för den regionala utvecklingsstrategin och
därtill hörande efterföljande strategier, program, planer och insatser samt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av det regionala utvecklingsutskottets verksamhet. Utskottet axlar också ansvaret för arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Utskottet förbereder de ärenden som ska behandlas i något av Regionstyrelsens sammanträden.
Ärenden som behandlas i utskottet bereds av tjänsteorganisationen i regionstyrelseförvaltningen.

3.1 Ledamöter

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Det regionala utvecklingsutskottet består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare, vilka utses av Regionstyrelsen.

3.2 Ordförande och vice ordförande
Regionstyrelsen utser en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.

3.3 Tid och plats för sammanträden
Det regionala utvecklingsutskottet sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
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Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre (3)
ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

3.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när det regionala utvecklingsutskottet ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

3.5 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot på tid och plats som ordföranden bestämmer.

3.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och protokoll diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

4. Kultur- och fritidsberedning
Kultur- och fritidsberedningen ansvarar för och bereder kultur- och fritidsärenden som ska
behandlas i något av Regionstyrelsens sammanträden.
Ärenden som beredningen behandlar bereds främst av tjänsteorganisationen i regionstyrelseförvaltningen.

4.1 Ledamöter
Kultur- och fritidsberedningen består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, vilka utses av Regionstyrelsen. Sammansättningen ska bestå av tre (3) ledamöter i majoritet och två
(2) ledamöter ur opposition.

4.2 Ordförande och vice ordförande
Regionstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

4.3 Tid och plats för sammanträden
Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
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Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2)
tre (3) ledamöter begär det.
Beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när kultur- och fritidsberedningen ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

4.5 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot på tid och plats som ordföranden bestämmer.

4.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och protokoll diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

5. Arvodeskommitté
Arvodeskommittén ansvarar för och bereder frågor rörande ersättning och arvode till Region Gotlands förtroendevalda, partistöd och stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer.
De ärenden som kommittén behandlar bereds av tjänsteorganisationen inom regionstyrelseförvaltningen.

5.1 Ledamöter
Arvodeskommittén består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare, som utses av Regionstyrelsen. Sammansättningen ska bestå av en representant ur varje parti som är representerat
i regionfullmäktige.

5.2 Ordförande och vice ordförande
Regionstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

5.3 Tid och plats för sammanträden

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Arvodeskommittén sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre (3)
ledamöter begär det.
Kommittén får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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5.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när arvodeskommittén ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

5.5 Mötesanteckningar
Arvodeskommittén för mötesanteckningar i samband med varje sammanträde. Mötesanteckningarna sker på ordförandens ansvar, med hjälp av för ändamålet utsedd tjänsteperson
inom regionstyrelseförvaltningen..

5.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och mötesanteckningar diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

6. Almedalsråd
Almedalsrådet är ett rådgivande och beredande organ till Regionstyrelsen i ärenden rörande
den årliga Almedalsveckan. Almedalsrådets huvudsakliga uppgift är att säkerställa partipolitisk förankring på nationell nivå så att partiledarnas medverkan garanteras.
Almedalsrådet ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för officiella kriterier för medverkan
i Almedalsveckans officiella program, kriterier för innehåll inom det avgränsade området i
Almedalsparken (för vilket Region Gotland är arrangör) samt tidpunkt och schema för de
politiska talen i Almedalen.
De ärenden som Almedalsrådet behandlar bereds av tjänsteorganisationen inom regionstyrelseförvaltningen.

6.1 Ledamöter
Almedalsrådet består av en ledamot och en ersättare från var och ett av de politiska partier
som under innevarande mandatperiod finns representerade i Sveriges riksdag. I rådet ska
också ett regionråd i majoritet politiskt styre och ett regionråd i opposition ingå.
Samtliga ledamöter utses av regionstyrelsen.
Almedalsrådets ordinarie ledamöter bör ha en central roll i respektive partis lokala distrikt
på Gotland, exempelvis inneha rollen som ordförande.

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

6.2 Ordförande och vice ordförande
Regionstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

6.3 Tid och plats för sammanträden
Almedalsrådet sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
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Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre (3)
ledamöter begär det.
Almedalsrådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

6.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när Almedalsrådet ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

6.5 Mötesanteckningar
Almedalsrådet för mötesanteckningar i samband med varje sammanträde. Mötesanteckningarna sker på ordförandens ansvar, med hjälp av för ändamålet utsedd tjänsteperson
inom regionstyrelseförvaltningen..

6.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och mötesanteckningar diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

7. Programråd för Almedalsveckan
Programrådet utgör ett referensorgan till Almedalsrådet, där programrådet med sin sammansättning ska kunna säkra en bred politisk förankring såväl lokalt som nationellt. Programrådet ska stötta Almedalsrådet i frågor om långsiktig idéutveckling och säkra det politiska engagemanget.

7.1 Ledamöter
Programrådet består av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott,
ledamöter i Almedalsrådet och en representant från vartdera riksdagsparti, förslagsvis partisekreterare, kanslichef eller motsvarande. Programrådet kompletteras därutöver med ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsens arbetsutskott.

7.2 Ordförande och vice ordförande
Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Regionstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande.

7.3 Tid och plats för sammanträden
Programrådet sammanträder på dag och tid som regionstyrelsen bestämmer.
Sammanträdena äger normalt rum i Region Gotlands lokaler på Visborg, Visborgsallén 19,
Visby. Ordföranden kan, efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats, fysiskt
eller digitalt, för ett visst sammanträde.
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För sammanträden med representation från andra delar av Sverige förordar regionstyrelsen
digitala sammanträden.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre (3)
ledamöter begär det.
Programrådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

7.4 Ärenden och handlingar till sammanträden
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordföranden, när programrådet ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Kallelse och övriga handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

7.5 Mötesanteckningar
Programrådet för mötesanteckningar i samband med varje sammanträde. Mötesanteckningarna sker på ordförandens ansvar, med hjälp av för ändamålet utsedd tjänsteperson inom
regionstyrelseförvaltningen..

7.6 Diarieföring av handlingar
Handlingar och mötesanteckningar diarieförs i för var tids gällande ärendehanteringssystem.

8. Revidering/Uppdatering

Ärendenr RS 2020/1481 Datum 2021-09-01

Denna instruktion ska uppdateras vid behov, minst en gång per mandatperiod.
Beslutande är Regionstyrelsen.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 192

Instruktioner till regionstyrelsens beredande
organ

RS 2020/1481

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-, styr- och uppföljningsfunktion samt
det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda uppgifter.
Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut. Regionstyrelsen har därför inrättat ett flertal beredande
organ i syfte att stödja och bistå regionstyrelsen i dess ärendehantering.
Eftersom det för vissa av dessa beredande organ har saknats instruktioner eller
endast funnits knapphändiga instruktioner sedan tidigare, har instruktioner till
samtliga beredande organ knutna till regionstyrelsen nu samlats i ett dokument, där
alla instruktioner följer en gemensam struktur.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett samlat dokument med instruktioner för
regionstyrelsens beredande organ är behövligt.
Flera av de beredande organen har tidigare helt saknat instruktioner och några har
endast haft knapphändig instruktion. För de organ som har haft någon form av
instruktion har dessa instruktioner inte följt en gemensam standard och de har inte
heller varit helt enkla att eftersöka eller finna, varken för förtroendevalda eller för
tjänstemän.
Ett samlat dokument med instruktioner för regionstyrelsens beredande organ som
följer en gemensam standard och grund är därför efterlängtat.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår ändringar i instruktionen. Ärendet överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Förslag på ändringar skickas till stadssekreteraren
och en ny version av instruktionen bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Instruktion beredande organ till Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1722
9 augusti 2021

Regionstyrelsen

Gemensam upphandling av hyrpersonal
Förslag till beslut

•

Region Gotland ska ingå i det nationella projektet gemensamma upphandlingen
av hyrpersonal.

Sammanfattning

Oktober 2020 fattade HSN ett inriktningsbeslut om att delta i det förberedande
arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal HSN 2020/596. November
2020 informerades RS 2020/1772. Idag finns ett lokalt ramavtal avseende
hyrpersonal inom vården, avrop från detta avtal sker främst inom HSF och SOF men
kan nyttjas av alla förvaltningar inom Region Gotland som har behov av
vårdpersonal. Det nationella projektet går nu in i nästa fas som innebär att
upphandling sker och avtal tecknas, för denna del krävs ett beslut i RS då hela Region
Gotland blir avtalspart.
Ärendebeskrivning

Inom arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomförde SKR under hösten
2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen
rekommenderar en samordnad gemensam upphandling. Flera utredningar stödjer en
samordnad upphandling, bland annat Konkurrensverkets uppföljning av regioners
upphandlingar av inhyrd vårdpersonal som publicerades juni 2020. En samordnad
upphandling av inhyrd personal kommer att vara en viktig del i att bli oberoende av
inhyrd personal.
Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kommer bland annat leda till att regionerna
blir en stark och tydlig kravställare Att anlita bemanningspersonal ska vara ett
strategiskt valt komplement till egna medarbetare.
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Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1722

Ett gemensamt ramavtal med bemanningsbranschen kommer att få stor påverkan för
ett oberoende då merparten av alla regioner har samma ramavtal och blir en starkare
aktör gentemot bemanningsbranschen.
Bedömning

Sveriges samtliga 21 regioner kommer att ingå i den gemensamma upphandlingen om
Regionstyrelsen på Gotland beslutar i enlighet med ovanstående förslag. Med en bred
uppslutning av alla regioner skapar det goda förutsättningar för bra avtalsvillkor och
minskade kostnader.
Beslutsunderlag
HSN § 144 (2020-11-17)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-11-17

HSN § 144

HSN § 144

Gemensam upphandling av hyrpersonal

HSN 2020/596
HSN-AU § 158

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delta i det nationella projektet med
förberedande arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ett projekt med syfte att bli oberoende av inhyrd personal startades av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) tillsammans med regionerna 2016. Syftet med arbetet
är att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö
och kostnadseffektivitet. Ett oberoende av inhyrd personal är också viktigt för att
andra nödvändiga utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas.
Samtliga regioner arbetar aktivt med frågan liksom Region Gotland, med ett flertal
aktiviteter med syftet att minska hyrberoendet.
Under 2019 var regionernas totala kostnad för inhyrd personal 3,8 procent av den
totala personalkostnaden, eller drygt 5,6 miljarder kronor. Kostnadsökningstakten för
inhyrd vårdpersonal, som varit hög de senaste åren, har planat ut. Sedan augusti 2017
har kostnadsandelen för hyrpersonal i relation till egen personal varit konstant,
knappt 4 procent. Detta visar att regionerna är på rätt väg men det gäller att hålla i,
hålla ut.
Ett område som förväntas ha stor effekt i arbetet att uppnå målsättningen med ett
hyroberoende är ett utökat samarbete mellan regionerna kring upphandling av inhyrd
vårdpersonal samt att hitta nya samarbetsformer mellan regionerna.
Inom arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomförde SKR under hösten
2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen
rekommenderar en samordnad gemensam upphandling. Flera utredningar stödjer en
samordnad upphandling, bland annat Konkurrensverkets uppföljning av regioners
upphandlingar av inhyrd vårdpersonal som publicerades juni 2020. En samordnad
upphandling av inhyrd personal kommer att vara en viktig del i att bli oberoende av
inhyrd personal.
Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kommer bland annat leda till att regionerna
blir en stark och tydlig kravställare Att anlita bemanningspersonal ska vara ett
strategiskt valt komplement till egna medarbetare.
Ett gemensamt ramavtal med bemanningsbranschen kommer att få stor påverkan för
ett oberoende då merparten av alla regioner har samma ramavtal och blir en starkare
aktör gentemot bemanningsbranschen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-11-17

HSN § 144

Bedömning

Genom att ta ett inriktningsbeslut deltar Region Gotland i det nationella
förberedande arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal. Ett gemensamt
arbete ger kraft i arbetet med att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Detta beslut
gäller endast för det förberedande arbetet. Om en konkret upphandling genomförs
kommer det ytterligare beslutspunkter att ta ställning till.
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 § 158
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 beslutar att delta i det nationella projektet med
förberedande arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2020
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 193

Gemensam upphandling av hyrpersonal

RS 2020/1722

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Region Gotland ska ingå i det nationella projektet gemensamma upphandlingen av
hyrpersonal.

Oktober 2020 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden ett inriktningsbeslut om att delta i
det förberedande arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal HSN 2020/596.
November 2020 informerades RS 2020/1772. Idag finns ett lokalt ramavtal avseende
hyrpersonal inom vården, avrop från detta avtal sker främst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen men kan nyttjas av alla förvaltningar inom Region
Gotland som har behov av vårdpersonal. Det nationella projektet går nu in i nästa fas
som innebär att upphandling sker och avtal tecknas, för denna del krävs ett beslut i
regionstyrelsen då hela Region Gotland blir avtalspart.
Sveriges samtliga 21 regioner kommer att ingå i den gemensamma upphandlingen om
regionstyrelsen på Gotland beslutar i enlighet med ovanstående förslag. Med en bred
uppslutning av alla regioner skapar det goda förutsättningar för bra avtalsvillkor och
minskade kostnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/977
6 augusti 2021

Linda Ehrlin Sjöberg

Regionstyrelsen

Slutrapport – projekt Heltid som norm
Förslag till beslut

•

Slutrapporten för projektet Heltid som norm godkänns.

Sammanfattning

2016 kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överens om att
inom fem år ska heltidsarbete vara norm och fler ska arbeta heltid. En insats för att
kunna möta framtidens rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar,
kompetensbehov och personalförsörjning och för att kunna erbjuda attraktiva
anställningar.
Att erbjuda heltider som norm ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens,
bibehålla välfärdsnivån samt behålla kompetenta medarbetare. I förlängningen kan
arbetet hjälpa till att minska behovet av visstidsanställningar. Det är även den enskilt
största insatsen vi kan göra för att öka jämställheten, att erbjuda samma villkor
oavsett könstillhörighet, ålder eller familjeförhållanden. För den enskilde innebär
heltidsarbete bättre förutsättningar att klara sin egen försörjning och ger även mer
långsiktiga ekonomiska fördelar så som högre pension och sjukersättning. När fler
arbetar heltid uppstår positiva effekter för yrkens attraktivitet, framtida
kompetensförsörjning och jämställdhet.
Föresatsen med överenskommelsen har varit att få till en förändring både på lokal
nivå såväl som en samhällsskiftning i norm. Även om avtalet och arbetet rört ett
specifikt avtalsområde så är det en fråga som berör alla. Målet med
överenskommelsen och det partsgemensamma arbetet har varit att det normala vid
en nyanställning ska vara heltid samt att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning än i dag ska arbeta heltid.
Den centrala överenskommelsens tre mål:



Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete
1 (3)
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/977

För fler av dem som idag väljer att jobba deltid, ska det eftersträvas
heltidsarbete

Utifrån den centrala överenskommelsen har Region Gotland beslutat att heltid som
norm ska gälla från 1 januari 2021, med följande överenskommelse mellan parterna
på lokal nivå:








Alla tillsvidareanställda nyanställningar ska vara på heltid
Det ska vara fritt att gå upp i tid vid en årlig inventering men inte fritt att gå
ner i tid, alternativt få tjänstledigt utöver den lagstadgade
All tjänstledighet utöver lagstadgad tjänstledighet ska föregås av individuell
prövning i förhållande till verksamhetens behov
Vid beviljad tjänstledighet som inte är lagstadgad ska denna tidsbestämmas
till max 12 månader i taget, varvid en ny prövning ska ske
Inventering om höjd sysselsättningsgrad sker en gång per år, senast 30
september och ny höjd sysselsättningsgrad ska verkställas senast vid årsskiftet
Vid inlasning ska ordinarie inlasningsrutin följas. Därefter ska inlasad
medarbetare på deltid erbjudas heltid som, vid intresse, ska verkställas senast
inom tre månader
Vid varje nyrekrytering görs först en prövning av inkomna önskemål om höjd
sysselsättningsgrad

Inom Region Gotland har projektet heltid som norm bedrivits som ett sammanhållet
regiongemensamt projekt med delprojekt inom varje berörd förvaltning. Samtliga
berörda förvaltningar har gjort en förflyttning av antalet heltidsanställningar under
perioden 2019-01 till 2021-01. Störst förflyttning har Socialförvaltningen gjort med
14 % ökning av antalet heltidsanställda.
Det av parterna överenskomna målet att ”tillsvidareanställning på heltid är det normala vid
nyanställning och redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag”
kan sägas vara till stor del uppnått. Från och med 1 januari 2021 är alla
tillsvidareanställningar inom regionen och Kommunals avtalsområde som regel
heltid. Andelen redan anställda medarbetare som önskar arbeta heltid har ökat, men
en del arbete kvarstår.
De faktiska kostnaderna för att klara uppdraget med heltid som norm behöver
analyseras och redovisas, såsom kostnader för att bygga en heltidsorganisation samt
effekthämtning i kostnadsminskningar vad gäller mer- och övertidsuttag,
timanställningar samt sjuktal med mera. Projektet har precis avslutats och 2020 har
även präglats av pandemin, faktorer som gör att det i dagsläget är för tidigt att
bedöma faktiska kostnader. En redovisning kring detta kommer göras i ordinarie
uppföljning.
För att säkerställa att utvecklingen framåt med heltid som norm går i en positiv riktning
behöver nu arbetet fortsätta i verksamheterna. Arbetet i projektet med att ta fram
regiongemensamma principer ger goda förutsättningar för det arbetet och därutöver
behöver ett arbete med att koordinera ytterligare regiongemensamma lösningar
utifrån en strategisk hållbar bemanning göras. Ta fram en bemanningsstrategi, måna
om samverkanssystemet samt utforska ifall heltid som norm även kan tillämpas inom
andra avtalsområden.

.
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Bedömning

Regionstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten Heltid som norm
Beslutsunderlag

Slutrapport projekt Heltid som norm
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
2016 kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överens om att inom
fem år ska heltidsarbete vara norm och fler ska arbeta heltid. Föresatsen med överenskommelsen var både en förändring på lokal nivå såväl som en samhällsskiftning i norm.
För att möta framtidens rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, kompetensbehov och
personalförsörjning behöver kompetens tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda
attraktiva anställningar. Med heltidsarbete som norm kan vi som organisation stärka vårt
varumärke och vår attraktionskraft på den Gotländska arbetsmarknaden, vilket ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens, bibehålla välfärdsnivån samt behålla kompetenta medarbetare. Heltid som norm, även kallad ”Heltidsresan”, kan i förlängningen dessutom
minska behovet av visstidsanställningar och beskrivs av SKR som den idag enskilt största
insatsen vi kan göra för att öka jämställdheten. Samma villkor oavsett könstillhörighet, ålder eller familjeförhållanden känns som en självklarhet och arbetsklimatet ska kännetecknas
av respekt och en insikt om alla människors lika värde i Region Gotland. Även om avtalet
och arbetet rört ett specifikt avtalsområde så är det en fråga som berör oss alla.
Målet med överenskommelsen och det partsgemensamma arbetet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning än i dag ska arbeta heltid. För den enskilde innebär heltidsarbete bättre förutsättningar att klara sin egen försörjning och ger även mer långsiktiga ekonomiska fördelar
så som högre pension och sjukersättning. Att skapa en trygg anställning för samtliga medarbetare påverkar både välmående och pensionen i en positiv riktning. När fler arbetar heltid
uppstår dessutom positiva effekter för yrkens attraktivitet, framtida kompetensförsörjning
samt jämställdhet.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Centralt är parterna, SKR och Kommunal, överens om tre mål:
 Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
 Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete
 För fler av dem som idag väljer att jobba deltid, ska det eftersträvas heltidsarbete
Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de närmaste
åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven ökar kraftigt. För att möta
framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det att behövas en förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen, där rätten till heltid är en del av
den.
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Utifrån den centrala överenskommelsen har Region Gotland beslutat att heltid som norm
ska gälla från 1 januari 2021, med följande överenskommelse mellan parterna på lokal nivå:








Alla tillsvidareanställda nyanställningar ska vara på heltid
Det ska vara fritt att gå upp i tid vid en årlig inventering men inte fritt att gå ner i
tid alternativt få tjänstledigt utöver den lagstadgade
All tjänstledighet utöver lagstadgad tjänstledighet ska föregås av individuell prövning i förhållande till verksamhetens behov
Vid beviljad tjänstledighet som inte är lagstadgad ska denna tidsbestämmas till max
12 månader i taget, varvid en ny prövning ska ske
Inventering om höjd sysselsättningsgrad sker en gång per år, senast 30 september,
och ny höjd sysselsättningsgrad ska verkställas senast vid årsskiftet
Vid inlasning ska ordinarie inlasningsrutin följas. Därefter ska inlasad medarbetare
på deltid erbjudas heltid som, vid intresse, ska verkställas senast inom tre månader
Vid varje nyrekrytering görs först en prövning av inkomna önskemål om höjd sysselsättningsgrad

Heltid som norm påverkar samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde i form av
krav på till exempel ökad rörlighet och samarbete över gränser. Det väntas också kunna innebära ökade krav på flexibilitet i arbetstidsförläggningen och innehållet i arbetsuppgifterna. Denna typ av förändring har identifierats som nödvändig av parterna i den nya heltidsorganisationen för att kunna möta arbetet med jämställdhet, kompetensförsörjningsutmaningen och budget i balans.

2. Genomförande
Heltid som norm har i Region Gotland bedrivits som ett sammanhållet regiongemensamt
projekt med delprojekt inom varje berörd förvaltning. De olika förvaltningarna har valt
olika projektorganisation, beroende på vad förvaltningen själv bedömt som lämpligt.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Centralt har projektet bestått av en styrgrupp där projektägaren, HR-direktören, suttit tillsammans med projektledaren, biträdande förvaltningschef för regionstyrelseförvaltningen
och förvaltningscheferna för socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det har även funnits en central projektgrupp som
drivits av det centrala projektets projektledare. I projektgruppen har projektledarna, alternativt företrädare för de olika förvaltningarna suttit tillsammans med HR-strateg för arbetsmiljö och hälsa. Slutligen har en referensgrupp funnits på central nivå där projektledare och
en lokal projektledare för en av förvaltningarna suttit tillsammans med två företrädare för
Kommunal på lokal nivå samt ombudsmannen för Kommunal.
Avtalet mellan SKR och Kommunal skrevs 2016. 2017 gjordes en inventering inom Region
Gotland och medarbetare inom Kommunals avtalsområde, kring önskemål om höjd sysselsättningsgrad. Inventeringen var en grund för att ta fram förvaltningsspecifika handlingsplaner på berörda förvaltningar för införandet av heltid som norm och dessa togs fram under 2018. Handlingsplanerna har sedan fungerat vägledande för förvaltningarna i deras arbete med införandet av heltidslösningar.
Tillsammans har en regiongemensam hemsida tagits fram där material, frågor och svar samt
nyheter kring heltidsresan samlats. Bland annat har ett lokalt kommunikationsmaterial i
form av affischer, broschyrer och logga tagits fram. Informationsmaterialet har även distri-
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buerats till samtliga berörda verksamheter för att skapa medvetenhet och diskussionsunderlag i verksamheterna.
Tidigt gick SKR och Kommunal ut med rekommendationen att centrala, allmängiltiga lösningar på heltidsfrågan sannolikt inte var möjliga. Inte heller ett införande av heltider i nuvarande deltidsorganisationer sågs som en framkomlig väg. Istället rekommenderades att
huvudfokus i arbetet borde ligga på att rusta och bygga en heltidsorganisation. Där har
också huvudvikten av det partsgemensamma arbetet legat i Region Gotland.
I Region Gotland togs ett inriktningsbeslut att till årsskiftet 2020/2021 skulle, som regel,
alla nya tillsvidareanställningar i regionen annonseras och tillsättas på heltider. Inför det genomfördes även i september 2020 en inventering hos befintliga medarbetare med deltid
samt ett erbjudande om höjd sysselsättningsgrad i 5%-intervaller upp till heltid från årsskiftet 2020/2021.

3. Förvaltningarnas arbete
Nedan kommer en beskrivning och kommentar från respektive förvaltning kring arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen

Vid RSF etablerades en projektgrupp och en referensgrupp kopplat till förändringsarbetet,
båda har letts av HR-chefen i förvaltningen.
Förberedelser inför införande av heltider som norm 2021 har pågått på förvaltningen utifrån en framtagen handlingsplan inom områdena organisation, bemanning, delaktighet
samt arbetsmiljö. De berörda yrkeskategorierna vid förvaltningen har främst varit städare,
köksbiträden, kockar och badvaktmästare. Det stora flertalet är kvinnor.
Vid samtliga rekryteringar eller förändringar gällande bemanning har verksamheterna strävat efter att erbjuda heltidsanställningar i den mån det varit möjligt. Dialoger har förts tillsammans med arbetsplatsombud och skyddsombud, vidare har ett partsgemensamt arbete
med Kommunal gjorts i form av workshops med fokus på dialogen kring Heltidsresan.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Under 2020 ingick måltidsverksamheten även som en av piloterna i projektet strategisk hållbar bemanning, vilket har gett ökad kunskap kring schemaläggning och planering för att
skapa en mera effektiv bemanning och därmed lägre personalkostnader.
Under hösten 2017 genomfördes enkätundersökningen kring medarbetarnas önskemål om
att arbeta heltid, erhålla högre sysselsättningsgrad eller om de var nöjda med att arbeta deltid i enlighet med den sysselsättningsgrad de har i dagsläget. Enkäten skickades ut till totalt
274 medarbetare inom RSF samt dåvarande kultur och fritidsförvaltning (KFF). Svarsfrekvensen vid RSF var 65 % och vid KFF 84 %. Av de som besvarade enkäten vid RSF arbetade 50 personer deltid och vid KFF arbetade åtta personer deltid.
Av det totala antalet svarande som arbetade deltid svarade 26 % att de önskade arbeta heltid, 10 % svarade att de önskar en högre sysselsättningsgrad, dock ej heltid. 50 % angav att
de ville behålla nuvarande sysselsättningsgrad.
Ett fåtal medarbetare besvarade frågan om varför de inte vill arbeta heltid. Den huvudsakliga anledningen som angavs var på grund av hälsoskäl. Hälften av respondenterna kunde
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enbart tänka sig att arbeta på sin befintliga arbetsplats, ett fåtal, 15%, kunde tänka sig en
kombinationstjänst, såsom att kombinera städ och äldreomsorg.
Hösten 2020 skickades ännu en enkät ut, nu till (90) tillsvidareanställda medarbetare som
arbetade deltid inom Kommunals avtalsområde. I samband med den fick medarbetarna anmäla önskemål om utökad sysselsättningsgrad. De medarbetare som anmälde önskemål om
utökad sysselsättningsgrad fick vid anmälningstillfället även information om att det kan innebära att de måste vara flexibla avseende arbetstidsförläggning, arbetsplats och innehåll i
arbetsuppgifter.
Vid RSF anmälde 25 medarbetare att de önskade utökad sysselsättningsgrad. 23 av dessa
arbetade vid måltidsavdelningen och två vid kultur- och fritidsavdelningen. Ingen arbetade
vid försörjningsavdelningen. 18 av de 25 medarbetarna önskade arbeta heltid. Den totala
ökningen av sysselsättningsgraden för de 25 medarbetarna motsvarades av 4,4 årsarbetare.
28 medarbetare anmälde att de önskade behålla nuvarande sysselsättningsgrad.
Inför implementeringen av heltid som norm har fokus i verksamheterna varit att bygga en
heltidsorganisation som på ett strategiskt och hållbart sätt ska kunna ta hand om den extra
arbetstid som heltidsanställningar medför.
För att klara uppdraget med att införa heltid som norm har nya lösningar arbetats fram och
kommer framgent fortsätta att arbetas fram över avdelnings- respektive förvaltningsgränser. Lösningarna har främst bestått i utökningar av sysselsättningsgrad på ordinarie arbetsplats, att medarbetarna arbetar på två arbetsplatser eller att medarbetarna har fått byta arbetsplats. Vidare har kombinationstjänster med annan verksamhet i samma lokal skapats.
Nuläge 2021

Som ett resultat av vidtagna åtgärder har andelen heltidsanställda vid verksamheterna måltid och kultur- och fritid ökat med 17 procentenheter, från 55 % till 72 % under perioden
2019-2021. Då försörjningsavdelningen gick över till teknikförvaltningen 1 januari 2021 ingår de ej i beräkningen.
En bedömning i berörda verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen är att de kostnader som uppstår vid införande av heltid som norm inte fullt ut går att undvika genom förändrade arbetssätt utan kan komma att öka.
Teknikförvaltningen

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Teknikförvaltningen har deltidsanställda medarbetare i huvudsak inom försörjningsavdelningen och det är där arbetet med heltid som norm varit aktuellt. Som tidigare enkätundersökningar (regionstyrelseförvaltningens resultat) visat har det inte funnits någon påtaglig efterfrågan på högre sysselsättningsgrad bland de berörda medarbetarna.
Nuläge 2021

Förvaltningens chefer kommer i samband med de årliga medarbetarsamtalen ta upp frågan
om medarbetarna har önskemål om att öka sin sysselsättningsgrad och om så är fallet, varför de inte vill det. Frågan bevakas också genom att den årliga regiongemensamma enkäten
genomförs och därefter hanteras de önskemål som eventuellt inkommer. Förvaltningen
kommer också i takt med att medarbetare slutar, enbart nyanställa på heltidstjänster.

5 (15)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Heltid som norm

Socialförvaltningen

Heltidsresan inom socialförvaltningen startade med att några representanter från arbetsgivaren tillsammans med några representanter från Kommunal deltog i ett partsgemensamt
seminarium som hölls av SKR och Kommunal. Efter seminariet var både arbetsgivaren och
Kommunal överens om att det fanns ett flertal utmaningar kring bland annat ekonomin
och behovet av medarbetarnas flexibilitet. Det var också oklart hur många av medarbetarna
som egentligen önskade heltid samt vilken roll facket respektive arbetsgivaren hade i att
driva på förändringen till heltid som norm. Det första steget blev att kartlägga medarbetarnas uppfattning om heltid som norm genom en regiongemensam enkät. Svaren var tudelade, det fanns både de som önskade heltid och de som inte gjorde det. Samtidigt blev det
tydligt att regionen av ett flertal skäl skulle behöva hålla ihop arbetet med heltidsresan och
alla ställningstaganden som skulle behöva göras under resans gång. Ett projekt formades
och inom socialförvaltningen tillsattes så småningom en projektledare som tillsammans
med chefer och fackliga tog fram en tidplan med olika aktiviteter samt underlag för genomförandet. Socialnämnden ställde sig positiva till planen och beslutade att arbetet skulle genomföras. Ganska snart stod det klart att projektet inte ensamt skulle kunna genomföra
förändringen utan förändringsarbetet måste ägas av berörda verksamheter. Projektet avslutades därför med att en konkret tidplan togs fram vari det klart framgick när varje avdelning skulle börja anställa på heltid samt hur befintliga deltidare skulle få möjlighet att gå
upp i heltid. Det här steget var det mest avgörande i hela arbetet. Därefter arbetade avdelningarna efter tidplanen och heltidsresan tog fart på riktigt.
Nuläge 2021

Från och med 2021 anställs alla på heltid och tillfrågas en gång per år om vilken sysselsättningsgrad de vill arbeta på under nästkommande år. Dessutom erbjuds medarbetarna höjd
sysselsättningsgrad i samband med den årliga inventeringen som regelbundet sker varje
höst.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Enligt den regiongemensamma kartläggningen 2017 kring medarbetarnas önskemål om
höjd sysselsättningsgrad hade UAF 403 medarbetare inom avtalsområdet. Av dessa hade 30
deltid, 26 hade en sysselsättningsgrad mellan 75 % och 99 % och fyra hade en sysselsättningsgrad som var 74 % eller lägre. Inom UAF bildades en arbetsgrupp bestående av en lokal företrädare för Kommunal, HR-chef och HR-administratör. Gruppen började arbetet i
februari 2018 med en egen kartläggning inom förvaltningen. 52 deltidsanställda identifierades och tillfrågades om de önskade utökad sysselsättningsgrad samt vilka förutsättningar de
i så fall hade för att tacka ja till ett erbjudande. 20 personer svarade att de önskade utöka sin
sysselsättningsgrad. Projektgruppen arbetare sedan aktivt för att tillgodose önskemålen. Arbetet resulterade i att 11 personer kunde erbjudas önskad sysselsättningsgrad. För övriga
nio personer kunde projektgruppen antingen inte tillmötesgå specifika önskemål eller så
återkom inte berörd vid kontaktförsök.
Nuläge 2021

Sedan 2018 arbetar UAF enligt handlingsplanen för Heltidsresan inom UAF med huvudfokus på:
 I samband med konverteringar av tidsbegränsade deltidsanställningar till tillsvidareanställningar inom Kommunals avtalsområde, kontaktar UAFs HR-funktion berörda medarbetare för att klargöra eventuella önskemål och förutsättningar för utökad sysselsättningsgrad. En plan för detta görs i varje enskilt fall.
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Då många enheter är små och ligger utanför Gotlands tätorter prövas vid behov
möjligheten till samarbete med andra förvaltningar med verksamheter på berörda
orter, för att skapa heltidsarbeten inom planerad budgetram. För att detta arbetssätt
ska fungera för Region Gotland förutsätter det ibland beslut som är förvaltningsöverskridande.
Vid annonsering av behov på deltid kontaktar UAFs HR-funktion ansvarig chef för
att diskutera möjligheten att utöka sysselsättningsgraden.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I den regiongemensamma inventeringen 2017 var svarsfrekvensen från HSFs medarbetare
hög med 83 %. I svaren kunde man utläsa att 22 % önskade en lägre sysselsättningsgrad, 13
% önskade en ökning av arbetstiden till 100 % och 15 % ville utöka sin arbetstid men inte
till heltid.
En kompletterande enkät skickades även ut till cheferna med frågor kring hur man ser på
heltidsfrågan. I svaren framkom bland annat att flera chefer arbetade aktivt med att få medarbetare att öka sin sysselsättningsgrad. Det framkom även att vissa verksamheter inte gynnas av att scheman är på heltid.
I början av 2018 tillsatte HSF en projektledare för att leda arbetet. I samband med det togs
ett delprojektdirektiv fram. Det tillsattes en styrgrupp och en projektgrupp och i april 2018
togs en handlingsplan fram. I juni 2018 samverkades arbetet med Heltidsresan i HSF.s
samverkansgrupp och HSF.s nämnd fattade i augusti 2018 beslut om planen. (HSN
2018/343). 2019 tog projektet fram ett presentationsmaterial till berörda verksamheter som
ett stöd i sitt arbete med enheterna.
Förvaltningens projekt har bytt projektledare ett antal gånger under projekttiden, vilket har
påverkat förändringstakten. I juni 2019 togs en delprojektplan fram av en ny projektledare.
Beslut om planen togs av förvaltningschef. Arbetet fortlöpte enligt plan, men hösten 2019
byttes projektledare igen. Den nya projektledaren tillträdde under hösten 2019 och då
skedde även en uppdatering av delprojektdirektivet.
Arbete med Heltidsresan intensifierade under hösten 2020. Våren 2020 stannade arbetet
upp på grund av covid-19, så även om en projektledare tillsatts var det först under hösten
2020 som arbetet tog fart.
Nuläge 2021

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Nu är HSF ikapp med dialogen kring de beslut som tagits inom ramen för Heltidsresan.
Dialogmöten, informationsmail till chefer och medarbetare, affischer och foldrar har gett
bra resultat.
De medarbetare som önskade gå upp i heltid har erbjudits önskad sysselsättning och nya
tjänster annonseras på heltid. Förvaltningen har inte nått i mål med är att få till en rotation
mellan enheter för att på ett bättre sätt kunna använda den utökade sysselsättningsgrad projektet genererat. En arbetsgrupp har tillsatts för att se hur samordning av eventuell övertaligheten kan ske. Bemanningsenheten kan eventuellt vara en naturlig punk för att samordna
det arbetet.
Enligt plan ska det under april/maj 2021 genomföras en uppdatering av den riskanalys som
tagits fram för Heltidsresan inom HSF. Riskanalysen syftar till att få en nulägesbild från
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verksamheterna kring arbetssätten, då det gått några månader efter införseln vid årsskiftet.
Även denna riskanalys görs med enhetschefer och arbetsplatsombud. Målet är att fånga
upp sådant som eventuellt behöver skruvas på och även få feedback på vad som fungerar
bra. Riskanalysen ska vara klar innan projektet avslutas i maj 2021
I oktober 2021 planeras det att genomföras en enkät till samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde och dess chefer. Resultatet och analysen utgör sedan grunden för hur
arbetet ska gå vidare inom förvaltningen.

4. Kommunals ord, vår resa mot heltid
Nedan kommer en beskrivning och kommentarer från fackförbundet Kommunal.
Bakgrund

2016 gjordes en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Kommunal. Parterna kom överens om att arbeta för att heltidsarbete ska vara norm inom
fem år (31/5-21) och att fler ska arbeta heltid. Mål, att alla nyanställningar ska ske på heltid,
alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete och heltidsarbete ska eftersträvas för de som
har en heltidsanställning, men av olika skäl arbetar deltid i dag.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Projektet ”Heltid som norm”

Heltid som norm har bedrivits som ett regionsgemensamt projekt med delprojekt inom berörda förvaltningar. Varje förvaltning har tagit fram sin handlingsplan som sen har varit
vägledande i arbetet framåt. Alla förvaltningar har haft olika förutsättningar och olika utmaningar.
Processen har varit lång och inneburit mycket partsgemensamt arbete både regionsövergripande och i förvaltningarna. Det har varit spännande men också en utmaning. Vår upplevelse är att startsträckan blev lång innan arbetet tog fart på riktigt.
Att kommunicera och implementera projektet på ett sådant sätt att medarbetare och chefer
på enhetsnivå är ”med på tåget” har varit svårt.
Här ser vi att vi inte fullt ut har lyckats så bra som vi hade önskat. Behovet av kommunikationsinsatser har varit stora och har inte stämt överens med de resurser som projektet har
haft tillgång till. Under perioder har det inte funnits någon kommunikatör knuten till projektet och olika kommunikatörer har kommit och gått på grund av andra åtaganden.
Vi upplever också att förvaltningarnas handlingsplaner inte helt har följts när det kommer
till information, dialog och implementering på APT. Vi hade behövt göra större partsgemensamma insatser för att göra våra arbetsplatsombud och skyddsombud delaktiga i processen. I RSF gjordes ett bra arbete där ombuden kallades till träff för att få mer förståelse
och bli mer delaktiga i ”Heltidsresan” Intentionen fanns att göra samma sak i fler förvaltningar men då ombuden där är betydligt fler stupade detta på grund av ekonomiska orsaker
då parterna inte var överens om vem som skulle stå för kostnaden.
I de fall när implementeringen i verksamheterna inte har fungerat fullt ut är upplevelsen att
det har funnits en önskan om någon slags universallösning för att nå målet. Här har parterna hela tiden varit tydliga med att det inte finns några generella lösningar då varje förvaltning och varje enhet är unik och har olika förutsättningar att utgå ifrån.
Kommunal kan såhär i efterhand se att det hade varit en vinning med en ”plattare” projektorganisation. Den referensgrupp som har funnits på övergripande nivå kunde istället ha varit en del av projektgruppen på samma nivå. Vi tror att det hade blivit en annan dynamik i
arbetet och en närmare dialog jämfört med att som nu projektledaren har fört fram referensgruppens synpunkter och tankar till projektgruppen och vice versa. Vi vill dock vara
tydliga med att vårt samarbete i referensgruppen har fungerat väldigt väl och att vi upplever
8 (15)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Heltid som norm

att vi har haft en bra dialog och ett tillitsfullt klimat där projektledaren har hållit ihop arbetet på ett berömvärt sätt.
Det partsgemensamma samarbetet har bestått av många möten, dialog, konstruktiva diskussioner och att försöka tänka utanför boxen. Vi har getts möjlighet att delta i nationella
partsgemensamma konferenser där vi kunnat utbyta erfarenheter med andra regioner och
kommuner. Det har varit bra och givande eftersom det har sett så olika ut. Dels gällande
hur långt man har kommit på sin resa och dels har själva genomförandet skett på olika sätt.
Nuläge

I Region Gotland är vi, arbetsgivaren och Kommunal, överens om att Heltid som norm ska
gälla från 1 januari 2021.
Alla nyanställningar inom Kommunals avtalsområde sker nu på heltid.
Vi ser att arbetet hittills har lett till att antalet medarbetare som jobbar heltid har ökat och
att fler jobbar mer vilket är mycket glädjande. Dock är det fortfarande många medarbetare
som anger att man inte vill jobba heltid. Detta kan bero på flera olika saker men det är viktigt att ta reda på orsaken.
Vår erfarenhet är också att det finns svårigheter med krav på flexibilitet. Det kan till exempel handla om medarbetare som inte kan tänka sig att jobba någon annanstans än på sin
egen enhet.
I HSF återstår ett något större arbete jämfört med övriga förvaltningar, till stor del beroende på att projektledare bytts ut och processen då har tappat fart.
Arbetet framåt

Vi har kommit långt på vår Heltidsresa men vi är inte riktigt framme ännu.
Den 31 maj 2021 tar projektet slut och arbetet behöver då fortsätta i de berörda förvaltningarna.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Utifrån det som vi från Kommunals håll ser i vissa regioner i dag, med bemanningshandböcker, fler arbetspass och kortade natturer, är vi oroade. Vår farhåga är att medarbetare
inom Kommunals avtalsområde får sin heltid men på bekostnad av arbetsmiljön. Detta i
form av till exempel8 försämringar i schemaläggning och krav på en ökad flexibilitet som
medarbetarna uppfattar att man inte klarar av och då medför risk för ohälsa.
Vi är överens om att införandet av heltid som norm kan innebära krav på ökad flexibilitet
men hänsyn behöver tas till individens förutsättningar likväl som till att kompetens och
kvalitet bibehålls i verksamheten.
Kommunal kommer även framöver att jobba för att vi, genom delaktighet och dialog, ska
komma fram till bra lösningar för en god arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete.
För att få en normförflyttning behöver arbetet med Heltid som norm hållas levande genom
att:
 Arbetsgivaren skapar förutsättningar för att medarbetare ska vilja jobba heltid
 Dialog kring Heltid som norm sker kontinuerligt på APT där ombuden involveras
så att även det fortsatta arbetet sker partsgemensamt
 Skapa aktiviteter i ett årshjul. Till exempel inventering årligen genom e-tjänst, APTmaterial
 Ta upp som årlig punkt i CSK så att utvecklingen kan följas upp
 Ta reda på orsaken när medarbetare inte vill jobba heltid
 Säkerställa att arbetsmiljön är sådan att medarbetare orkar jobba heltid
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Möjliggöra dialog i arbetsgrupperna och delaktighet kring organisation, schemaläggning och flexibilitet så att rätt förutsättningar finns för medarbetarna
Tydliggöra det som vi partsgemensamt är överens om och lägga på den gemensamma intranätssidan.

5. Utvecklingen av del- och heltid över tid
2019-01
2020-01
RSF
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (ssg)

2021-01

616
81%
21%
94,8%

615
81%
19%
95,5%

425
88%
12%
96,9

121
52%
48%
89%

118
56%
44%
90,1

111
70%
30%
93,4

22
73%
27%
93,6

20
75%
25%
94,3

16
88%
12%
97,2

Måltid
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr

Fritid
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr

Överförts till
TKF 210101

Försörjning
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr

173
78%
22%
95,5

80%
20%
96,1

170
83%
17%
96,5

1523
50%
50%
90,81%

1516
55%
45%
91,66%

1504
64%
36%
93,33%

525
21%
79%
83,85%
8 881
13 544

517
25%
75%
85,25%
10 070
10 195

527
41%
59%
88,62%

342
28%
72%
89,07%
9 227
5 806

336
36%
64%
89,65%
8 269
3 857

321
46%
54%
91,08%

320
80%
20%
96,61%
7 268
5 568

326
86%
14%
97,33%
7 735
3 597

321
89%
11%
98,15%

SOF
Tillsvidare
Andel heltid
Andel deltid
Genomsnittlig ssgr

SÄBO
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr
Övertid (avser helåret)
Mertid (avser helåret)

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Hemtjänst
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr
Övertid (avser helåret)
Mertid (avser helåret)

OOF
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssgr
Övertid (avser helåret)
Mertid (avser helåret)
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UAF
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssg

485
91%
9%
87,75%

503
92%
8%
87,54%

531
93%
7%
93,12%

54
91%
9%
93,28%

51
92%
8%
91,33%

52
90%
10%
93,89%

431
90%
10%
83,33

452
92%
8%
83,97%

479
93%
7%
92,40%

158
62,66%
34,81%
2,53%
92,61

161
62,11%
36,65%
1,24%
92,75%

164
67,68%
29,27%
3,05%
93,42%

12
75,00%
16,67%
8,33%
91,67%

14
78,57%
14,29%
7,14%
92,86%

15
80%
13,33%
6,67%
93,33%

9
11,11%
77,78%
11,11%
81,68%

10
10%
80%
10%
81,01%

10
20%
80%
0%
85,55%

3
33,33%
33,33%
33,33%
80%

3
33,33%
33,33%
33,33%
80%

2
50%
0%
50%
80%

GVN
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssg

BUN
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Andel deltidsanställda
Genomsnittlig ssg

HSF
Sjukvård övergripande, Undersköterska
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Deltidsanställda (75-99%)
Deltidsanställda (1-74%)
Genomsnittlig ssg

Primärvården, undersköterska
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Deltidsanställda (75-99%)
Deltidsanställda (1-74%)
Genomsnittlig ssg

Sjukvård övergripande, Måltidspersonal
Tillsvidare
Andel heltidsanställda
Deltidsanställda (75-99%)
Deltidsanställda (1-74%)
Genomsnittlig ssg

Sjukvård övergripande, medicinsk fotterapeut

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Tillsvidare
Andel heltid
Deltidsanställda (75-99%)
Deltidsanställda (1-74%)
Genomsnittlig ssg

6. Slutsatser
Det av parterna överenskomna målet att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid
nyanställning är uppnått. Målet att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag är till stor del uppnått.

11 (15)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Heltid som norm

Från och med 1 januari 2021 är alla nya tillsvidareanställningar inom regionen och Kommunals avtalsområde heltid, som regel. Andelen redan anställda medarbetare som önskar
arbeta heltid har ökat, men arbete kvarstår. Om en normförflyttning från deltid till heltid
inom regionen skett är ännu inte mätbar då huvuddelen av arbetet hittills har fokuserat på
organisationsstrukturen kring sysselsättningsgrader. Det har gått för kort tid sedan heltid
som norm aktualiserades, både vid nyanställningar och för befintligt anställda, för att normtrender ska kunna utläsas. Trenden är dock god och indikerar på en förflyttning.
Arbetets fokus på organisationsstrukturen har under åren varit helt dominerande, det enligt
rekommendationen från SKR och Kommunal. Hade fokus istället legat på att anställa på
heltid och erbjuda heltid till befintligt deltidsanställda redan för flera år sedan utan att samtidigt ändra i strukturer, skulle eventuellt fler heltider kunnat ses i dagsläget. Effekten hade
dock troligen varit ett än större underutnyttjande av överskjutande arbetstid och kostnaderna hade sannolikt varit mycket högre än idag. Inget tyder heller på att nya samarbeten
och flexibla lösningar skulle identifierats snabbare. Men eftersom fokus legat på strategisk
och central organisering har arbetet ibland upplevts stå stilla och frågan har stundtals upplevts oaktuell i verksamheterna.
Under åren har också det partsgemensamma arbetet utvecklats mellan regionen och Kommunal. Stundtals har det varit nya marker att utforska med ett partsgemensamt arbete och
samsyn har inte alltid rått, men generellt har arbetet flutit på bra och engagemanget och
samarbetet har präglats av en god ömsesidig intention och ett gott klimat.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

En E-tjänst för årlig inventering av önskemål om utökad sysselsättningsgrad har implementerats i regionen som årligen öppnar upp i september. Ett regiongemensamt förhållningssätt avseende tjänstledigheters tidsbegränsning har också utarbetats för att främja samtal
kring heltid samt att verksamhetens behov står i centrum för organisationens planering av
bemanningsresurser.
Det finns en stark kultur i hur vi väljer att planera, bemanna och förlägga arbetstid i våra
verksamheter och olika förvaltningar skiljer sig åt i bemanningskultur. Bland våra chefer är
det inte ovanligt att man känner en rädsla och oro för kompetenstapp och oattraktivitet
som arbetsgivare ifall verksamhetens behov styr och går före medarbetarnas ibland andra
önskemål och behov kring arbetstidsförläggning och bemanningsplanering. Att som medarbetare få möjlighet att själv välja sysselsättningsgrad har av många upplevts som attraktivt
och är fortfarande önskvärt av många. Inom Kommunals avtalsområde finns i samhället i
stort ett utbrett deltidsarbete som resulterar i sämre ekonomiska förutsättningar för självständighet, sämre pension, sämre A-kassa och sjukpenning samt behov av flera arbeten för
att klara sig. Nationellt finns ett behov av en kraftansamling kring heltider inom Kommunals avtalsområde eftersom det finns en norm- och jämställdhetsaspekt i frågan. Utöver det
finns det även en kompetensutmaning framåt som kräver flera typer av åtgärder, där ibland
heltid som norm, för att kunna mötas. SKR är tydlig i sin ståndpunkt – heltid som norm är
den enskilt största jämställdhetsinsatsen vi kan göra idag.
Kostnaderna för att klara uppdraget med Heltid som norm går inte att bedöma då förändringen där alla nyanställs på heltid nyligen införts och ingen analys av personalkostnader
därför har kunnat göras. Inom Socialförvaltningen kan vi dock se tendenser till att överoch mertider har sjunkit i samband med heltid som norm eftersom förvaltningen införde
rutinerna tidigare än resten av regionen. Om dessa kostnadsminskningar hade haft ett än
större utfall om 2020 inte hade präglats av en pandemi är dock svårt att uttala sig om. Det
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är i dagsläget också svårt att bedöma ifall att fler hade önskat heltid under andra omständigheter eller om kostnadsökningarna som heltid genererar motsvarar kostnadsminskningarna
för mer- och övertidsuttagen samt timanställda. Även effekten på sjuktalen är svår att bedöma i dagsläget. Sannolikt har rådande pandemi en stark påverkan på sjuktalens storlek
och eventuella positiva följder av heltider är svår att bedöma. Troligtvis har dock utökade
sysselsättningsgrader minskat Socialförvaltningens behov av mer- och övertider samt timanställda. Med tiden väntas det resultera i minskade sjuktal då ordinarie kollega i större utsträckning täcker verksamhetens behov inom ordinarie arbetstid. Någon sådan effekt går
dock inte att se i dagsläget.
Att som verksamhet våga överanställa för att täcka behovet som uppstår vid till exempel
sjukdom och utbildningar har visat sig vara svårt för verksamheterna. Det finns en tveksamhet i att ta ett övergripande perspektiv för helhetens ekonomiska effekt kontra enhetens specifika budgetram. Eventuellt beror detta på bristande stöd i hanteringen av överskjutande arbetstid. Vårt bemanningsplaneringssystem Medvind används i dagsläge inte utifrån dess fulla potential och effekten av det blir en svårighet i att identifiera och strategiskt
nyttja utökad arbetstid inom regionen där behov finns. Risken är stor att detta leder till
merkostnader för organisationen som skulle kunna undvikas genom bättre nyttjande av digitala system, mer utvecklade samarbeten mellan förvaltningar, bättre rutiner för introduktion i flera verksamheter samt central koordinering av bemanning och arbetstid. Dessutom
saknas interna utbildningar i arbetstider samt kopplingen mellan bemanningsplanering och
ekonomi för våra chefer och planerare.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Heltidsorganisationens grundidé är att nyttja överskjutande arbetstid som uppstår i samband med heltidsanställningar på ett flexibelt och regiongemensamt sätt. Bara då detta fungerar på ett tillfredsställande sätt väntas kostnadsneutralitet och bättre möjligheter att möta
kompetensutmaningar att uppstå. Förväntan om flexibilitet för den enskilde är dock förknippat med stora utmaningar. I många fall upplevs förväntan om flexibilitet som skrämmande och oattraktivt för den enskilde. Eventuellt leder det till att färre anmäler intresse
för heltid även om heltid i sig skulle vara attraktivt. För att möta denna oro och utmaning
måste medarbetare få möjlighet till inflytande och delaktighet kring sin flexibilitet, rätt introduktion måste säkerställas så att den enskilde kan känna sig trygg och kompetent på flera
platser och goda exempel måste lyftas fram. I flera fall är det även en stor utmaning för organisationen att få till bra flexibla lösningar. I vissa fall resulterar denna typ av organisering
till ett steg ifrån en specialisering hos den enskilda, något som man länge jobbat för och
som är intimt förknippat med organisationens uppbyggnad och den enskildes yrkesstolthet.
Dessutom saknas central koordinering kring detta, som redan nämnts tidigare, vilket ibland
gör det svårt för den enskilde chefen att se och utforska behov hos andra som skulle kunna
matchas mot den egna verksamhetens resurser på ett bra sett.
En annan aspekt som ofta lyfts i arbetet är den om arbetsmiljö. Ofta har Kommunal flaggat
för att medarbetare uttrycker en tveksamhet inför att orka jobba heltid. Frågan kring om
det är rimligt att orka jobba heltid kan dock inte ses som en fråga om arbetstid utan snarare
om arbetsmiljö. Inom andra avtalsområden ses heltidsarbete som fullt rimligt och det
samma bör givetvis gälla inom Kommunals avtalsområde som har samma arbetstidsmått.
Farhågan om att inte orka jobba heltid tros relatera till en rädsla för att belastningen ska bli
för stor. Men ett hållbart sätt att förlägga arbetstiden i kombination med säkerställande att
den enskilde inte behöver få sin arbetstid förlagd enbart till arbetstoppar under arbetsdagen
torde generera en långsiktig lösning.

13 (15)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Heltid som norm

Det finns även goda exempel på medarbetare som provat att gå upp i heltid och där erfarenheterna varit positiva. En medarbetare uttrycker sig så här kring sin erfarenhet att gå
från 90 till 100%:
- Jo, det blir någon mer dag på en sexveckorsperiod och det blir längre dagar, men än så länge tycker jag att
det går bra.
- Ja, jag fick frågan och tänkte lite. Jag kom fram till att det här är bättre för mig och för min pension.
Det är ett högt tempo i våra jobb men trivs man i gruppen och ställer upp för varandra fungerar det.
En annan uttrycker sig så här:
- Det blir inte så stor skillnad för mig. Jag kan också tänka mig att jobba på olika ställen om det behövs.
Hur vi väljer att bemanna inom regionen är en större fråga än enbart heltid som norm. I
samband med att andra arbeten kring detta pågått parallellt inom regionen så har gränserna
mellan olika arbeten stundtals suddats ut och heltid som norm har setts som en naturlig del
av andra projekt och en aspekt av bemanningskomplexiteten. Det har både lett till draghjälp i frågan och stundtals till utmaningar i att hålla ihop arbetet kring heltider som partsgemensamt. Inom de olika förvaltningarna som berörs inom regionen har också frågan visat sig ha olika storlek. Ofta som en effekt av antalet medarbetare inom avtalsområdet, rådande kompetensförsörjningsutmaningar samt den enskilda förvaltningens rådande bemanningskultur. Men även om frågans aktualitet och storlek varierat, så även under arbetets
gång, väntas de demografiska utmaningarna framåt förstärka frågeområdets storlek generellt och nationellt.
Om behov av strukturella förändringar eller omprioriteringar behövs för att klara uppdraget är ej klarlagt i dagsläget. De demografiska utmaningarna framåt på Gotland specifikt
kräver dock ett aktivt och strategiskt arbete med bemanning och där är heltidsfrågan en naturlig del av den lösningen, förutsatt att vi nyttjar vårt resurskapital på ett effektivt sätt.

7. Arbetet framåt
För att säkerställa att utvecklingen framåt med heltid som norm går i en positiv riktning behöver arbetet fortsätta i verksamheterna. Lösningar på olika utmaningar kräver en verksamhetsnära förståelse och arbete. Även om mycket redan är gjort på central nivå med regionsgemensamma principer, organisering av heltidsorganisation, kommunikationsmaterial med
mera och verksamheterna getts goda förutsättningar att jobba vidare med heltid som norm
återstår några områden som skulle vara bra att följa upp framåt.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

Det första rör normförflyttningen. Eftersom vi i dagsläget ännu inte kan uttala oss om en
eventuell normförflyttning och det är ett av huvudmålen med det nationella arbetet, så bör
frågan framåt följas upp på regionnivå. Vi vill se om arbetet som vi gör ger en sådan effekt
eller inte samt om vi har behov av ytterligare åtgärder för att åstadkomma en sådan förflyttning. I övrigt bör fortsatta jämförelser av heltidslösningar för andra yrkesgrupper och typiskt manliga yrken göras.
För att säkerställa en successiv förflyttning inom Kommunals avtalsområde, vad gäller heltider över tid, skulle eventuella hinder för att vilja gå upp i tid behöva utforskas vidare i
verksamheterna där de anställda befinner sig. Ett exempel på åtgärd skulle kunna vara dialogen kring sysselsättningsgrad i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Andra exempel skulle kunna vara att jobba med introduktionsplaner, bemötande av tillfälliga inhoppare,
arbetsmiljöutmaningar med mera.
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Flera förvaltningar har lyft behovet av en central hantering och utveckling av samarbete
kring överskjutande arbetstid, sådan som riskeras att uppstå i samband med utökade sysselsättningsgrader. Eftersom upplevelsen är att man på lokal nivå i förvaltningarna har suboptimala förutsättningar att se och koordinera regiongemensamma lösningar bör det gemensamma arbetet fortsätta och utvecklas.
För att säkerställa att även det framtida arbetet med heltid som norm sker i en anda av
partsgemensamhet bör arbetet i förvaltningarna måna om samverkanssystemet. Att arbetsplatsombud, skyddsombud och arbetsgivare tillsammans jobbar med frågan på APT och i
samverkan ses som en trolig framgångsfaktor.
De faktiska kostnaderna för att klara uppdraget med heltid som norm behöver analyseras och
redovisas, såsom kostnader för att bygga en heltidsorganisation samt effekthämtning i kostnadsminskningar vad gäller mer- och övertidsuttag, timanställningar samt sjuktal med mera.
Projektet har precis avslutats och 2020 har även präglats av pandemin, faktorer som gör att
det i dagsläget är för tidigt att bedöma faktiska kostnader. En redovisning kring detta kommer göras i ordinarie uppföljning.

Ärendenr RS RS 2017/977 Datum 2021-09-01

I övrigt bör arbetet med heltid som norm utforskas även i andra avtalsområden för att underlätta kompetensförsörjningen för regionen i stort. Arbetet med heltider som en bemanningsstrategi för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna bör ingå i det arbete som
pågår parallellt inom regionen kring strategisk hållbar bemanning.
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RS AU § 194

Slutrapport. Heltid som norm

RS 2017/977

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Slutrapporten för projektet Heltid som norm godkänns.

2016 kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överens om att
inom fem år ska heltidsarbete vara norm och fler ska arbeta heltid. En insats för att
kunna möta framtidens rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, kompetensbehov och personalförsörjning och för att kunna erbjuda attraktiva anställningar.
Att erbjuda heltider som norm ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens,
bibehålla välfärdsnivån samt behålla kompetenta medarbetare. I förlängningen kan
arbetet hjälpa till att minska behovet av visstidsanställningar. Det är även den enskilt
största insatsen vi kan göra för att öka jämställheten, att erbjuda samma villkor
oavsett könstillhörighet, ålder eller familjeförhållanden. För den enskilde innebär
heltidsarbete bättre förutsättningar att klara sin egen försörjning och ger även mer
långsiktiga ekonomiska fördelar så som högre pension och sjukersättning. När fler
arbetar heltid uppstår positiva effekter för yrkens attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
Föresatsen med överenskommelsen har varit att få till en förändring både på lokal
nivå såväl som en samhällsskiftning i norm. Även om avtalet och arbetet rört ett
specifikt avtalsområde så är det en fråga som berör alla. Målet med överenskommelsen och det partsgemensamma arbetet har varit att det normala vid en
nyanställning ska vara heltid samt att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning än i dag ska arbeta heltid.
Den centrala överenskommelsens tre mål:
-

Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
För fler av dem som idag väljer att jobba deltid, ska det eftersträvas heltidsarbete.

forts
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Utifrån den centrala överenskommelsen har Region Gotland beslutat att heltid som
norm ska gälla från 1 januari 2021, med följande överenskommelse mellan parterna
på lokal nivå:
-

Alla tillsvidareanställda nyanställningar ska vara på heltid.
Det ska vara fritt att gå upp i tid vid en årlig inventering men inte fritt att gå ner i
tid, alternativt få tjänstledigt utöver den lagstadgade.
All tjänstledighet utöver lagstadgad tjänstledighet ska föregås av individuell
prövning i förhållande till verksamhetens behov.
Vid beviljad tjänstledighet som inte är lagstadgad ska denna tidsbestämmas till
max 12 månader i taget, varvid en ny prövning ska ske.
Inventering om höjd sysselsättningsgrad sker en gång per år, senast 30 september
och ny höjd sysselsättningsgrad ska verkställas senast vid årsskiftet.
Vid inlasning ska ordinarie inlasningsrutin följas. Därefter ska inlasad medarbetare
på deltid erbjudas heltid som, vid intresse, ska verkställas senast inom tre månader.
Vid varje nyrekrytering görs först en prövning av inkomna önskemål om höjd
sysselsättningsgrad.

Inom Region Gotland har projektet heltid som norm bedrivits som ett sammanhållet
regiongemensamt projekt med delprojekt inom varje berörd förvaltning. Samtliga
berörda förvaltningar har gjort en förflyttning av antalet heltidsanställningar under
perioden 2019-01 till 2021-01. Störst förflyttning har socialförvaltningen gjort med
14 % ökning av antalet heltidsanställda.
Det av parterna överenskomna målet att ”tillsvidareanställning på heltid är det
normala vid nyanställning och redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än i dag” kan sägas vara till stor del uppnått. Från och med 1 januari
2021 är alla tillsvidareanställningar inom regionen och Kommunals avtalsområde
som regel heltid. Andelen redan anställda medarbetare som önskar arbeta heltid har
ökat, men en del arbete kvarstår.
De faktiska kostnaderna för att klara uppdraget med heltid som norm behöver
analyseras och redovisas, såsom kostnader för att bygga en heltidsorganisation samt
effekthämtning i kostnadsminskningar vad gäller mer- och övertidsuttag, timanställningar samt sjuktal med mera. Projektet har precis avslutats och 2020 har även
präglats av pandemin, faktorer som gör att det i dagsläget är för tidigt att bedöma
faktiska kostnader. En redovisning kring detta kommer göras i ordinarie uppföljning.
forts
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För att säkerställa att utvecklingen framåt med heltid som norm går i en positiv
riktning behöver nu arbetet fortsätta i verksamheterna. Arbetet i projektet med att ta
fram regiongemensamma principer ger goda förutsättningar för det arbetet och
därutöver behöver ett arbete med att koordinera ytterligare regiongemensamma
lösningar utifrån en strategisk hållbar bemanning göras. Ta fram en bemanningsstrategi, måna om samverkanssystemet samt utforska ifall heltid som norm även kan
tillämpas inom andra avtalsområden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner slutrapporten
Heltid som norm.
Ärendets behandling under mötet

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

Slutrapport projekt Heltid som norm
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-06
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1 juni 2021

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Avgiftsärende. Intygstaxa - Remissvar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa
för åtgärder som inte utgör sjukvård skall antas med följande justeringar:
- 15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar tas
bort ur förslaget till intygstaxa
- 15:08 Intyg för särskild undervisning tas bort ur förslaget till intygstaxa
- 16.02 Intyg anpassning bostad. Intyget tas bort ur förslaget till intygstaxa.
- För de intyg som debiteras med timtaxa ska i bilaga 1 förtydligas att det är
kr/timme som avses och att debitering sker för varje påbörjad 15 minuters
intervall.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-01-14 att ärendet
skulle utredas vidare avseende följande intygtaxor:


15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar



15.08 Intyg för särskild undervisning



16.02 Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om
bostad för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.



16.05 Intyg för familjehem

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att berörda nämnder skulle remitteras och
intygen utredas avseende behov och vem som ska betala.
Ärendet har skickats till följande berörda nämnder; barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
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socialnämnden. Remissvar har inkommit från hälso- och sjukvårdsnämnden,
socialnämnden, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat följande svar:
Intyg 15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar.
Nämnden föreslår att intyget utgår ur förslaget till intygstaxa. Istället kan intyg 15:04
och 15:06 användas, vilka är intyg som baseras på medicinska skäl för att antingen få
särskilda förutsättningar vid prov i och inför olika utbildningar eller för särskild
undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats.
Intyg 15:08 Intyg för särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats.
Intyget utfärdas av läkare när det finns medicinska skäl att elev med skolplikt bör
undervisas på annan plats än i skolan. Intyget är relativt ovanligt och elevens
målsman betalar för intyget.
Intyg 16:02 Intyg angående anpassning av bostad. Intyget används för att bedöma
behov av anpassning av bostaden utifrån medicinska tillstånd. Intyget används även
vid ansökan om särskilt boende. Intyget utfärdas relativt ofta, både av primärvården
och den specialiserade vården inom hälso- och sjukvårdsnämndens område, såväl
som av den kommunala sjukvården inom socialnämndens område. Betalande för
intyget är den som beställt intyget, till största del socialförvaltningens verksamhet.
Någon interndebitering sker inte i dagsläget. Ersättning tas endast ut om det är
kommuner utanför Region Gotland som beställer intyget.
Intyg 16:05 Intyg för familjehem. Intyg utfärdas av läkare vid bedömning av
familjemedlemmars hälsotillstånd vid rekrytering av familjehem. Intyget är relativt
ovanligt och beställaren av intyget betalar för det. Det kan då antingen vara personen
själv eller den socialtjänst som gör rekryteringen.
Socialnämnden har lämnat följande svar:
Nämnden har lämnat remissvar på förslaget till taxa för intyg 16:02 Intyg för
anpassning av bostad. Övriga intyg anser sig nämnden inte berörd av och har därför
inte lämnat något svar.
Intyg 16:02 Intyg angående anpassning av bostad.
Hemsjukvården utfärdar ca 355 intyg för bostadsanpassning per år. Tidsåtgången för
dessa beräknas som hög då det innefattar hembesök för utredning, körtid och själva
intygsskrivande.
Om patienten/brukaren istället skulle belastas med en avgift för intyget kan det
innebära att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd till att ansöka om
bostadsanpassningsbidrag och därmed avstå. Boverket anser att kostnaden för intyg
inte är bidragsberättigat utan det är något sökanden behöver för sin ansökan, därmed
kan aldrig en kostnad för intyg beviljas som bostadsanpassningsbidrag.
Socialnämnden anser att intyget från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig till
ansökan om bostadsanpassning ska skrivas och administreras utan kostnad för
sökande och utan interndebitering mellan förvaltningarna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat följande svar:
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Intyg 15.08 Intyg för särskild undervisning
Nämndens arbetsutskott framhåller att skollagen säger att grundskola ska vara
avgiftsfri och tillika är sjukvården i Region Gotland gratis för barn och ungdomar tills
de blir 18 år.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare tillfrågas om skolan kan ta del av läkares tidigare bedömning eller
utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en hjälp i bedömningen om
vilka insatser av stöd som ska sättas in, dokumentation/utlåtande/läkares bedömning
är dock inget krav från skolan.
Nämndens arbetsutskott anser att intyg 15.08 för särskild undervisning för barn- och
elever inte krävs och därmed inte behöver finnas med i hälso- och
sjukvårdsnämndens intygstaxa.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat följande svar:
Intyg 15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
Intyg 15.08 Intyg för särskild undervisning
Nämndens arbetsutskott framhåller att skollagen säger att gymnasieskolan ska vara
avgiftsfri och tillika är sjukvården i Region Gotland gratis för barn och ungdomar tills
de blir 18 år.
De intyg som förekommer inom den kommunala gymnasieutbildningen är
friskhetsintyg som transportstyrelsen kräver för att elever studerande på
sjöfartsutbildningen ska få nödvändiga certifikat. Friskhetsintyget avser tre enkla
kontroller av läkare som hanteras av skolläkare anställd av barn och elevhälsan i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare tillfrågas om skolan kan ta del av läkares tidigare bedömning eller
utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en hjälp i bedömningen om
vilka insatser av stöd som ska sättas in, dokumentation/utlåtande/läkares bedömning
är dock inget krav från skolan.
Nämndens arbetsutskott anser att intyg för elever inte krävs enligt föreslagen taxa
(punkt 15.07-15.08) och att dokumentation och läkarutlåtande bör vara avgiftsfria för
barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med hälso-och sjukvårdsnämnden att intyg
15:07 kan utgå ur intygstaxan. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser
att intyg 15:07 inte behövs.
Socialnämnden har framhållit att om en avgift intyg för anpassning av bostad skulle
tas ut av brukaren finns risk för att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd med
detta och därmed inte kunna söka bostadsanpassningsbidrag. Nämnden anser inte
heller att interndebitering inom eller mellan förvaltningar skulle tillföra något utan
endast skapa mer administration.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden har olika syn vad gäller avgift för intyg om bostadsanpassning.
3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1560

Hälso- och sjukvårdsnämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för intyg om
bostadsanpassning. Den avgift som nämnden föreslår är 625 kr inklusive moms om
en läkare utfärdar intyget alternativt 313 kr inklusive moms om annan personal
utfärdar intyget.
Regionstyrelseförvaltningen anser att samma typ av intyg som kan utfärdas av två
olika förvaltningar ska hanteras på samma sätt vad gäller om avgift ska tas ut eller ej.
Ifall avgift ska tas ut så ska den vara utformat på likartat sätt oavsett förvaltning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att taxa för intyg 16.02 ska utgå ur hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa. När en samsyn mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden nåtts kring en eventuell avgift för intyg om
bostadsanpassning kan frågan tas upp för beslut igen.
Arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har svarat att några intyg för särskild undervisning inte
förekommer och att intyg 15.08 för särskild undervisning därmed inte krävs.
Regionstyrelseförvaltningen anser att intyget bör tas bort ur hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen anser att för de intyg som debiteras med timtaxa ska i
bilaga 1 förtydligas att det är kr/timme som avses och att debitering sker för varje
påbörjad 15 minuters intervall.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

4 (4)

Nr
Intyg

1

Abort/Sterilisering

1:01

Intyg och utlåtande i samband med ärenden
hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

Typ av
taxa

Timtaxa

2

Adoption

2:01

Adoptionsintyg för blivande föräldrar inklusive
hälsoundersökning och prover.
Långt

3

Arbete/anställning

3:01

Anställningsintyg

3:02

Intyg till arbetsgivare angående placering

3:03

Utlandstjänst/utlandsstudier - Intyg för
anställning/studier utomlands

3:04

Arbetsmiljöverket -tjänstbarhetsbedömning

3:05

Minderårig arbetstagare -Bedömning om
arbete innebär särskild risk för minderårigs
hälsa och säkerhet

3:06

Arbetsförmedlingen -Intyg begärt av
arbetsförmedlingen

3:07
3:08

Sjöfolk -Intyg för sjöfolk
Radiologiskt arbete -Intyg för anställning och
periodisk undersökning av personal i
radiologiskt arbete

Förslag
ny taxa
exkl
moms

Förslag ny Dito
taxa inkl
annan
moms
personal Moms

1500

1875

Ersätter i nuvarande prislista

Författ
Tidigare nings
pris styrd

938 Ja

Sterilisering, utlåtande om samt
intyg

0 kr

Adoption, hälsoundersökning av
förälder

750 kr

1500

1875

938 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Anställningsintyg
Friskintyg anställning
Arbetsgivare, intyg till ang.
placering

Subven
tionerad
taxa

*)

500 kr
500 kr
Timtaxa

Ny
Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

Normal
Normal

Timtaxa

750
750

1500

938
938

1875

469 Ja
469 Ja

938

Ja

Yrkessjukdomar, intyg enl.
arbetarskyddsstyrelsens anvisn
om unders till förebyggande av
(exkl. röngten, skärmbild o
laboratorieprov)
Arbetsbok för minderårig, intyg
till

250 kr

*)

250 kr
Arbetsförmedling,
arbetsvårdsorgan,
länsarbetsnämnd, intyg till
Sjöfolksintyg, utan röntgen
Anställningsintyg resp. periodisk
besiktning av personal i
radiologiskt arbete

750 kr
500 kr

500 kr

*)

3:09

Livsmedelintyg -friskintyg i samband med
livsmedelshantering som begärs av
arbetsgivare

Livsmedelshantering, friskintyg i
samband med
Normal

750

938

469 Ja
Ja
Ja
Ja

3:11

Intyg om prestationsförmåga -Läkarutlåtande
om hälsotillstånd för vissa nyanlända
invandrare begärt av arbetsförmedlingen,
enligt förordning 2010:409 om
etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

3:12

Förstadagsintyg, intyg som begärs av
arbetsgivare vid upprepad korttidsfrånvaro

4

Drogpåverkan

4:01

Alkoholpåverkan -Intyg avseende
alkoholpåverkan

4:02

Narkotikapåverkan -Intyg avseende
narkotikapåverkan

4:03

Övriga drogrelaterade prover -Intyg avseende
övriga droger

5

Dykning

5:01

Intyg för dykare

2200

2750

*)
- undersökning inkl ev
salmonella- och
shigellaundersökning
- endast salmonella eller
shigellaundersökning
- hälsodeklaration
Ny

500 kr
500 kr
0 kr

1375 Ja

x *)
Ny

Kort

Kort

500

500

625

625

313 Ja

313 Ja

*)
Alkoholpåverkan, läkarutlåtande
rörande
Ny

Kort

500

625

313 Ja
Ny

Kort

500

625

313 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Dykintyg exkl. lungröntgen

250 kr

6

Dödsfall

6:01

Dödsbevis - Utfärdande av dödsbevis enligt 4
kap, §2 1 stycket Begravningslagen
(1990:1144)

6:02

Emigration

7:01

Intyg vid emigration

8

Flygcertifikat

8:02
8:03

0

0

0 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Dödsbevis
Enkel dödsorsaksundersökning,
ej Dödsbevis enlig
Begravningslagen.

1500

1875

938 Ja

Ny

Dödsorsaksintyg - Intyg om dödsorsak

7

8:01

Normal

Långt

Undersökningar som krävs för att intyg enligt respektive formulär ska kunna utfärdas, exklusive kostnadskrävande undersökningar.
Specialundersökningar får endast göras av godkända specialister auktoriserade av Transportstyrelsen (TSFS 2013:14).
Formulär 1C - Kan enbart utfärdas av
- förnyad allm.
flygläkare med undantag av segel-, ballongläkarundersökning av privat- och
och ultralätt certifikat som kan utfärdas av
segelflygare (formulär 1 c) samt
specialist i allmänmedicin.
förnyat intyg för fallskärm
Normal
750
938
469 Ja
Formulär 2 -Specialundersökning ögon ingår
- Spec. undersökning av ögon
(formulär 2)
Långt
1500
1875
938 Ja
Formulär 3 - Specialundersökning av öron,
näsa och hals ingår

8:04

Formulär 4 - Specialundersökning av hjärta
och cirkulationsorgan ingår

8:05

Intyg för fallskärmshoppare

Långt
Långt
Långt

1500
1500
1500

1875
1875
1875

938 Ja
938 Ja
938 Ja

0 kr x
500 kr

750 kr
750 kr

- Spec. undersökning av öron
(formulär 3)

750 kr

- Spec. undersökning av
cirkulationsorgan och lungor
(formulär 4)

1 250 kr

9

9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:07
9:08
9:09
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18

Försäkringskassans intyg
Samtliga läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden är fria för patienten. Läkare
inom offentligt finansierad vård kan heller inte få ersättning från Försäkringskassan för att utfärda läkarutlåtande.
Endast läkare som står utanför den offentligt finansierade vården eller har samverkansavtal med landstinget på den så kallade nationella taxan, kan
få ersättning för vissa läkarutlåtande.
Sjukdom och skada
7804 Läkarintyg för sjukpenning
0
0
0 Ja
7265 Läkarutlåtande - Förebyggande
sjukpenning
7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga
7802
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förl
ängd skolgång

x

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ja
Ja
Ja
Ja

x
x
x
x

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ja
Ja
Ja
Ja

x
x
x
x

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

7806 Läkarutlåtande för
merkostnadsersättning
3222 Läkarutlåtande för bilstöd

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstöd

0

0

0 Ja

x

E213 Detaljerat läkarutlåtande –
sjukersättning och aktivitetsersättning
7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskydd
3225 Läkarutlåtande för närståendepenning
Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag
Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt
i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land
E116 Läkarutlåtande om arbetsoförmåga
3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd
7808 Läkarutlåtande för livränta
Funktionsnedsättning
3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag
och merkostnadsersättning
7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

9:19
9:20

9:21
9:22
9:23

Graviditet
7211 Intyg om graviditet
7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid
egenföretagare vid risker i arbetsmiljön
Barn
7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning
7447 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett barn som fyllt 12 men
inte 16 år
7436 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn
som inte fyllt 18 år

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

7268 Läkarutlåtande efter teamutredning för
bedömning av medicinska förutsättningar för
arbete

0

0

0 Ja

x

7264 Särskilt läkarutlåtande för bedömning av
medicinska förutsättningar för arbete

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

Försäkringsmedicinska utredningar (TMU, SLU,
AFU)

9:24

9:25
9:26
9:27
9:28

7432 Svar på förfrågan inför
aktivitetsförmågeutredning
7269 Aktivitetsförmågeutredning på
beställning av Försäkringskassan enligt SFB
110 kap. 14 § 4 p
7431 Aktivitetsförmågeutredning för utvidgad
undersökning

10

Körkort, trafik mm

Enligt TSFS 2010:125, 2012:19, 2012:65.
10:01 Läkarintyg avseende körkortsansökan
Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Normal
Timtaxa

240
1500

300
1875

300 Ja
938 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

10:02 Läkarintyg vid förlängning av högre behörighet
10:03 Läkarintyg där körkortsbehörigheten är
tidsmässigt villkorat p.g.a. sjukdom.

10:04 Intyg om synprövning
10:05 Särskilt intyg utfärdat av annan specialist än
specialist i allmänmedicin
10:06 Intyg för styrkande av lämplighet att inneha
körkort ut alkohol- och drogsynpunkt.

Normal
10:07 Intyg för körkort med villkor om alkolås efter
rattfylleri
10:08 Efterföljande provtagningar vid villkorat
körkort efter rattfylleri.

750

938

469 Ja

Läkarintyg för styrkande av
lämplighet att inneha körkort
ifrån alkohol och drogsynpunkt

500 kr
500 kr

x
250 kr
500 kr

500 kr

Ny
Normal
Normal

750
750

938
938

469 Ja
469 Ja

10:09 Bilbälte/skyddshjälm - Intyg angående
medicinska skäl för undantag från krav att
använda bilbälte/skyddshjälm.
Timtaxa

11

Läkarintyg avseende ansökan
om/eller förlängning av
körkortsbehörighet, traktorkort
eller taxilegitimation
Läkarintyg gällande
tidsbestämda körkort i samband
med förlängning
Intyg som utfärdas då en person
har ett medicinskt villkorat
tillstånd och där det krävs
upprepade intyg för att få
behålla tillståndet.
Synprövning för körkort
Synintyg utfärdat av specialist i
ögonsjukdomar

1500

1875

938 Ja

0

0

0 Ja

endast provtagning betr.
nykterhet
Bilbälte, intyg om befrielse från
att använda, hjälm, störthjälm,
intyg om befrielse från att
använda vid färd med
moped/motorcykel

250 kr+
150 kr +
analys

250 kr

Patientförsäkring (LÖF)

11:01 Intyg som krävs för patientförsäkringens
utredning vid misstänkt vårdskada

x

12

Pensionsanstalt

12:01 Intyg att person på grund av sjukdom har varit
oförmögen att arbeta. Intyget ska visas för
pensionsanstalt, t.ex. Alecta, KPA, SPV för att
Normal
AFA-försäkring ska betala pensionsavgiften.

13

Ny
750

938

469 Ja

Resor

13:01 Inställelse av resa på grund av egen eller
anhörigs sjukdom samt dödsfall

Kort

500

625

313 Ja

Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg

250 kr

469 Ja

Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg

250 kr

13:02 Intyg till resebolag för gravida gällande flyg
Normal
13:03 Schengenintyg - Intyg vid resa med
narkotikaklassade läkemedel från Sverige till
annat schengenland utfärdas Fritt av apoteken
eller av vårdgivaren i samband med
förskrivningen.
13:04 Friskintyg för visum - Intyg att patient inte
lider av viss sjukdom, t.ex. HIV/AIDS, MRSA,
Hepatit B.

14

*)

750

938

Narkotikaklassat läkemedel,
intyg vid resa till Schengenländer

0

Normal

750

0

938

0 Ja

469 Ja

0 kr x
Friskintyg, stipendiat,
kibbutzvistelse, High school, au
pair
HIV-intyg

750 kr
1 000 kr

Rättsintyg/brottmål
Enligt lagen (2005:225) om rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg som huvudregeln
inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller från läkare
kontrakterade av Rättsmedicinalverket. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg även inhämtas
från annan läkare med tillräcklig kompetens.

14:01 Rättsintyg, även psykiatriska intyg.
14:02 Intyg till polismyndighet angående
misshandel.
14:03 Intyg om våldtäkt
14:04 Brottmål - Rättspsykiatrisk undersökning och
personundersökning.

Normal

750

938

469 Ja

Normal
Timtaxa

750
1500

938
1875

469 Ja
938 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

Rättsintyg, enskilda
Ny
Våldtäkt, intyg in
Personundersökning i brottmål,
intyg (§7-intyg)

Timtaxa

*)

500 kr

*)
*)

Timtaxa

*)

15

Skolintyg

15:01 Intyg för anpassad idrott på grund av sjukdom
0
15:02 Intyg för anpassad idrott på grund av annan
anledning än sjukdom
15:03 Intyg för skolskjuts av medicinska skäl
15:04 Intyg för skolprov
15:05 Intyg för befrielse från skolundervisning och
intyg för hemundervisning av medicinska skäl
15:06 Intyg att bifoga ansökan till utbildning
15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram
och högskoleutbildningar.
15:08 Intyg för särskild undervisning
15:09 Intyg för förskole- och skolbarn gällande
behov av specialkost och ev. medicinering på
grund av allergi/överkänslighet eller andra
medicinska skäl.
15:10 Intyg för byte/avbryta av utbildning på grund
av medicinska skäl. Tex allergi, eksem eller
astma

Normal
Kort
Kort

0 Ja

750
0
500

938
0
625

469 Ja
0 Ja
313 Ja

Normal

750

0
938

0 Ja
469 Ja

Timtaxa
Timtaxa

1500
1500

1875
1875

938 Ja
938 Ja

0

0

0 Ja

Gymnastik, intyg för skolbarn
angående

0 kr

Gymnastik, intyg för skolbarn
angående

0 kr

Ny
Ny
Ny

x

x

x
Utbildningssökande, intyg för
Utbildningssökande, intyg för
Utbildningssökande, intyg för
Allergi, daghem, familjedaghem
m.m. intyg

500 kr
500 kr
500 kr

250 kr

x

250 kr

x

Allergi, daghem, familjedaghem
m.m. intyg
0

0 Ja

16

Sociala intyg

16:01 Intyg till bostadsförmedling
16:02 Intyg angående anpassning av bostad.
Används även vid ansökan om bostad för
funktionshindrad t.ex. äldreboende,
demensboende m.fl.

Kort

500

625

313 Ja

Kort

500

625

313 Ja

16:03 Intyg för barnets behov av familjedaghem.
Kort
16:04 Friskintyg till förskola, sommarkoloni eller
motsvarande
16:05 Intyg för familjehem
16:06 Intyg för att ansöka om färdtjänst
16:07 Intyg om behov av social hemservice

500

625

313 Ja

Kort
Kort

500
500

625
625

313 Ja
313 Ja

Tid

1500

1875

938 Ja

Kort

500

625

313 Ja

1500

1875

938 Ja

16:08 Intyg till myndighet i socialtjänstärenden
Timtaxa
16:09 Intyg för begäran om insats enligt LSS Lagen
(1993:387) om stöd och service för vissa
funktionshindrade

Bostadsförmedling, intyg till
Bostadsanpassning, intyg

250 kr

0 kr
Ny
Socialnämnd, intyg till
Friskintyg för förskola, daghem o
dyl.
Ny
Färdtjänst, intyg för, Betalas av
kollektivtrafikmyndighet. Ej
patient,
Ny
Socialnämnd, intyg till
Socialnämnd, intyg till

*)
250 kr

0 kr

*)
*)

750 kr

*)

750 kr
250 kr

*)
x

Socialnämnd, intyg till
Timtaxa

16:10 God man/förvaltare
16:11 Intyg i faderskapsärende/faderskapsmål
Timtaxa

1500
0

1500

1875
0

1875

938 Ja
0 Ja

938 Ja

16:12 Faderskapstest, utan samband med
faderskapsmål

God man, intyg
Blodprov för
faderskapsbevisning, intyg att
åtfölja
Faderskapsbevisning, intyg att
åtfölja blodprov

Normal

750

938

469 Ja

16:13 Intyg för ansökan om accis- och
skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon
för funktionshindrad (anpassning, anskaffning)

500 kr +
labkostnad
500 kr +
labkostnad

Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd
Normal

240

300

300 Ja

250 kr

x

16:14 Intyg för att ansöka om parkeringstillstånd till
fordon för funktionshindrad
Normal

17

Tandvård

17:01 Läkarintyg angående STB (särskilt
tandvårdsbidrag)
17:02 Läkarintyg angående F-tandvård
(funktionsnedsättning)
17:03 Läkarintyg angående N-tandvård ( nödvändig
tandvård)

18

240

Normal
Normal
Kort

0
240
240

300
0
0
300
300

300 Ja
0

Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd

250 kr

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr x

300 Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr

X

300 Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr

X

0 Nej

Vårdintyg/omhändertagande

18:01 Intyg enligt LVM, Lagen (1988:870 §9) om vård
av missbrukare i vissa fall
Timtaxa
18:02 Intyg enligt LVU , Lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.
Gäller även vid förnyad prövning enligt LVU.
Normal
18:03 Intyg enligt LPT, Vårdintyg enligt lag
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

intyg LVU, LVM
1500

1500

750 Nej

750 kr
intyg LVU, LVM

750

750

x

375 Nej

0

0

0 Nej

0

0

0 Nej

18:04 Intyg enligt LRV, Vårdintyg enligt lag
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

750 kr
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande

0 kr
Timtaxa x

0 kr
Timtaxa x

19

Övriga intyg

19:01 Blodgruppering - Provtagning och intyg. Fritt
för blodgivare och i mödrahälsovård
Kort
19:03 Intyg/utlåtande till försäkringsbolag efter
undersökning hälsotillstånd, skada, sjukdom
eller invaliditet.
19:04 Synkontroll - endast intyg
19:05 Audiogram - endast intyg
19:06 Intyg till Skattemyndighet, CSN eller
Tullmyndighet - Intyg att person lider/lidit av
viss sjukdom eller funktionshinder.

Normal
Normal
Normal

Kort
19:07 Vaccinationsbefrielse - intyg att patienten inte
tål ett visst vaccin
Kort
19:08 Intyg om vård.
På begäran av den som vårdats ska intyg
utfärdas enligt 3 kap § 16, Patientdatalagen
(2008:355)
19:09 Intyg om någons intagning på sjukhus - Den
som varit intagen på sjukhus ska på begäran
fritt få ett intyg om orsaken till intagningen
och om tiden för intagningen och
utskrivningen Hälso- och sjukvårdsförordning
(2017:80)
19:10 Intyg ej specificerade - Intyg som inte finns
upptagna i förteckningen.

500

625

313 Ja

750
750
750

938
938
938

469 Ja
469 Ja
469 Ja

240

300

300 Ja

500

500

250 Nej

Blodgruppsundersökning, intyg i
samband med utfärdande av IDbricka
Försäkringsbolag, intyg avseende undersökning av
hälsotillstånd- om invaliditet- om
skada och sjukdom
Ny
Audiogram, intyg
Ny

Timtaxa

*)

x
Vaccination, intyg att pat. inte tål
vaccination

250 kr

Ny

0

0

0 Ja

x
Ny

0

0

0 Ja

x
Ny

Timtaxa

250 kr

1500

1875

938 Ja

Nr
Åtgärd

20

Typ
av
taxa

Hälsoundersökningar

Förslag
ny taxa
inkl
moms

1500

20:01 A) Allmän undersökning innefattande
autoanamnes, synskärpekontroll,
tonometri, enkel hörselprövning, enkelt
blod- och urinstatus, fysik samt
normalstatus och vilo-EKG
60
min
20:02 B) Allmän undersökning enl A) jämte
färgsinnesundersökning
Tid
20:03 C) Allmän undersökning enl. A) jämte
arbets-EKG alt. Audiogram alt. Kemisk
undersökning (kolosterol, kreatinin,
triglycerider, urinsyra

Förslag
ny taxa
exkl
moms

Tid

1500
1500

1500

Dito
annan
personal Moms Ersätter i nuvarande prislista

25%

1875
1875

1875

938 Ja
938 Ja

938 Ja

20:04 Allmän hälsoundersökning omfattande
alla undersökningar enl A, B och C
20:05 Hälsoundersökning – audiogram
20:06 Hälsoundersökning – EEG
20:07 Hälsoundersökning – vilo-EKG
20:08 Hälsoundersökning – arbets-EKG
20:09 Hälsoundersökning – ergometertest
20:10 Hälsoundersökning – färgsinnesintyg i
samband med
anomaloskopundersökning

Tid
60
min
60
min
40
min
60
min
60
min
20
min

1500

1875

938 Ja

1500

1875

938 Ja

1500

1875

938 Ja

1000
1500
1500

500

Författ Subven
nings
tionerad
styrd
taxa

1250
1875
1875

625

625 Ja
938 Ja
938 Ja

313 Ja

A) Allmän undersökning
innefattande autoanamnes,
synskärpekontroll, tonometri, enkel
hörselprövning, enkelt blod- och
urinstatus, fysik samt normalstatus
och vilo-EKG
B) Allmän undersökning enl. A) jämte
färgsinnesundersökning
C) Allmän undersökning enl. A) jämte
arbets-EKG alt. Audiogram alt.
Kemisk undersökning (kolosterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra
Allmän hälsoundersökning
omfattande alla undersökningar enl.
A, B och C
Hälsoundersökning – audiogram
Hälsoundersökning – EEG
Hälsoundersökning – vilo-EKG
Hälsoundersökning – arbets-EKG
Hälsoundersökning – ergometertest
Hälsoundersökning – färgsinnesintyg
i samband med
anomaloskopundersökning

750 kr
1 000
kr

1 000
kr
1 000
kr
750 kr
750 kr
500 kr
750 kr
750 kr

250 kr

20:11 Hälsoundersökning –
röntgenundersökning
20:12 Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning

40
min
20
min

1000
500

1250
625

625 Ja

Hälsoundersökning –
röntgenundersökning

500 kr

313 Ja

Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning

250 kr

20:13 Hälsoundersökning – gynekologisk
innefattande autoanamnes, bimanuell
unders. Inspektion av vagina och portio
samt enkelt blod- och urinstatus samt
cytologprov då sådant erfordras
40
min

Hälsoundersökning – gynekologisk
innefattande autoanamnes,
bimanuell unders. Inspektion av
vagina och portio samt enkelt blodoch urinstatus samt cytologprov då
sådant erfordras
1000

1250

625 Ja

20:14 Hälsoundersökning – tropikmedicinsk
Tid
20:15 Hälsoundersökning – asylsökande
20:16 Hälsoundersökning enligt BBIC - Barns
behov i centrum

1500
2 200 kr

938 Ja
Nej

Hälsoundersökning – asylsökande

1 000
kr
2 200
kr

x

Ny
Fast

Nej

20:17 Hälsoundersökning allmänfarlig
sjukdom, undersökning av anhörig till
patient
21
Övrigt
21:01 Avstämningsmöte, Försäkringskassan

1875

500 kr
Hälsoundersökning –
tropikmedicinsk

x
Enligt Smittskyddslag

Nej
Tid

750 kr

Nej

x
Avstämningsmöte, Försäkringskassan

750 kr

x *)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

HSN § 53

HSN § 53

RS Remiss. Avgiftsärende om intygstaxa

HSN 2020/378
HSN-AU § 57

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar
och skicka det vidare till regionstyrelsen som sitt eget.

Regionstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärende om intygstaxor med begäran
om att vidare utreda nedanstående taxor avseende behov och vem som ska betala
(RS-AU § 6, 2021-01-14). Hälso- och sjukvårdsnämndens förtydligande av behov och
vem som ska betala är enligt följande:
Intyg 15:07. Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
utgår ur förslaget. Här används istället intyg 15:04 och 15:06, vilka är intyg som
baseras på medicinska skäl för att antingen få särskilda förutsättningar vid prov i och
inför olika utbildningar eller för särskild undervisning i hemmet eller på annan
lämplig plats.
Intyg 15:08. Intyg för särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats.
Intyget utfärdas av läkare när det finns medicinska skäl att elev med skolplikt bör
undervisas på annan plats än i skolan. Intyget är relativt ovanligt och elevens
målsman betalar för intyget.
16:02 Intyg angående anpassning av bostad. Intyget används för att bedöma behov
av anpassning av bostaden utifrån medicinska tillstånd. Intyget används även vid
ansökan om särskilt boende. Intyget utfärdas relativt ofta och båda av primärvården
och den specialiserade vården inom hälso- och sjukvårdsnämndens område, såväl
som av den kommunala sjukvården inom socialnämndens område. Betalande för
intyget är den som beställt intyget, till största del socialförvaltningens verksamhet.
Någon interndebitering sker inte i dagsläget. Ersättning tas endast ut om det är
kommuner utanför Region Gotland som beställer intyget.
16:05 Intyg för familjehem. Intyg utfärdas av läkare vid bedömning av
familjemedlemmars hälsotillstånd vid rekrytering av familjehem. Intyget är relativt
ovanligt och beställaren av intyget betalar för det. Det kan då antingen vara personen
själv eller den socialtjänst som gör rekryteringen.
Bedömning

Bedömningen är att intygsavgifterna är väl motiverade och att intygen inte blir en
kostnad för den enskilde patienten.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
HSN § 53

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 57
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar
och skicka det vidare till regionstyrelsen som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021
RS-AU § 6 (2021-01-14)
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/378
23 mars 2021

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intygstaxa
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
svar och skicka det vidare till Regionstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärende om intygstaxor med begäran
om att vidare utreda nedanstående taxor avseende behov och vem som ska betala
(RS-AU § 6, 2021-01-14). Hälso- och sjukvårdsnämndens förtydligande av behov och
vem som ska betala är enligt följande:
Intyg 15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
utgår ur förslaget. Här används istället intyg 15:04 och 15:06, vilka är intyg som
baseras på medicinska skäl för att antingen få särskilda förutsättningar vid prov i och
inför olika utbildningar eller för särskild undervisning i hemmet eller på annan
lämplig plats.
Intyg 15:08 Intyg för särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats.
Intyget utfärdas av läkare när det finns medicinska skäl att elev med skolplikt bör
undervisas på annan plats än i skolan. Intyget är relativt ovanligt och elevens
målsman betalar för intyget.
16:02 Intyg angående anpassning av bostad.
Intyget används för att bedöma behov av anpassning av bostaden utifrån medicinska
tillstånd. Intyget används även vid ansökan om särskilt boende.
Intyget utfärdas relativt ofta och båda av primärvården och den specialiserade vården
inom hälso- och sjukvårdsnämndens område, såväl som av den kommunala
sjukvården inom socialnämndens område. Betalande för intyget är den som beställt
intyget, till största del socialförvaltningens verksamhet. Någon interndebitering sker
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 2020/378

inte i dagsläget. Ersättning tas endast ut om det är kommuner utanför Region
Gotland som beställer intyget.
16:05 Intyg för familjehem
Intyg utfärdas av läkare vid bedömning av familjemedlemmars hälsotillstånd vid
rekrytering av familjehem.
Intyget är relativt ovanligt och beställaren av intyget betalar för det. Det kan då
antingen vara personen själv eller den socialtjänst som gör rekryteringen.
Bedömning

Bedömningen är att intygsavgifterna är väl motiverade och att intygen inte blir en
kostnad för den enskilde patienten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021
RS-AU § 6 (2021-01-14)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 98

SON § 99

Remissvar. Komplettering av avgiftsärende
om Intygstaxa

SON 2021/61
SON/AU § 56

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och skickar den som sitt
remissvar till regionstyrelsen

RS AU tog 2021-01-14, beslut om att återremittera ärende RS 2020/1560 till
nämnderna för komplettering av intygstaxa gällande intyg 15.07, 15.08, 16.02 samt
16.05. För socialnämnden gäller detta intyg 16.02 Intyg för anpassning av bostad.
Bostadsanpassning regleras i lag 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag och syftar
till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna
ansvarar för bidrag enligt denna lag.
Personen som ansöker om bidrag för bostadsanpassning måste enligt Boverkets
föreskrifter, förutom ansökan, inkomma med intyg som styrker
funktionsnedsättningen. Övriga handlingar är medgivande från fastighetsägare och
nyttjanderättshavare att åtgärderna får utföras.
Enligt Boverkets författningssamling BFS 2018:12 § 2 ska sökande till sin ansökan
om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan
sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn
till funktionsnedsättningen. Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av
en åtgärd är uppenbart.
Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning
och underhåll lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad
för åtgärderna.
Bostadsanpassningsbidrag beviljas ej om behov av anpassning kan tillgodoses med
hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Lag (2019:983).
Hemsjukvården utfärdar ca 355 intyg för bostadsanpassning per år. Tidsåtgången för
dessa beräknas som hög då det innefattar hembesök för utredning, körtid och själva
intygsskrivande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-15

Protokollsutdrag
SON § 99

Om till exempel hemsjukvården skulle debitera en kostnad för intyg till
bostadsanpassningsenheten skulle det ur ett koncernperspektiv medföra en ökad
administrationskostnad.
Om patienten/brukaren istället skulle belastas med en avgift för intyget kan det
innebära att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd till att ansöka om
bostadsanpassningsbidrag och därmed avstå. Boverket anser att kostnaden för intyg
inte är bidragsberättigat utan det är något sökanden behöver för sin ansökan, därmed
kan aldrig en kostnad för intyg beviljas som bostadsanpassningsbidrag.
Bedömning

Förslaget är att intyget från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig till ansökan
om bostadsanpassning ska skrivas och administreras utan kostnad för sökande och
utan interndebitering mellan förvaltningarna.
Ärendets behandling under mötet

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

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2021-02-22.
RS AU § 6, Avgiftsärende intygstaxa, daterad 2021-01-14 samt beslutsunderlag.
Skickas till
Regionstyrelsen, via registrator RS
Carina Söderström, avdelningschef hemsjukvården
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2021/61
22 februari 2021

Catarina Wallentin

Socialnämnden

Remissvar. RS remiss. Avgiftsärende intygstaxa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och skickar den som sitt
remissvar till regionstyrelsen

Sammanfattning

RS AU tog 2021-01-14, beslut om att återremittera ärende RS 2020/1560 till
nämnderna för komplettering av intygstaxa gällande intyg 15.07, 15.08, 16.02 samt
16.05. Denna tjänsteskrivelse avser intyg 16.02 Intyg för anpassning av bostad.
Bostadsanpassning regleras i lag 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag och syftar
till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna
ansvarar för bidrag enligt denna lag.
Personen som ansöker om bidrag för bostadsanpassning måste enligt Boverkets
föreskrifter, förutom ansökan, inkomma med intyg som styrker
funktionsnedsättningen. Övriga handlingar är medgivande från fastighetsägare och
nyttjanderättshavare att åtgärderna får utföras.
Enligt Boverkets författningssamling BFS 2018:12 §2 ska sökande till sin ansökan om
bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av en
åtgärd är uppenbart.
Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning
och underhåll lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad
för åtgärderna.

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-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2021/61

Bostadsanpassningsbidrag beviljas ej om behov av anpassning kan tillgodoses med
hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Lag (2019:983).
Hemsjukvården utfärdar ca 355 intyg för bostadsanpassning per år. Tidsåtgången för
dessa beräknas som hög då det innefattar hembesök för utredning, körtid och själva
intygsskrivande.
Om t.ex. hemsjukvården skulle debiterar en kostnad för intyg till
bostadsanpassningsenheten skulle det ur ett koncernperspektiv medföra en ökad
administrationskostnad.
Om patienten/brukaren istället skulle belastas med en avgift för intyget kan det
innebära att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd till att ansöka om
bostadsanpassningsbidrag och därmed avstå. Boverket anser att kostnaden för intyg
inte är bidragsberättigat utan det är något sökanden behöver för sin ansökan, därmed
kan aldrig en kostnad för intyg beviljas som bostadsanpassningsbidrag.
Bedömning

Förslaget är att intyget från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig till ansökan
om bostadsanpassning ska skrivas och administreras utan kostnad för sökande och
utan interndebitering mellan förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2021-02-22.
RS AU § 6, Avgiftsärende intygstaxa, daterad 2021-01-14 samt beslutsunderlag.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen, via registrator RS
Carina Söderström, avdelningschef hemsjukvården
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
GVN AU § 47

Sammanträdesdatum 2021-05-19

GVN AU § 47

Remiss: Komplettering av avgiftsärende om
Intygstaxa

GVN 2021/60

Arbetsutskottets beslut


Arbetsutskottet ställer sig bakom ordförandes beslut att godkänna förvaltningens
förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
återremitterat ärendet avseende ”Avgiftsärende om Intygstaxa” vid sitt sammanträde
2020-11-25, RS § 331, för komplettering av följande två punkter i intygstaxan:
- 15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
- 15.08 Intyg för särskild undervisning
Skollagen säger att gymnasieskolan ska vara avgiftsfri och tillika är sjukvården i
Region Gotland gratis för barn och ungdomar till de blir 18 år. De intyg som
förekommer inom den kommunala gymnasieutbildningen är friskhetsintyg vilket
Transportstyrelsen kräver för att elever studerande på sjöfartsutbildningen ska få
nödvändiga certifikat. Friskhetsintyget avser tre enkla kontroller av läkare som
hanteras av skolläkare anställd av barn och elevhälsan i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare eller den myndiga eleven tillfrågas om skolan kan ta del av läkares
tidigare bedömning eller utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en
hjälp i bedömningen om vilka insatser av stöd som ska sättas in,
dokumentation/utlåtande/läkares bedömning är dock inget krav från skolan.
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, 2021-04-26
Regionstyrelse, § 133
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2021/60
26 april 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss: Komplettering av avgiftsärende om Intygstaxa
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att intyg för barn/elever inte
krävs enligt de föreslagna taxorna.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
återremitterat ärendet avseende ”Avgiftsärende om Intygstaxa” vid sitt sammanträde
2020-11-25, RS § 331, för komplettering av följande två punkter i intygstaxan:
- 15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
- 15.08 Intyg för särskild undervisning
Skollagen säger att gymnasieskolan ska vara avgiftsfri och tillika är sjukvården i
Region Gotland gratis för barn och ungdomar till de blir 18 år. De intyg som
förekommer inom den kommunala gymnasieutbildningen är friskhetsintyg vilket
Transportstyrelsen kräver för att elever studerande på sjöfartsutbildningen ska få
nödvändiga certifikat. Friskhetsintyget avser tre enkla kontroller av läkare som
hanteras av skolläkare anställd av barn och elevhälsan i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare eller den myndiga eleven tillfrågas om skolan kan ta del av läkares
tidigare bedömning eller utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en
hjälp i bedömningen om vilka insatser av stöd som ska sättas in,
dokumentation/utlåtande/läkares bedömning är dock inget krav från skolan.
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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-gvn@gotland.se
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2021/60

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att intyg för elever inte krävs enligt föreslagen taxa
(punkt 15.07-15.08). Förvaltningens inställning är att dokumentation och
läkarutlåtande bör vara avgiftsfria för barn och elever i förskola, grundskola och
gymnasieskola.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-20

BUN AU § 40

BUN AU § 40

Remiss: Komplettering av avgiftsärende om
Intygstaxa

BUN 2021/105

Arbetsutskottets beslut


Arbetsutskottet ställer sig bakom ordförandes beslut att intyg för barn/elever inte
krävs enligt föreslagen taxa.

Regionstyrelsens arbetsutskott har till barn- och utbildningsnämnden återremitterat
ärendet avseende ”Avgiftsärende om Intygstaxa” vid sitt sammanträde 2020-11-25,
RS § 331, för komplettering av följande punkt i intygstaxan:
- 15.08 Intyg för särskild undervisning
Skollagen säger att grundskola ska vara avgiftsfri och tillika är sjukvården i Region
Gotland gratis för barn och ungdomar till de blir 18 år.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare tillfrågas om skolan kan ta del av läkares tidigare bedömning eller
utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en hjälp i bedömningen om
vilka insatser av stöd som ska sättas in, dokumentation/utlåtande/läkares bedömning
är dock inget krav från skolan.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Ordförande Stefan Nypelius(C), informerar om att han, på grund av tidsbrist, har för
avsikt att fatta ett ordförandebeslut att intyg för barn/elever inte krävs enligt
föreslagen taxa. Ordförande föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom ett sådant
beslut.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-26
RS §331
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/105
26 april 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss: Komplettering av avgiftsärende om Intygstaxa
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att intyg för barn/elever inte krävs enligt
föreslagen taxa.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har till barn- och utbildningsnämnden återremitterat
ärendet avseende ”Avgiftsärende om Intygstaxa” vid sitt sammanträde 2020-11-25,
RS § 331, för komplettering av följande punkt i intygstaxan:
- 15.08 Intyg för särskild undervisning
Skollagen säger att grundskola ska vara avgiftsfri och tillika är sjukvården i Region
Gotland gratis för barn och ungdomar till de blir 18 år.
Några särskilda intyg för särskild undervisning förekommer inte. Däremot kan
vårdnadshavare tillfrågas om skolan kan ta del av läkares tidigare bedömning eller
utlåtande, detta för att dokumentationen kan vara till en hjälp i bedömningen om
vilka insatser av stöd som ska sättas in, dokumentation/utlåtande/läkares bedömning
är dock inget krav från skolan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att intyg för elever inte krävs enligt föreslagen taxa
(punkt 15.08). Förvaltningens inställning är att dokumentation och läkarutlåtande bör
vara avgiftsfria för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 195

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa
för åtgärder som inte utgör sjukvård skall antas med följande justeringar:
- 15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar tas
bort ur förslaget till intygstaxa
- 15:08 Intyg för särskild undervisning tas bort ur förslaget till intygstaxa
- 16.02 Intyg anpassning bostad. Intyget tas bort ur förslaget till intygstaxa.
- För de intyg som debiteras med timtaxa ska i bilaga 1 förtydligas att det är
kr/timme som avses och att debitering sker för varje påbörjad 15 minuters
intervall.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-01-14 att ärendet
skulle utredas vidare avseende följande intygtaxor:
15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
15.08 Intyg för särskild undervisning
16.02 Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om bostad
för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.
16.05 Intyg för familjehem
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att berörda nämnder skulle remitteras och
intygen utredas avseende behov och vem som ska betala. Ärendet har skickats till
följande berörda nämnder; barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden.
Remissvar har inkommit från hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott samt gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med hälso-och sjukvårdsnämnden att intyg
15:07 kan utgå ur intygstaxan. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser
att intyg 15:07 inte behövs.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 195 forts
RS 2020/1560

Socialnämnden har framhållit att om en avgift intyg för anpassning av bostad skulle
tas ut av brukaren finns risk för att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd med
detta och därmed inte kunna söka bostadsanpassningsbidrag. Nämnden anser inte
heller att interndebitering inom eller mellan förvaltningar skulle tillföra något utan
endast skapa mer administration.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden har olika syn vad gäller avgift för intyg om bostadsanpassning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för intyg om
bostadsanpassning. Den avgift som nämnden föreslår är 625 kr inklusive moms om
en läkare utfärdar intyget alternativt 313 kr inklusive moms om annan personal
utfärdar intyget.
Regionstyrelseförvaltningen anser att samma typ av intyg som kan utfärdas av två olika
förvaltningar ska hanteras på samma sätt vad gäller om avgift ska tas ut eller ej. Ifall
avgift ska tas ut så ska den vara utformat på likartat sätt oavsett förvaltning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att taxa för intyg 16.02 ska utgå ur hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa. När en samsyn mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden nåtts kring en eventuell avgift för intyg om bostadsanpassning kan frågan tas upp för beslut igen.
Arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har svarat att några intyg för särskild undervisning inte
förekommer och att intyg 15.08 för särskild undervisning därmed inte krävs.
Regionstyrelseförvaltningen anser att intyget bör tas bort ur hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen anser att för de intyg som debiteras med timtaxa ska i
bilaga 1 förtydligas att det är kr/timme som avses och att debitering sker för varje
påbörjad 15 minuters intervall.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/882
28 juni 2021

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag reception i IFO huset
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten för ombyggnation av reception i IFO
huset beviljas till tekniska nämnden med 6 000 000 kronor.
Finansiering sker ur regionens eget kapital med 6 000 000 kronor.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ombyggnation av reception i IFO
huset med 6 000 000 kronor.
I individ- och familjeomsorgens (IFO) lokaler på Polhemsgatan 29 har
socialförvaltningen en reception för mottagning av besök till handläggare av olika
sociala ärenden. Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte
heller funktionell för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk
våldsam art har inträffat i lokalerna.
Projektet startade i november 2018 med 12 500 000 kronor i investeringsbudget.
Kraven på byggnaden specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar
fram. Enhet bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan
de befintliga husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov
med försening och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är numera detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av
sekretess, utrymningsdörrar från respektive rum på grund av säkerhetskrav och en
reception med mycket teknik. Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och
sammanlänkar befintliga huskroppar.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 000 000 kronor. Då projektet pågått
sedan slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens
komplexitet och omfattande markåtgärder m.m. är en förklaring till de höga anbuden
som inte beaktades i tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
Byggstart planeras för att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/882

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förslår att ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor beviljas
för ombyggnad av receptionen i IFO huset. Ombyggnaden prioriterades i
investeringsbudgeten 2019 och det är väsentligt att den kommer till stånd.
Receptionen är idag inte ändamålsenlig då ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk
våldsam art har inträffat i lokalerna.
När projektet startade uppskattades kostnaden för om- och tillbyggnaden till
12 500 000 kronor. Det är en mycket kraftig fördyrning av projektet, som nu alltså
uppskattas till 18 500 000 kronor. Tekniska nämnden menar att det inte går att
minska projektet och ombyggnationen. Tilläggsanslaget innebär ökade
kapitalkostnader som tas ut av hyresgästen via internhyra. Socialförvaltningen är
medveten om att den ökade kostnaden för ombyggnaden innebär en högre
hyreskostnad.
Teknikförvaltningen har provat möjligheten att omprioritera medel från andra
projekt.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden §116 2021-05-19

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 116

TN § 116

Begäran om tilläggsanslag reception IFO
huset

TN 2021/1408
TNAU § 112

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för byggnation av reception i IFO-huset, Polhemsgatan 29 i
Visby, med 6 miljoner kronor.

I individ och familjeomsorgens lokaler på Polhemsgatan 29 har socialförvaltningen
en reception för mottagning av besök till handläggare av olika sociala ärenden.
Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte heller funktionell
för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art har
inträffat i lokalerna. Då detta inte på ett effektivt sätt kan förebyggas, motverkas eller
avvärjas i befintlig lokal behövs en om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga
lokaler. Personal och besökssäkerheten behöver ökas. Projektet drogs igång i
november 2018 med 12,5 miljoner i projektbudget. Kraven på byggnaden
specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar fram.
Bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan de befintliga
husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov med försening
och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av sekretess,
utrymningsdörrar från respektive rum p g a säkerhetskrav och en reception med
mycket teknik. Fördyrande är också befintlig kulvert som måste rivas och ge plats åt
nytt aggregatrum och flera anpassningar med bland annat hiss till befintliga hus.
Höjdskillnader innebär också fördyrande markåtgärder med tillgänglighetsanpassning
och ny asfaltering med mera.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 miljoner. Då projektet pågått sedan
slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens komplexitet och
omfattande markåtgärder är en förklaring till de höga anbuden som inte beaktades i
tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.
Socialförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre hyreskostnad.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 116

Bedömning

Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och sammanlänkar befintliga huskroppar.
Barn- och genusperspektiv – Personal och besökssäkerheten kommer öka.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål med
god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader och
finansieras av SOF genom tillägg på internhyran.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för byggnation av reception i IFO-huset, Polhemsgatan 29 i
Visby, med 6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1408
11 maj 2021

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag reception IFO huset
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen
till investeringsbudget för byggnation av reception i IFO-huset,
Polhemsgatan 29 i Visby, med 6 miljoner kronor.

Sammanfattning

I individ och familjeomsorgens lokaler på Polhemsgatan 29 har socialförvaltningen
en reception för mottagning av besök till handläggare av olika sociala ärenden.
Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte heller funktionell
för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art har
inträffat i lokalerna. Då detta inte på ett effektivt sätt kan förebyggas, motverkas eller
avvärjas i befintlig lokal behövs en om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga
lokaler. Personal och besökssäkerheten behöver ökas. Projektet drogs igång i
november 2018 med 12,5 miljoner i projektbudget. Kraven på byggnaden
specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar fram.
Bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan de befintliga
husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov med försening
och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av sekretess,
utrymningsdörrar från respektive rum p g a säkerhetskrav och en reception med
mycket teknik. Fördyrande är också befintlig kulvert som måste rivas och ge plats åt
nytt aggregatrum och flera anpassningar med bland annat hiss till befintliga hus.
Höjdskillnader innebär också fördyrande markåtgärder med tillgänglighetsanpassning
och ny asfaltering med mera.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 miljoner. Då projektet pågått sedan
slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens komplexitet och
omfattande markåtgärder är en förklaring till de höga anbuden som inte beaktades i
tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1408

Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.
Socialförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och sammanlänkar befintliga huskroppar.
Barn- och genusperspektiv – Personal och besökssäkerheten kommer öka.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
och finansieras av SOF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 196

Begäran om tilläggsanslag reception IFO
huset

RS 2021/882

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten för ombyggnation av reception i IFO huset
beviljas till tekniska nämnden med 6 miljoner kr.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital med 6 miljoner kr.
• Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.
•

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ombyggnation av reception i IFO
huset med 6 miljoner kr.
I individ- och familjeomsorgens (IFO) lokaler på Polhemsgatan 29 har socialförvaltningen en reception för mottagning av besök till handläggare av olika sociala
ärenden. Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte heller
funktionell för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art
har inträffat i lokalerna.
Projektet startade i november 2018 med 12,5 miljoner kronor i investeringsbudget.
Kraven på byggnaden specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar
fram. Enhet bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan
de befintliga husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov
med försening och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är numera detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av
sekretess, utrymningsdörrar från respektive rum på grund av säkerhetskrav och en
reception med mycket teknik. Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och sammanlänkar befintliga huskroppar.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 miljoner kronor. Då projektet pågått
sedan slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens
komplexitet och omfattande markåtgärder m.m. är en förklaring till de höga anbuden
som inte beaktades i tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
Byggstart planeras för att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 196 forts
RS 2021/882

Regionstyrelseförvaltningen förslår att ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor beviljas
för ombyggnad av receptionen i IFO huset. Ombyggnaden prioriterades i investeringsbudgeten 2019 och det är väsentligt att den kommer till stånd. Receptionen är idag inte
ändamålsenlig då ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art har inträffat i
lokalerna.
När projektet startade uppskattades kostnaden för om- och tillbyggnaden till
12,5 miljoner kr. Det är en mycket kraftig fördyrning av projektet, som nu alltså
uppskattas till 18,5 miljoner kr. Tekniska nämnden menar att det inte går att minska
projektet och ombyggnationen. Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader som
tas ut av hyresgästen via internhyra. Socialförvaltningen är medveten om att den
ökade kostnaden för ombyggnaden innebär en högre hyreskostnad.
Teknikförvaltningen har provat möjligheten att omprioritera medel från andra
projekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-05-19, § 116
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/988
6 juli 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för underskott i grundskolan och
särskolan
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 17,1 miljoner
kronor varav 12,8 miljoner kronor (mnkr) till grundskolan och 4,3 miljoner kronor
till särskolan.
I samband med att nämnden behandlade delårsrapport 1 gavs ett uppdrag till
förvaltningen att inkomma med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning gällande
kravet att förbättra resultatet. Förvaltningen har tagit fram åtgärder och konsekvenser
för grundskola och särskola.
Nämndens senaste prognos från april pekar på ett underskott för 2021 på
sammanlagt 9,4 mnkr. Regionfullmäktige beslutade i juni att samtliga nämnder ska
säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast vidta
nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera


uteblivna intäkter och kostnader till följd av pandemin



hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningar långsiktigt



orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp

Nämnden har inte ännu tagit ytterligare beslut för att säkerställa att ordinarie
verksamhet ryms inom beslutad budget. Det statliga bidraget via skolmiljarden har
under våren finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att
klara folkhälsomyndighetens krav på distansering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/988

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Enligt regionens regler
för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte
förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig karaktär och inte rimligen
kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
Regionstyrelsen och regionfullmäktige har i beslut under våren uppmanat nämnderna
att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast
vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras. Regionfullmäktige har
även beslutat att nämnder som prognostiserar underskott med anledning av
pandemin särskilt ska redovisa eventuella ökade kostnader eller uteblivna intäkter.
Dessa kostnader är svåra för nämnderna att finansiera inom i ordinarie budget. Barnoch utbildningsnämnden skriver i sitt beslut att vårens ersättning via skolmiljarden
har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att klara
folkhälsomyndighetens krav på distansering. Barn- och utbildningsnämnden behöver
därmed följa regionfullmäktiges beslut om att vidta nödvändiga åtgärder för att
ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Regionens budgeterade resultat var vid årets början 87 mnkr. Hittills har
regionstyrelsen föreslagit regionfullmäktige att bevilja 20,6 mnkr i tilläggsanslag.
Regionfullmäktige har även uppmanat miljö- och byggnämnden att inkomma med
begäran om tilläggsanslag till följd av beslutet att efterskänka avgiften för
alkoholtillsyn. Nämnden har ännu inte inkommit med någon sådan begäran men den
uppskattade kostnaden för åtgärden beräknades till 2 mnkr. Om dessa beslut tas
kommer det budgeterade resultatet för regionen att uppgå till 64 mnkr. Målet för
2021 är att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 1 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket är 56 mnkr.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09 §48

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 48

BUN § 48 Uppdrag. Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar
gällande kravet om ett förbättrat resultat
BUN 2021/358
BUN AU § 37

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Förvaltningens förslag på besparingar avslås.
2. Nämnden äskar hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för underskott i
grundskolan om 12,8 miljoner kronor
3. Nämnden äskar hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för underskott i
särskolan om 4,3 miljoner
4. Förvaltningen ges i uppdrag att till Delårsrapport 2021:2 återkomma med analys
av:
a. uteblivna intäkter och kostnader till följd av pandemin.
b. hur och om årets förändrade elevflöden påverkar
förutsättningar långsiktigt.
c. orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i delårsrapport 1, BUN § 32, 2021-04-15 att
ge förvaltningen i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med åtgärdsplan
och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat resultat.
Förvaltningen har inkommit med åtgärder och konsekvensbeskrivning för
avdelningen grundskola och avdelningen särskola:
Grundskolan

Grundskolan reducerar sin negativa årsprognos från 12,8 miljoner kronor till 10,5
miljoner kronor, en förbättring med 2,3 miljoner kronor. Berörda skolområden har
redovisat planerade åtgärder samt konsekvenser till förvaltningen. Konsekvenser och
åtgärder för respektive område redovisas i bilagor.
Prognosen för helåret 2021 visade vid delår 1 ett negativt resultat för grundskolan på
12,7 miljoner kronor. Prognosen för april månad visar på ett negativt resultat på 10,4
miljoner kronor efter vidtagna åtgärder, ett förbättrat resultat med 2,3 miljoner
kronor.
Grundskolans negativa prognos beror dels på minskat antal elever inför hösten 2021.
Ca 120 elever har valt en av de fristående skolorna till ht -21. För hösten påverkar det
grundskolans resultat negativt med 2,4 miljoner kronor för perioden septemberdecember 2021 vilket motsvarar ca 15 tjänster.
.

Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 48

Forts. BUN §48
Helårseffekt är 7,2 miljoner kronor. För 2020 fick grundskolan ta del av statsbidrag
för ersättning av sjuklönekostnader, ersättningen för 2020 var 7,1 miljoner kronor,
vilket förbättrade skolans resultat 2020. Under perioden januari till mars 2021 har
grundskolan tagit del av 1,9 miljoner kronor för ersättning av sjuklönekostnader.
Skolmiljarden har gett 3,4 miljoner kronor till grundskolan för 2021. Vårens
ersättning har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för
att klara folkhälsomyndighetens krav på distansering.
På grund av ökat antal elever som är i behov av extra ordinärt stöd har ersättningen
för tilläggsbelopp minskat per elev från 140 000 kronor till 120 000 kronor för helt
tilläggsbelopp inför 2021. En minskning som motsvarar 2,5 miljoner kronor
motsvarande föregående år. Sammanlagt innebär dessa förändringar en negativ
resultatpåverkan på 6,7 miljoner kronor.
Beslutet gällande framtidens förskola och grundskola försvårar rektorers möjligheter
att organisera verksamheten ekonomiskt effektivt.
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna åtgärderna får konsekvenser i form av
ytterligare minskat stöd till eleverna på grund av minskad bemanning. Det finns en
stor oro att inte kunna följa skollagens krav på rätt till särskilt stöd. Det ökade
elevtappet till friskolorna gör att likvärdigheten i de kommunala skolorna försämras
än mer. Det föreligger en ökad risk för segregation inom de kommunala skolorna.
Särskolan

Särskolan reducerar sin negativa årsprognos från 4,3 miljoner kronor till 3,5 miljoner
kronor, en förbättring med 800 000 kronor. Åtgärder redovisas i åtgärdsplan.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström

.

Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 48

Forts. BUN §48
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att till
Delårsrapport 2021:2 återkomma med:
 en analys över uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd av pandemi
 en analys av hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningar
långsiktigt
 en analys av orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp
 förslag på områden där utbud kan förändras för att verksamhet ska kunna rymmas
inom beslutad budget
samt att åtgärder enligt förvaltningens åtgärdsplan genomförs i de delar som inte
påverkar barnen med störst behov. Vidare föreslår ordförande att nämnden begär
tilläggsanslag hos regionfullmäktige på 2,4 miljoner för förändrade elevflöden samt
2,5 miljoner för tilläggsbelopp till barn i behov av stöd.
Linus Gränsmark (S) yrkar, med instämmande av Håkan Onsjö (M) och Hilda Frick
(SD) att förvaltningens förslag på besparingar avslås samt att nämnden äskar hos
Regionfullmäktige om tilläggsanslag för underskott i grundskolan om 12,8 miljoner
kronor och för underskott i särskolan om 4,3 miljoner.
Ajournering begärs och sammanträdet återupptas efter överläggningar och paus.
S-V-MP-Fi gruppen instämmer i Linus Gränsmarks yrkande.
Omröstningar
Ordförande ställer proposition på sina förslag om att Förvaltningen ska återkomma i
samband med Delårsrapport 2021:2 med analyser av:
 uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd av pandemi
 hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningar långsiktigt
 orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp
och finner att dessa förslag vinner bifall.
Ordförande ställer sedan proposition på sitt yrkande om att åtgärder enligt
förvaltningens åtgärdsplan genomförs i de delar som inte påverkar barnen med störst
behov, samt att samt att nämnden begär tilläggsanslag hos regionfullmäktige på 2,4
miljoner för förändrade elevflöden samt 2,5 miljoner för tilläggsbelopp till barn i
behov av stöd,
och
Linus Gränsmarks yrkande om att förvaltningens förslag på besparingar avslås samt
att nämnden äskar hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag för underskott i
grundskolan om 12,8 miljoner kronor och för underskott i särskolan om 4,3 miljoner
och finner att Linus Gränsmarks förslag vinner bifall.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 48

Forts. BUN §48:
Håkan Onsjö (M) begär, med instämmande av Aina Mattson (L), följande
protokollsanteckning från Moderaterna:
Protokollsanteckning

Moderaterna anser att konsekvenserna av det förslagna besparingsprogrammet inte
går i linje med de övergripande målsättningar kring kvalitet och likvärdighet som
finns för skolverksamheten inom Region Gotland. Vår uppfattning är att
förvaltningen idag har ett allt för snävt handlingsutrymme för att kunna hantera
utmaningar i skolverksamheten, på såväl kort som lång sikt. Det gör målen svåra eller
omöjliga att nå.
Det är avgörande för gotländsk skolas möjlighet att klara det kompensatoriska
uppdraget och uppnå en likvärdig skola att utbildningen är dimensionerad och
anpassad för 20-talet. Vår uppfattning är att nämnden, istället för att bifalla nu
föreslaget besparingsprogram, bör genomföra delar av de förslag som lyfts i
utredningen Framtidens Skola och Förskola. På så sätt säkras handlingsutrymme för
förvaltningen att klara sitt uppdrag, till gagn för både elever och region.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Åtgärdsplan Särskolan
Åtgärdsplan grundskolan, inkl. bilagor.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2021/358
10 maj 2021

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om
ett förbättrat resultat
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna inkomna åtgärdsplaner
med konsekvensbeskrivningar.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i delårsrapport 1, BUN § 32, 2021-04-15 att
ge förvaltningen i uppdrag att till månadsuppföljning april inkomma med åtgärdsplan
och konsekvensbeskrivningar gällande kravet om ett förbättrat resultat.
Förvaltningen har enligt bifogade bilagor inkommit med åtgärder och
konsekvensbeskrivning för avdelningen grundskola och avdelningen särskola.
Grundskolan reducerar sin negativa årsprognos från 12,8 miljoner kronor till 10,5
miljoner kronor, en förbättring med 2,3 miljoner kronor.
Särskolan reducerar sin negativa årsprognos från 4,3 miljoner kronor till 3,5 miljoner
kronor, en förbättring med 800 000 kronor.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att inkomna åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivning
tillgodoser uppdraget.
Beslutsunderlag

Bilagor
- Åtgärdsplan särskolan
- Åtgärdsplan grundskolan, inkl bilagor
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2021/358

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Avdelning Grundskola, J Norström

Rapport
Grundskolan
Berörda skolområden har redovisat planerade åtgärder samt konsekvenser till
förvaltningen. I nedanstående tabell framgår en sammanställning av de
personalförändringar som planeras. Konsekvenser och åtgärder för respektive område
redovisas i bilagor.
Förändring antal tjänster grundskolan
FFritids klass Skola övrigt Kommentar
En nerdragning i tjänster på Lotsen påverkar
grundskolan som då måste tillhandahålla
tjänsterna, material och lokaler i sin organisation.
Som organisationen för mottagandet ser ut idag
Lotsen
är en nerdragning inte möjlig. Skulle inte göra
någon besparing för UAF, endast en förflyttning
av kostnader från Lotsen/modersmål till
respektive grundskola.
avveckling särskil u-grupp, minska lärare
Fole/Stenkyrka
0,5
1,5
mellanstadie och f-klass
Fårösund/Lärbro
3,0
Gråbo
0,5
0,4
minskning av sva-lärare samt resurs på fritids
5 visstid avslutas, minskning 25% specped, 60%
lärare, tjl ersätts inte
Solklint
6,0
Terra Nova
2,5
En lärartjänst, 1,5 assistenttjänst
Tjelvar
1,7
0,25 minskning av elevassistent och lärartjänst
Lövsta
3,0
utökning till 3 elever i en grupp
Norrbacka
7,8
Övertalighet, avslut av tjänst
Totalt
0,50 0,50 25,85
0,25
Not. Lotsen har en prognos på 500 000 kr i underskott för 2021
Skolområde

Prognosen för helåret 2021 visade vid delår 1 ett negativt resultat för grundskolan på
12,7 miljoner kronor. Prognosen för april månad visar på ett negativt resultat på 10,4
miljoner kronor efter vidtagna åtgärder (se bilagor), ett förbättrat resultat med 2,3
miljoner kronor.
Grundskolans negativa prognos beror dels på minskat antal elever inför hösten 2021.
Ca 120 elever har valt en av de fristående skolorna till ht -21. För hösten påverkar det
grundskolans resultat negativt med 2,4 miljoner kronor för perioden septemberdecember 2021 vilket motsvarar ca 15 tjänster. Helårseffekt är 7,2 miljoner kronor.
För 2020 fick grundskolan ta del av statsbidrag för ersättning av sjuklönekostnader,
ersättningen för 2020 var 7,1 miljoner kronor, vilket förbättrade skolans resultat 2020.
Under perioden januari till mars 2021 har grundskolan tagit del av 1,9 miljoner kronor
för ersättning av sjuklönekostnader.
Skolmiljarden har gett 3,4 miljoner kronor till grundskolan för 2021. Vårens ersättning
har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att klara
folkhälsomyndighetens krav på distansering.

Rapport
2021-05-10

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

På grund av ökat antal elever som är i behov av extra ordinärt stöd har ersättningen för
tilläggsbelopp minskat per elev från 140 000 kronor till 120 000 kronor för helt
tilläggsbelopp inför 2021. En minskning som motsvarar 2,5 miljoner kronor
motsvarande föregående år. Sammanlagt innebär dessa förändringar en negativ
resultatpåverkan på 6,7 miljoner kronor.
Beslutet gällande framtidens förskola och grundskola försvårar rektorers möjligheter att
organisera verksamheten ekonomiskt effektivt.
Bedömning
Barn- och elevperspektiv
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna åtgärderna får konsekvenser i form av ytterligare
minskat stöd till eleverna p.g.a. minskad bemanning. En stor oro att inte kunna följa skollagens krav på
rätt till särskilt stöd. Det ökade elevtappet till friskolorna gör att likvärdigheten i våra kommunala skolor
försämras än mer. En ökad risk för segregation inom våra kommunala skolor.
Jämställdhetsperspektiv
Påverkas inte
Landsbygdsperspektiv
Bedömning är att den minskade bemanningen inte kommer att påverka skolorna ur ett
landsbygdsperspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Se bilagor respektive grundskola
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Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

2021 Slite skolområde Solklintskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

maj-05

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Ej förlänga 5 visstidsanställda

2021-08-21

2021-12-21

430 tkr

Stödet till elever i behov av
särskilt stöd avslutas

25 % specialpedagog tas bort

2021-08-21

2021-12-21

40 tkr

Stöd till elever i behov av
särskilt stöd minskas.

60% leg.lärare minskas

2021-08-21

2021-12-21

100 tkr

Det blir större elevgrupper
elevgrupper

10% ökad facklig tid

2021-08-21

2021-12-21

60 tkr

Minskar lärartiden

100% tjänstledighet

2021-08-21

2021-12-21

170 tkr

Minskar elevresurs

TOTALT

0 800 tkr

Konsekvenser av planerade åtgärder
Slite skolområde gör ett elevtapp från ht-21 med ca 20 elever, pga av vaga beslut i översynen av grundskolan.
Solklintskolan har fått 13 avslag på tilläggsbelopp = ca 900 tkr
Totalt visar prognosen 1,8 miljoner minus.
Solklintskolan gör en besparing på 800 tkr enl.åtgärdsplanen ovan, genom att främst minska på stödet till elever i behov av särskilt stöd.
Från april-21 har Solklintskolan vikariestopp och inköpsstopp.
2021 Resultat visar minus 1 miljon kr.

Åtgärdsplan 2021 Solklint

2021-05-07
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Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Gråboskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

Minska SVA med 35%

2022.01.01

Minskad resurs/fritids-tjänst med 50%

2021.08.16

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2021 tkr

2021.05.03

HELÅRSEFFEKT,
tkr
KOMMENTAR:
223 SVA-läraretjänsten minskas från 85% till 50%

TOTALT

Konsekvenser av planerade åtgärder

65

195

65

418

Underskottet av den planerade budgeteten beror på ett drastiskt svikande elevunderlag, framför allt i förskoleklass till friskolor men även andra kommunala skolor i.o.m.
att Athene utökar sin verksamhet och det fria skolvalet inom regionen. Den planerade budgeten skulle dock nås om vi inte behövde åtgärda extremt kravfyllda elever som
inte får plats på resuraskolan Lövsta eller ta emot elever som har rätt till särskola i förskoleklass. Detta avser tre heltidstjänster i form av resurs. Vi räknar dock med att få ta
del av Välfärdsmiljarden för de extra utgifter vi har för att klara kompetensbehovet i förskoleklass och de utmaningar vi står inför då det inte finns någon grundsärkola i
förskoleklass inom Region Gotland.
Åtgärdsplanen att minska personalstyrkan med två tjänster sträcker sig över en 3-5 årsperiod då vi står inför ca. 3-5 pensionsavgångar inom 2021-2024 berodende på när
personalen väljer att gå i pension. Vi behöver också se över tid om detta svikande elevunderlag håller i sig så att vi inte hamnar i ett rekryteringsbehov inom de närmaste
åren.
Direkta insatser är att minska personalstyrkan successivt med 0,5 resurstjänst höstterminen 2021. Minska SVA-undervisningen från 85% till 50% på lågstadiet med stöd i att
unga elever har lättare att lära sig ett andraspråk och dessutom har längre tid kvar i grundskolan än äldre elever. Vi har även kontakt med HR för att se över möjligheterna
att omplacera en tjänst som just för tillfället står utan arbetsuppgifter i den kommande organisationen.
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Fole Stenkyrka SO
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet
Avveckla särskild undervisningsgrupp från HT 2021,
Stk

Minska ner en lärare på mellanstadiet Fole

Månad:

START
tidpunkt

2021-08-16

2021-08-16

KLART
tidpunkt

2021-08-16

2021-08-16

EFFEKT
2021 tkr

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

126 000

80% lärare försvinner, men
behöver till viss del ersättas av
resurs när eleverna går ut i
378 000 klasserna

194 000

Att ta bort en lärare kommer
innebära att det blir svårare att
täcka upp för varandra vid
550 000 frånvaro
Färre elever i förskoleklass, i
Fole minskar det från 22 till 11
250 000 elever

Mindre lärarresurs i förskoleklass Fole

2021-08-16

2021-12-31

100 000

Minska på personal på sommarfritids, båda skolorna

2021-06-21

2021-08-16

60 000

60 000

480 000

1 238 000

TOTALT

Åtgärdsplan 2021 Fole Stenkyrka 202104
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Konsekvenser av planerade åtgärder
Stenkyrka:
Bakgrund: Vikande elevunderlag på skolan ger minskad intäkt, endast 7 elever in i förskoleklass. Eftersom det lämnar 10 elever till högsatdiet gördet en minskning av
elever totalt samt att elever byter till stan pga av för få jämnåriga kamrater. Vi befarar att detta kan komma att leda till att ytterligare elever flyttar av samma orsak.
Familjer från fastlandet som provbott på gotland VT21 pga av corona flyttar tillbaka hem.
Det blir oro i elevgrupperna (och bland föräldrar) eftersom vi behöver göra om klassindelningen och sätta ihop andra årskurser till nästa läsår för att få jämnare fördelning
av ansvar. Många lärare undervisar i ämnen utan behörighet, nästa steg är att ta bort musiklärare men ingen är bekväm med att ta det ämnet vilket gör att det kan leda
till att lärare byter skola i så fall.
Vid byte av rektor på förskolan Stk har vi tappat samarbetet mellan fritids och förskolan vilket innebär att fritids tider måste räcka från 6:00-18:00 på få personer. Detta
kan även få konsekvenser på sommaren.
Att avveckla särskild undervisningsgrupp påverkar givetvis de elever som har extra svårt att klara av klassrumsmiljlö oavsett hur få elever som det går i klassen. De är i
behov av speciell pedagogik pga av att de flesta av dem har diagnos autism och ytterligare en eller två andra diagnoser. Dessa elever kommer behöva förstörkt stöd i
klassen vilket gör att besparingen inte blir hela lärarens lön.
Minskat TB slår extra hårt på liten enhet, blivande elev med diabetes kan ej ha egen resurs, utan fler medarbetare behöver ha kompetensen samtidigt som de undervisar.
Fole skola:
Under de senaste två läsåren har elevudnerlaget minskat för Fole skola, från läsår 2019-20: 127 elever till 2021-22: 111 elever, det vill säga 16 elever vilket är som att
mista en liten klass. Det beror på flera saker: endast 10 elever i förskoleklass HT 2021, stora klasser har lämnat till högstadiet och några elever som flyttat till stan.
De hus som sålts i området där det bott barn har under tidigare år ganska snabbt sålts till nya barnfamiljer, under det senaste året har detta ändrat sig och det senaste
året har endast två barnfamiljer flyttat till skolans område mot att det tidigare flyttat in 5-10 barnfamilhjer per år till Fole skola. Nu ser vi lite samma trend som i
Stenkyrka att det antingen blir äldre personer som flyttar hit eller semesterhus.
Vi ser flytt till stan för elever i alla årskurser, flera klasser är runt 15 stycken, plus eller minus några. Det är för smått för att bära sig, samtidigt som det är för stort för att
slå ihop.
Svårt att minska resurs i förskoleklass för endast ett läsår för att sedan återgå till fler elever igen.
Båda skolorna:
Vi har behövt anpassa och stärka upp runt flertal medarbetare utifrån långtidssjukskrivningar, rehabilteringar och arbetsförmågebedömningar under året. Detta blir
snabbt blri kännbart i en redan ansträngd ekonomi och en balansgång för att kollegorna ska orka. Vi har även bemannat upp för att möte frånvaro under pandemin,
något som vi nu tar bort för det fins inre utrymma inte på små enheter
Redan nu undervisar lärare i ämnen de ej är behöriga i, nästa steg blir att ta bort ämneslärare i ämnen som musik och att elever får endast en slöjdart i stället för två.
I Skolområdet har vi både speciallärare och specialpedagog, något som varit väldigt hjälpsamt i vårt skoloråde med hög andel förädrar som endast har gymnasial
utbildning och siom stöd till rektor.
Minskat TB för 2021 betyder minskade intäkt på flera hundra tusen på skolområdet som är svårt att omorganisera mitt under ett läsår.
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Fårösund/lärbro skolområde
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

Minska personalstyrkan med 3 tjänster till hösterminen-21

TOTALT

EFFEKT
2021 tkr

Maj

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

600 000

1 600 000

600 000

1 600 000

Konsekvenser av planerade åtgärder
Fårösundsskolan har tappat ca 10 elever under tidig höst 20. Utifrån läget då gick det inte att minska personal både p.ga. att vikarie var omöjligt att anskaffa p.g.a.
Coronaläget och att det också inte gick att slå ihop till b-form för då blir klasserna för stora. Skolområdet gick ändå ca 135 000 plus utifrån budgetåret 2020.
Neddragningen av personalstyrkan som det är nu kommer vi klara skollagens krav men drar vi ner mer på personal blir det konsekvenser för eleverna. Klasserna är för
små för att det ska gå runt på skolpeng men för stora för att man ska kunna göra b-form.
Två elever med särskilda behov kommer att börja i förskoleklass i Lärbro till hösten. Två extra personal kommer att anställas till hösten för att tillgodose det behovet.
Som det är nu täcker inte tilläggsbeloppet dessa tjänster. Personalen kommer också förstärka på fritids.

Åtgärdsplan 2021 Fårösund
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Lövsta resursskola
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

apr-21

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Framåt liten grupp sparar 3 peronal (ass)

HT21

1,5 milj

Om 3 elever kan vara i en grupp blir
det mindre assistenter som behvös.

Taxiresor

HT 21

ca 100 000

Byta taxi mot resor i egen
buss/kollektivtrafik

Byta lövsta mot leverans av skolmat
minskar kostnadfrån Romaskolan

Måltider

TOTALT

0

0

Konsekvenser av planerade åtgärder
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ÅTGÄRDSPLAN 2020 - 2022

Område/Avdelning:

Norrbacka/St Hans/Polhem SO

Månad:

maj-21

Åtgärdsplan för att skapa en budget i balans för Norrbacka-/St Hansskolan utifrån budget 2021
PLANERADE ÅTGÄRDER 2021
för att nå resultatkravet

Personalminskning Nb med 2,0 heltid (tre personal) till
Polhem som ersätter outbildad personal där.
Personalminskning Nb med 4,0 heltid genom avslutad
tjänst, tjänstledigheter samt flytt till Polhem som ersätter
outbildadpersonal där.
Personalminskning StH med 1,8 heltid genom avslutad
tjänst och tjänstledigheter.
Personalminskning Polhem genom övertalighet
Fortsatt påfyllning av elever under läsår 21/22 i befintlig
organisation genom de små klasserna.

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

mars

860 000

sep

700 000

sep

486 000

sep

200 000

TOTALT EFFEKT 2021
PLANERADE ÅTGÄRDER 2022
för att nå resultatkravet

Fortsatt minskning med 2,0 tjänster i SO't i samband med
minskade elevgrupper och förändring i
fritidsorganisationen.
Fortsatt påfyllning av elever under läsår 21/22 i befintlig
organisation genom de små klasserna.

2 246 000

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

juni-sep

EFFEKT
2022
400 000

TOTALT EFFEKT 2022

400 000
Helår 2021

TOTAL EFFEKT 2022
TOTAL HELÅRSEFFEKT FRÅN 2023

EFFEKT
2021

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Besparing under 2021 och
1 040 000 framåt

Besparing under 2021 och
1 920 000 framåt
Besparing under 2021 och
864 000 framåt
Besparing under 2021 och
600 000 framåt
25 elever med fritids ger drygt 1
800 000 kr per år.
4 424 000

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:
Besparing under 2022 och
960 000 framåt.
25 elever med fritids ger drygt 1
800 000 kr per år.
960 000

107 MT/MS
42 BÅ/NB

150'/månad

4 424 000

4 824 000

5 384 000

Varför är vi i denna situation?
Skolområdet har växlat ledning under senaste åren vilket självklart skapat missar i kunskapen kring området. Efter en försenad budgetläggning 2020 fick jag upp ögonen för de
ekonomiska problemen i området. Samtidigt slog pandemin till vilket försvårade jobbet att förändra organisationen detta år. Att området idag står med en organisation som går back
beror på flera delar och är mestadels kopplat till Norrbacka och Polhem.
Norrbacka/St Hans:
• För att klara historiskt extremt stora klasser på begränsad yta har man där man infört tvålärarsystem.
• Flera långtidssjuk personal och personal i rehabprocess som kom tillbaka under 2020 och 2021 (4 st) men även personal som sjukskrev sig månadsvis eller tog tjänstledigt pga av
pandemin under VT 2020 (Norrbacka)
• Många elever i behov personligt extra stöd (fysiskt och psykiskt) vilka vi har TB för.
• En organisation som bygger på mindre arbetslag skola/fritids kring varje åk F-3. Konstsamt men genererar mindre och trygga klasser och fritidshem.
• Flytt av elever till fritskolor inför hösten.
Polhem:
• Skola i uppstart där inte ens alla lokaler och skolgård är klar.
• Organisationens planerade framväxt utgår från en elevframskrivning som från start har stämt, tills nu i vår då friskolorna växte och stoppade trycket in mot skolan. Skolan har from
i höst åldersrena klasser vilka måste fyllas på innan budget är i balans. Därför behövs respit för att skolan behöver tre år innan den är i balans dvs hösten 2022.
• En hög andel elever i behov personligt extra stöd (fysiskt och psykiskt) då många har flyttat dit för en nystart för sina elever. Tom förvaltningen har erbjudit elever Polhem som
nystart då det inte har fungerat på andra skolor. En utmaning som alla nystartade skolor kan vittna om.
Varför går vi back nu
En osäker intäktsida för skolorna med en elevpeng som inte följer kostnadsutvecklingen (löner, inköp IT etc), osäkra statsbidrag samt ett urholkat tilläggsbelopp. Ett centralt
ledningsstöd som inte har uppdaterats till dagens skolområdes storlek men även ökade administrativa uppgifter kring IT'n där vi i dagsläget managerar runt 500 iPads för att dessa ska
vara funktionsdugliga. Beslutet om att inte effektivisera skolorganisationen över ön ger generellt utifrån intäkterna, i dagsläget, inte den likvärdiga skola som behövs. Samtidigt har
beslutet öppnat för en öppning för friskolorna att expandera vilket innebär att runt 120-150 elever har valt friskolor istället för kommunala skolor. Till detta kommer att den beslutade
skolorganisationen kräver ökade investeringar, fortsatta och kanske fler småskoletillägg samt fortsatt stort behov av pedagoger utifrån antalet enheter över ön. Detta minskar
utrymmet för visst back på enheter tills anpassning av organisation genomförts.
Generella risker med besparingarna
Minskning av personal kommer att öka arbetsbelastningen avsevärt i verksamheterna. Minskat stöd till eleverna kommer att påverka resultaten för eleverna i längden men också öka
risken för att fler elever mår dåligt eller blir hemmasittare. Den ursprungliga planen att genomföra en mjukare besparing under 2021/2022 geomförs nu till största delen under 2021
utifrån order. Detta kommer att skapa en mycket tuff situation för personalen på främst Norrbacka men också Polhem och St Hans. Jag har en stor oro för ökade sjuktal eller utbränd
personal speciellt de tidigare nämnda långtidssjuka då det i höst saknas samma kraft runt omkring dem i organisationen som funnits tidigare. De små trygga fritidshemmen kommer
att slås samman till större enheter vilket flera elever har svårt för men kommer även innebära sämre möjlighet till att erbjuda en bra fritidshemsverksamhet. Dessutom försvinner en
del av resursen mot klasserna inom skolan under dagarna.
Polhem
På Polhem bygger jag upp en ny personalgrupp då vi sedan augusti 2019 har gått från 10 personal till höstens 21 personal. Skolan har samtidigt gått från 45 elever till höstens 125
elever. Ett konstant inflöde av nya elever kräver mycket jobb för personalen som även arbetar hårt med att sätta rutiner, arbetssätt och traditioner i en fortfarande föränderlig miljö.
Polhem har heller inte fått alla lokaler eller skolgård klara vilket innebär extra arbete för verksamheten då det alltid är de som får sköta sådan förändringar. Profilen som skolan ska
hålla innebär också att personalen som anställts ska ha kunskaper om eller erfarenheten av denna. Dessutom så har vi inte fått stöd kring varken anpassad skolgård för profilen eller
skolskolgen vilka är avgörande. Jag har medvetet från start utvecklat skolan i lagom takt så att rätt personal och kraft finns för att driva utvecklingen men också när det gäller
utrustningen av skolan för att kunna leva upp till profilen. Detta för att ge Polhem en positiv start, vilket är en vinst i längden, men om motsatsen sker kan det bli en dyr historia. Jag
hävdar fortfarande utifrån min erfarenhet att tre år krävs för att starta en skola utan egete skolområde. Som jag ser det kan befintlig organisation ta emot runt 40 elever i F-6 utifrån
de mindre klasserna som inte längre går att driva i B-form. 25 elever med fritidsplats krävs för att få budgeten att gå ihop (inkl en anpassning av ledningsstödet).
Tankar framåt
Elevpengen har minskat med åren i förhållande till kostnadsökningarna samtidigt som en urholkning av tilläggsbeloppen skett. Detta har lett till att det idag är svårare att få ekonomin
att gå ihop, speciellt utifrån de stora insaster som allt fler elever idag kräver. Till detta kommer ett allt osäkrare statsbidrag som dels varierar från år till år men dessutom beslutas om
och faller ut under olika delar av året. Att vi inte kan erhålla en "god" elevpeng via huvudman beror enligt mig på att vi inte har en effektiv grundskoleorgansiation och detta påverkar
nu alla skolelever på hela ön. Besparing under 2021/2022 kommer att påverka både elevers resultat och personalens arbetsmiljö i mitt skolområde vilket enligt mig inte går i linje med
de ständigt ökade kraven som Staten ställer på skolan.

31 AB
14 EW
45'/månad
194 Totalt per månad
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Terra Novaskolan SO
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

april

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

1. Avveckling 1,0 lärartjänster

augusti

dec

200

600 schablon 35000 plus PO * 4 mån

2. Avveckling 2*0,75 assistenttjänster

augusti

dec

210

655 schablon 25000 plus PO * 4 mån

TOTALT

410

1 255

Konsekvenser av planerade åtgärder
1. En avveckling av 1,0 lärartjänst sker inom ramen för naturlig avgång/pension/AVA-tjänster som upphör men inte återbesätts. Avvecklingen är möjlig pga av
elevtappet till Atheneskolan men medför att vi måste lämna ett tvålärarsystem, något som byggts upp utifrån våra stora årskurser och som kunnat minska antalet
korttidsvikarier. Konsekvensen blir fler korttidsvikareier vid sjukdom, vab etc och därav är inte den ekonomiska effekten av avecklingen garanterad.
Terra NOvaskolans elevtapp 2021 är anmärkningsvärt stort och kommer troligen innebära ännu sämre prognos framöver när siffrorna är definintiva.
2. Avveckling av 1,5 elevassistent kommer att få stora konsekvenser för barn med särskilda behov, och även för grupperna där barnen ingår. Vad detta kan komma att
betyda i framtida kostnader för samhället/skolan är svårt att ta fram siffror på, men mycket sannolikt.
Det är inte orimligt att kommande rektor tvingas sätta in nya stödresurser/elevassistenter för vissa av de barn som drabbas av denna åtgärd.

Åtgärdsplan 2021 Terra NOva SO
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

Tjelvarskolan
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2020 tkr

April

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:
Omfördelning av 25% till
115 förskolan

Omfördelning av löneassistentens lönekostnader

2021-07-01

2021-07-01

57

Avveckling av en elevasisstent

2021-06-10

2021-06-10

191

Avveckling av en lärartjänst 70%facklig tid och 30% skola

2021-08-16

2021-08-16

63

167 30% av en heltid

En lärarae går från rehab till ordinarie tjänst

2021-08-16

2021-08-16

93

276 50%

TOTALT

404

352 100%

910

Konsekvenser av planerade åtgärder
Avvecklingen av elevassistenten innebär att fritidspersonalen får utökade arbetsuppgifter förutom sitt ordinarie jobb på fritishemmet.
Avveckling av läraren på 30% innebär att pesonal som har passerat 60 år förmodligen inte kommer att kunna få nedsättningar i sina ordinarie tjänster.

Åtgärdsplan april 2021 - Tjelvarskolan
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ÅTGÄRDSPLAN 2021

Område/Avdelning:

AC Särskolans hela linje
PLANERADE ÅTGÄRDER
för att nå resultatkravet

Månad:

START
tidpunkt

KLART
tidpunkt

EFFEKT
2021 tkr

apr-21

HELÅRSEFFEKT, tkr KOMMENTAR:

Inte ersätta en lärartjänst på Grsär Polhemsskolan

2021-08-16

240 000

Minska Synpedagog från 40% till 20%

2021-08-16

55 000

144 000 Central elevhälsa involveras

Elev från samundervisningsgrupp går in i grsärskoleklass

2021-03-08

150 000

193 000 25% lärartjänst bekostas ej

Elev från samundervisningsgrupp går in i grsärskoleklass

2021-08-23

70 900

193 000 25% lärartjänst bekostas ej

Beviljar tj ledighet 20% som inte ersätts av ny person

2021-08-16

50 000

130 000

Inte ersätta en lärartjänst på Grsär Desideria

2021‐08‐16

240 000

TOTALT

805 900

650 000 Fördelar ordinarie pedagoger

650 000 Ökar belastning på övr pedag.

1 960 000

Konsekvenser av planerade åtgärder
Åtgärdsplan 2021 särskolan
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I dag har vi två speciallärare som arbetar i samma klass på Polhemsskolan. Jag delar på dem så att de får varsitt klassansvar.
Beviljar en tjänsteledighet på 20% som inte ersätts av ny person. Ämneslärare från organisationen går in motsvarande tid. Ämnesläraren får delvis annat veckoinnehåll,
nu med en dag klasslärarskap och mindre ämnesläraruppdrag.
S d
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 197

Begäran om tilläggsanslag för underskott i
grundskolan och särskolan

RS 2021/988

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Barn- och utbildningsnämnden beviljas 4,9 miljoner kr i tilläggsanslag.

Barn- och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 17,1 miljoner
kronor varav 12,8 miljoner kronor (mnkr) till grundskolan och 4,3 miljoner kronor
till särskolan.
I samband med att nämnden behandlade delårsrapport 1 gavs ett uppdrag till
förvaltningen att inkomma med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning gällande
kravet att förbättra resultatet. Förvaltningen har tagit fram åtgärder och konsekvenser
för grundskola och särskola.
Nämndens senaste prognos från april pekar på ett underskott för 2021 på sammanlagt 9,4 mnkr. Regionfullmäktige beslutade i juni att samtliga nämnder ska säkerställa
att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast vidta
nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera:
-

uteblivna intäkter och kostnader till följd av pandemin,
hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningar långsiktigt,
orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp.

Nämnden har inte ännu tagit ytterligare beslut för att säkerställa att ordinarie
verksamhet ryms inom beslutad budget. Det statliga bidraget via skolmiljarden har
under våren finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att
klara folkhälsomyndighetens krav på distansering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Enligt regionens regler
för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte
förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig karaktär och inte rimligen
kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
forts
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Regionstyrelsen och regionfullmäktige har i beslut under våren uppmanat nämnderna
att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast
vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras. Regionfullmäktige har
även beslutat att nämnder som prognostiserar underskott med anledning av
pandemin särskilt ska redovisa eventuella ökade kostnader eller uteblivna intäkter.
Dessa kostnader är svåra för nämnderna att finansiera inom i ordinarie budget. Barnoch utbildningsnämnden skriver i sitt beslut att vårens ersättning via skolmiljarden
har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att klara
folkhälsomyndighetens krav på distansering. Barn- och utbildningsnämnden behöver
därmed följa regionfullmäktiges beslut om att vidta nödvändiga åtgärder för att
ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Regionens budgeterade resultat var vid årets början 87 mnkr. Hittills har regionstyrelsen föreslagit regionfullmäktige att bevilja 20,6 mnkr i tilläggsanslag.
Regionfullmäktige har även uppmanat miljö- och byggnämnden att inkomma med
begäran om tilläggsanslag till följd av beslutet att efterskänka avgiften för alkoholtillsyn. Nämnden har ännu inte inkommit med någon sådan begäran men den
uppskattade kostnaden för åtgärden beräknades till 2 mnkr. Om dessa beslut tas
kommer det budgeterade resultatet för regionen att uppgå till 64 mnkr. Målet för
2021 är att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 1 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är 56 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M) och
Claes Nysell (L) att barn- och utbildningsnämnden beviljas 4,9 miljoner kr i tilläggsanslag.
Saga Carlgren (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag
på 17,1 miljoner kr beviljas.
Meit Fohlin (S) yrkar att barn och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag
avslås.
-

-

Barn och utbildningsnämnden medges att överskrida sin budgetram 2021 med
högst 17,1 miljoner kronor för att fortsatt säkerställa att skollagens krav på skolverksamhet och särskilt stöd kan upprätthållas samt att skolan på Gotland
fortsatt är likvärdig och håller hög kvalitet utifrån såväl barn och som
medarbetare. Eventuellt underskott balanseras i bokslutet.
Barn- och utbildningsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet utan att det går ut över de svagaste eleverna.
forts
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Ordförande ställer Stefan Nypelius yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Meit
Fohlins yrkande mot varandra och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.
Jesper Skalberg Karlsson (M) och Claes Nysell (L) anmäler följande protokollsanteckning:
Moderaterna och Liberalerna röstar bifall till ett mindre tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden, men vill i en protokollsanteckning göra känt att vi fortsatt står bakom de reservationer vi
gjort i barn- och utbildningsnämnden under hösten 2020, kring Framtidens Förskola och
Grundskola.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09, § 48
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-06
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Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag. Tillfälliga paviljonger vid Visby
lasarett
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag för investering med 70 mnkr
för anskaffning av paviljonger. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser av investeringen finansieras inom hälso- och
sjukvårdsnämndens driftbudget.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har behov av att frigöra utrymme på Visby lasarett för
att möjliggöra utökade lokaler för akutmottagningen och för att kunna bedriva PCIverksamhet.
Flera omfattande utredningar pågår för att komma fram till vilka alternativ av
utbyggnad av Visby lasarett som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas
lokalbehov på lång sikt. Under tiden behövs en paviljongslösning i anslutning till
lasarettet.
Nämndens inriktning var att hyra paviljonger och en upphandling genomfördes.
Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg
behovsuppfyllnad.
Ett hyresalternativ skulle innebära en totalutgift på ca 160 mnkr med en hyrestid på
15 år medan ett köp av paviljonger skulle innebära en utgift på ca 110 mnkr. Ett köp
skulle ge en lägre total utgift på ca 50 mnkr. Nämnden framhåller att beräkningarna
är osäkra då de bygger på det inkomna anbudet och de uppgifter som framkommit i
samband med analys av detta.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsbudget om 15 mnkr som
avser etablering av paviljonger. Den bedömda investeringsutgiften för köp av
paviljonger är 85 mnkr, inklusive etablering, vilket gör att nämnden begär ett
tilläggsanslag om 70 mnkr.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att det
alternativ för anskaffning av paviljonger som är mest ekonomiskt fördelaktigt för
Region Gotland är att köpa paviljongerna. Ett köp innebär också större frihet att
göra anpassningar i lokalerna om det skulle behövas under den förhållandevis långa
nyttjandeperioden. Regionens likviditet är god och anskaffningen bedöms kunna
finansieras med egna medel.
Regionstyrelseförvaltningen anser att avskrivningstiden för paviljongerna ska
motsvara den bedömda nyttjandeperioden på 15 år. Nyttjandeperioden styrs av det
tillfälliga bygglovet. Vid nyttjandeperiodens slut måste paviljongerna tas bort.
Regionen kan då välja att fortsätta nyttja paviljongerna på annan plats eller avyttra
dessa. Den ekonomiska livslängden för paviljongerna är sannolikt längre än 15 år
men det finns en osäkerhet i andrahandsvärdet och av den anledningen bör
avskrivningstiden inte vara längre än 15 år.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett om finansiell leasing skulle kunna vara ett
alternativ till att köpa paviljongerna. Den långa hyres-/leasingperioden på 15 år i
kombination med att det är fråga om stora installationer gör att paviljongerna inte
kan betraktas som lös egendom utan blir fastighetstillbehör, vilket innebär att
finansiell leasing inte är möjligt.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 85, 2021-06-15

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Tillfälliga paviljonger vid Visby lasarett

HSN 2020/525
HSN-AU § 72

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Godkänna rapporten.
• Begära 70 miljoner i tilläggsanslag för att möjliggöra köp av paviljongslösning till
Visby lasarett för att tillfälligt utöka lokalerna i väntan på utredningar som ska
leda fram till beslut om den långsiktiga lösningen.
• Föreslå att avskrivningstiden sätts till 15 år då det är den tid som paviljongslösningen planeras vara aktuell.

För att frigöra utrymme på Visby lasarett planeras en paviljongslösning i anslutning
till lasarettet. En upphandling är genomförd där intentionen var att hyra paviljonger.
Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg
behovsuppfyllnad.
Den planerade paviljonglösningen är en tillfällig, om än relativt långsiktig lösning
medan flertalet utredningar pågår gällande utbyggnad av lasarettet. Nämnden har
sedan tidigare beslutat om att en fastighetsutvecklingsplan ska genomföras
tillsammans med teknikförvaltningen, 2019-09-19 HSN § 91 och 2020-10-20 HSN §
130. Arbetet med fastighetsutvecklingsplanen pågår. I samband med att det tänkta
projektet Nya Akuten avbröts 2020-06-16 HSN § 89 beslutades att en utredning ska
ske gällande behandlingsbyggnad 23 och dess, främst, högteknologiska verksamheter.
Detta för att säkerställa att genom båda dessa utredningar, tillsammans med befintlig
lokalförsörjningsplan, den nya versionen av rekommendationen ”det robusta
sjukhuset” med mera, komma fram till vilka alternativ av utbyggnad av Visby lasarett
som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas lokalbehov. Den planerade
paviljongslösningen är således endast en tillfällig lösning, främst för att möjliggöra
utökade lokaler föra akutmottagningen som är i akut behov av detta men också för
att möjliggöra hemtagning av PCI-verksamheten.
Efter genomgång av material kopplat till det tidigare anbudet och beräkning av
kostnader framgår en tydlig bild av att ett köp av paviljongslösning är betydligt mer
ekonomiskt fördelaktigt än en hyreslösning. Bedömning ger under ett antal
antaganden att en hyreslösning ger en totalkostnad på 164 miljoner under 15 år
medan en lösning där paviljongerna köps in ger en totalkostnad på 108 miljoner
baserat på 15 års nyttjandetid. Detta innebär en årskostnad på cirka 7,2 miljoner vid
köp istället för cirka 10,9 miljoner per år vid hyreslösning, det vill säga en lägre
årskostnad på cirka 3,7 miljoner. Alternativet att köpa paviljongerna ger således en
totalt lägre kostnad på de 15 åren med cirka 56 miljoner. Beräkningarna är dock
osäkra då de bygger på endast ett tidigare inkommet anbud och de uppgifter som
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framkommit i samband med analys av detta.
Den förskjutning i tidsplanen som sker på grund av att processen kring att ansöka
om tilläggsanslag inte är så stor att det överväger den mer kostsamma lösningen.
Projektet har fortfarande en tidsplan som anger driftstart för nya paviljonger i slutet
av år 2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsbudget om 15 miljoner
som avser etablering av paviljonger. Den bedömda investeringsutgiften för köp av
paviljonger är 85 miljoner, inklusive etablering, vilket gör att nämnden begär av
regionfullmäktige ett tilläggsanslag om 70 miljoner.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att utifrån de uppgifter som projektet har tillgång till
och det arbete som gjorts efter att det tidigare anbudet inkom är det ekonomiskt mer
fördelaktigt att köpa paviljonger än att hyra. De faktiska beloppen är med naturlighet
osäkra då en ny upphandling behöver göras och därmed osäkert vilka anbud som
inkommer. Med det underlag som projektet har tillgång till kan man trots
osäkerheten med stor sannolikhet anta att alternativet att köpa är mer fördelaktigt än
hyresalternativet.
Därmed är förvaltningens bedömning också den att hälso- och sjukvårdsnämnden
bör av regionfullmäktige begära tilläggsanslag med 70 miljoner för att möjliggöra en
ny upphandling av paviljonger som baseras på en lösning med köp av paviljong
istället för hyra.
Den tidsförskjutning som blir på grund av inväntan på beslut är relativt liten och den
positiva ekonomiska vinsten gör att nyttan överväger nackdelen med att invänta ett
sådant beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anders Flodman, projektledare TKF, och Kajsa Holmström, lokalstrateg, föredrar
ärendet. Att köpa en paviljonglösning kommer att frigöra mer lokalyta till
akutverksamheten men löser inte hela lokalbehovet för hälso- och sjukvården. Arbete
med fastighetsutvecklingsplanen pågår och en tidplan för den beräknas kunna
presenteras efter sommaren.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 72
Anders Flodman, projektledare TKF, och Kajsa Holmström, lokalstrateg, närvarar och
svarar på frågor.
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet komplettera
tjänsteskrivelsen med förtydligande gällande driftskostnad, att förslaget är en tillfällig
lösning på aktuell plats samt att beslutet ska gälla i 15 år.
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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 godkänner rapporten.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 70 miljoner i tilläggsanslag för att möjliggöra
köp istället för hyra av paviljongslösning till Visby lasarett.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2021
HSN § 37 (2021-03-16)
HSN § 64 (2021-04-15)
Skickas till
Regionfullmäktige
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Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Köp av paviljonger
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Godkänna rapporten.
• Begära 70 miljoner i tilläggsanslag för att möjliggöra köp av paviljongslösning till
Visby lasarett för att tillfälligt utöka lokalerna i väntan på utredningar som ska
leda fram till beslut om den långsiktiga lösningen.
• Föreslå att avskrivningstiden sätts till 15 år då det är den tid som paviljongslösningen planeras vara aktuell.

Sammanfattning

För att frigöra utrymme på Visby lasarett planeras för att placera en paviljongslösning
i anslutning till lasarettet. En upphandling är genomförd där intentionen var att hyra
paviljonger. Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg
behovsuppfyllnad.
Den planerade paviljonglösningen är en tillfällig, om än relativt långsiktig lösning
medan flertalet utredningar pågår gällande utbyggnad av lasarettet. Nämnden har
sedan tidigare beslutat om att en fastighetsutvecklingsplan ska genomföras
tillsammans med teknikförvaltning, 2019-09-19 HSN § 91 och 2020-10-20 HSN §
130. Arbetet med fastighetsutvecklingsplanen pågår. I samband med att det tänkta
projektet Nya Akuten avbröts 2020-06-16 HSN § 89 beslutades att en utredning ska
ske gällande behandlingsbyggnad 23 och dess, främst, högteknologiska verksamheter.
Detta för att säkerställa att genom båda dessa utredningar, tillsammans med befintlig
lokalförsörjningsplan, den nya versionen av rekommendationen ”det robusta
sjukhuset” med mera, komma fram till vilka alternativ av utbyggnad av Visby lasarett
som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas lokalbehov. Den planerade
paviljongslösningen är således endast en tillfällig lösning, främst för att möjliggöra
utökade lokaler föra akutmottagningen som är i akut behov av detta men också för
att möjliggöra hemtagning av PCI-verksamheten.
Efter genomgång av material kopplat till det tidigare anbudet och beräkning av
kostnader framgår en tydlig bild av att ett köp av paviljongslösning är betydligt mer
ekonomiskt fördelaktigt än en hyreslösning.
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Bedömning ger under ett antal antaganden att en hyreslösning ger en totalkostnad på
164 miljoner under 15 år medan en lösning där paviljongerna köps in ger en
totalkostnad på 108 miljoner baserat på 15 års nyttjandetid. Detta innebär en
årskostnad på cirka 7,2 miljoner vid köp istället för cirka 10,9 miljoner per år vid
hyreslösning, det vill säga en lägre årskostnad på cirka 3,7 miljoner. Alternativet att
köpa paviljongerna ger således en totalt lägre kostnad på de 15 åren med cirka 56
miljoner. Beräkningarna är dock osäkra då de bygger på endast ett tidigare inkommet
anbud och de uppgifter som framkommit i samband med analys av detta.
Den förskjutning i tidsplanen som sker på grund av att processen kring att ansöka
om tilläggsanslag är inte så stor att det överväger den mer kostsamma lösningen.
Projektet har fortfarande en tidsplan som anger driftstart för nya paviljonger i slutet
av år 2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsbudget om 15 miljoner
som avser etablering av paviljonger. Den bedömda investeringsutgiften för köp av
paviljonger är 85 miljoner, inklusive etablering, vilket gör att nämnden begär av
regionfullmäktige ett tilläggsanslag om 70 miljoner.
Ärendebeskrivning

Sedan tidigare är det fastställt att för att möjliggöra utökade lokaler för
akutmottagningen på lite längre sikt och för att friställa permanenta lokaler för PCIverksamhet har hälso- och sjukvården ett behov av att flytta ut verksamhet i
paviljonger inom lasarettsområdet.
Den planerade paviljonglösningen är en tillfällig, om än relativt långsiktig lösning
medan flertalet utredningar pågår gällande utbyggnad av lasarettet. Nämnden har
sedan tidigare beslutat om att en fastighetsutvecklingsplan ska genomföras
tillsammans med teknikförvaltning, 2019-09-19 HSN § 91 och 2020-10-20 HSN §
130. Arbetet med fastighetsutvecklingsplanen pågår. I samband med att det tänkta
projektet Nya Akuten avbröts 2020-06-16 HSN § 89 beslutades att en utredning ska
ske gällande behandlingsbyggnad 23 och dess, främst, högteknologiska verksamheter.
Detta för att säkerställa att genom båda dessa utredningar, tillsammans med befintlig
lokalförsörjningsplan, den nya versionen av rekommendationen ”det robusta
sjukhuset” med mera, komma fram till vilka alternativ av utbyggnad av Visby lasarett
som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas lokalbehov. Den planerade
paviljongslösningen är således endast en tillfällig lösning, främst för att möjliggöra
utökade lokaler föra akutmottagningen som är i akut behov av detta men också för
att möjliggöra hemtagning av PCI-verksamheten.
En upphandling är genomförd där intentionen var att hyra paviljonger. Endast ett
anbud inkom där en låg andel av behovet var täckt till en hög kostnad.
Totalkostnaden bedömdes för hög både i förhållande till budget och i förhållande till
den dåliga måluppfyllelsen av föreslagna lösning. Hälso- och sjukvårdsnämnden gav
då förvaltningen i uppdrag (2021-03-16 HSN § 37) att tillsammans med
teknikförvaltningen arbeta vidare med uppdraget och återkomma med uppdaterad
plan till hälso- och sjukvårdsnämnden. Förvaltningen lämnade en lägesrapport på
nämndens sammanträde i april men återkommer nu i juni med ytterligare
information och förslag till beslut om något ändrad inriktning.
Uppdraget har nu gått vidare genom att projektgruppen arbetat tillsammans med
arkitekter för att ytterligare konkretisera hur paviljongslösningen i detalj behöver se
ut för att inrymma dom verksamheter som är tänkta och samtidigt dra lärdom av vad
som blev kostnadsdrivande i den tidigare upphandlingen. Projektet har också fått
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kännedom om faktiska produktionskostnader kopplat till det tidigare inkomna
anbudet.
Beräkningar är genomförda över totalkostnad på 10 och 15 år för de två alternativen
att antingen hyra paviljongerna eller köpa de samma, baserat på tidigare inkomna
anbud.
Beräkningarna är gjorda utifrån följande förutsättningar och antaganden:
Förutsättningar och indata:
•
•
•
•
•

Anbud från PCS baserat på 2100 kvm BTA
Uppgifter från modulleverantör gällande produktionskostnader för
2100 kvm BTA
Avskrivningstid för alla investeringar är 10 år
Förutsätter att index (KPI) utvecklas lika som de senaste 15 åren
Alla siffror uttrycks i dagens penningvärde, dvs ej diskonterat till ett
nuvärde

Noteras ska att siffrorna är något osäkra då de utgår från enbart ett tidigare anbud.
Slutsatsen blir att det är mindre kostsamt att äga än att hyra och om man som i
modellen antar en avskrivning på 10 år så ser kassaflöde och totala kostnaderna ut
enligt följande:
Äga själva:
• Kostnader 10 år 101 000 000 kr
• Kostnader 15 år 108 000 000 kr
Hyra:
•

Kostnader 10 år 130 000 000 kr

•

Kostnader 15 år 164 000 000 kr

Det finns också argument för att redan nu bestämma att paviljongen får stå i 15 år
och då också anta avskrivningstid på 15 år vilket givetvis minskar de årliga
kostnaderna.
Detta innebär en årskostnad på cirka 7,2 miljoner vid köp istället för cirka 10,9
miljoner per år vid hyreslösning, det vill säga en lägre årskostnad på cirka 3,7
miljoner. Alternativet att köpa paviljongerna ger således en totalt lägre kostnad på
dom 15 åren med cirka 56 miljoner.
I båda fallen, hyra respektive köpa, tillkommer en kostnad för att avetablera/ta bort
paviljongen efter nyttjandeperioden. Vid köp är det möjligt att det finns ett värde i
paviljongen den dagen det är dags för avetablering, men det är allt för osäkert för att
spekulera i hur stort.
Beräkningen av kostnad för köp av paviljonger baseras på en investeringsutgift på 85
miljoner. Även om Region Gotland skulle vara i behov av att låna medel för
investeringsutgiften ger detta på totalen en betydligt lägre kostnad för hälso- och
sjukvården och därmed för Region Gotland än alternativet att hyra paviljongerna.
I den investeringsbudget som är beslutad för 2021 ingår för hälso- och
sjukvårdsnämnden 15 miljoner för etablering av paviljonger vilket redan ingår i dom
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/525

bedömda 85 miljonerna i investeringsutgift vid köp, vilket i sin tur innebär att
nämnden är i behov ytterligare 70 miljoner för att finansiera investeringen.
Enligt tidigare tidplan var upphandling tänkt att annonseras i juni 2021 och beräknad
driftstart i slutet av 2022. Vid nuvarande tänkta tidplan med beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden i juni 2021 med begäran om tilläggsanslag, beslut i
regionfullmäktige i september och då också annonsering av upphandlingen, är
bedömningen att även om tidplanen förskjuts något ska driftstart kunna ske innan
årsskiftet 2022/2023. Förskjutningen i sig är bekymmersam då behovet av lösningen
är stor för verksamheterna, men då förskjutningen är helt och hållet inom samma
termin, dvs hösten 2022 överväger de ekonomiska fördelarna den relativt ringa
förskjutning det blir av att först begära ett tilläggsanslag för att möjliggöra köp av
paviljonger.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att utifrån de uppgifter som projektet har tillgång till
och det arbete som gjorts efter att det tidigare anbudet inkom är det ekonomiskt mer
fördelaktigt att köpa paviljonger än att hyra. De faktiska beloppen är med naturlighet
osäkra då en ny upphandling behöver göras och därmed osäkert vilka anbud som
inkommer. Med det underlag som projektet har tillgång till kan man trots
osäkerheten med stor sannolikhet anta att alternativet att köpa är mer fördelaktigt än
hyresalternativet.
Därmed är förvaltningens bedömning också den att hälso- och sjukvårdsnämnden
bör av regionfullmäktige begära tilläggsanslag med 70 miljoner för att möjliggöra en
ny upphandling av paviljonger som baseras på en lösning med köp av paviljong
istället för hyra.
Den tidsförskjutning som blir på grund av inväntan på beslut är relativt liten och den
positiva ekonomiska vinsten gör att nyttan överväger nackdelen med att invänta ett
sådant beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
HSN § 37 (2021-03-16)
HSN § 64 (2021-04-15)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 198

Begäran om tilläggsanslag. Tillfälliga
paviljonger vid Visby lasarett

RS 2021/1050

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag för investering med 70 mnkr
för anskaffning av paviljonger. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser av investeringen finansieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har behov av att frigöra utrymme på Visby lasarett för
att möjliggöra utökade lokaler för akutmottagningen och för att kunna bedriva PCIverksamhet. Flera omfattande utredningar pågår för att komma fram till vilka
alternativ av utbyggnad av Visby lasarett som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas lokalbehov på lång sikt. Under tiden behövs en paviljongslösning i
anslutning till lasarettet.
Nämndens inriktning var att hyra paviljonger och en upphandling genomfördes.
Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg behovsuppfyllnad. Ett hyresalternativ skulle innebära en totalutgift på ca 160 mnkr med en
hyrestid på 15 år medan ett köp av paviljonger skulle innebära en utgift på ca
110 mnkr. Ett köp skulle ge en lägre total utgift på ca 50 mnkr. Nämnden framhåller
att beräkningarna är osäkra då de bygger på det inkomna anbudet och de uppgifter
som framkommit i samband med analys av detta.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsbudget om 15 mnkr som
avser etablering av paviljonger. Den bedömda investeringsutgiften för köp av
paviljonger är 85 mnkr, inklusive etablering, vilket gör att nämnden begär ett
tilläggsanslag om 70 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att det
alternativ för anskaffning av paviljonger som är mest ekonomiskt fördelaktigt för
Region Gotland är att köpa paviljongerna. Ett köp innebär också större frihet att
göra anpassningar i lokalerna om det skulle behövas under den förhållandevis långa
nyttjandeperioden. Regionens likviditet är god och anskaffningen bedöms kunna
finansieras med egna medel.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 198 forts
RS 2021/1050

Regionstyrelseförvaltningen anser att avskrivningstiden för paviljongerna ska
motsvara den bedömda nyttjandeperioden på 15 år. Nyttjandeperioden styrs av det
tillfälliga bygglovet. Vid nyttjandeperiodens slut måste paviljongerna tas bort.
Regionen kan då välja att fortsätta nyttja paviljongerna på annan plats eller avyttra
dessa. Den ekonomiska livslängden för paviljongerna är sannolikt längre än 15 år
men det finns en osäkerhet i andrahandsvärdet och av den anledningen bör
avskrivningstiden inte vara längre än 15 år.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett om finansiell leasing skulle kunna vara ett
alternativ till att köpa paviljongerna. Den långa hyres-/leasingperioden på 15 år i
kombination med att det är fråga om stora installationer gör att paviljongerna inte
kan betraktas som lös egendom utan blir fastighetstillbehör, vilket innebär att
finansiell leasing inte är möjligt.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-15, § 85

22 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/599
2 juli 2021

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Hemställan AB Gotlandshem – höjt borgenstak, försäljning av
fastigheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlandshems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 500 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.



Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige
eller regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller
vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av
regiondirektören, eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.



AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av
fastigheter.



AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.



AB Gotlandshem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

Sammanfattning

AB Gotlandshem har i uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och
försälja fastigheter på Gotland. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Region Gotland.
Enligt det senaste ägardirektivet från 2020 ska Gotlandshem arbeta för nyproduktion
med ett långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns. Fram till
utgången år 2023 ska en produktion av minst 500 lägenheter ha påbörjats. Av
ägardirektivet framgår även att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och
skötas på ett effektivt och långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Affärsmässiga
principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Region Gotland har sedan tidigare ställt kommunal borgen för bolaget. Det senaste
borgensbeslutet fattades av regionfullmäktige 2017-11-20, §202, då borgenstaket
höjdes från 1 500 000 000 kr till 2 000 000 000 kr för att möjliggöra nyproduktion av
lägenheter.
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RS 2021/599

Gotlandshem har inkommit med en hemställan om att få höja borgenstaket från
2 000 000 000 kr till 2 500 000 000 kr. Bolagets bedömning är att upplåning utöver
nuvarande borgenstak kommer att krävas för att klara ägardirektivets krav på
nyproduktion av lägenheter och för att ha ett bostadsbestånd i ett väl underhållet
skick.
Gotlandshem har även inkommit med en begäran om att få tillstånd att pröva
marknaden inför en försäljning av ett antal fastigheter i sitt bestånd samt att få
tillstånd att bilda aktiebolag för att kunna genomföra försäljning. Bolaget gör
bedömningen att det utöver höjning av borgenstaket är nödvändigt att avyttra ett
antal fastigheter för att kunna uppfylla ägardirektivet och nå en ekonomisk balans.
Gotlandshem nyttjar för närvarande 1 312 mnkr av den kommunala borgensramen.
Region Gotlands låneskuld uppgår till 492 mnkr.
Både Region Gotland och Gotlandshem har sin upplåning hos Kommuninvest som
har de förmånligaste upplåningsvillkoren på kreditmarknaden.
Kommuninvest fastställer årligen en kreditram för sina kunder. Kreditramen fastställs
på koncernnivå för respektive kommun och region. Det innebär att Region Gotland
och Gotlandshem har en gemensam kreditram. Enligt Kommuninvests senaste
kreditbedömning så uppgår nyupplåningsutrymmet till 3 miljarder kronor för
koncernen.
Om Gotlandshem ökar sin upplåning från 1,3 miljarder kronor till 2,5 miljarder
kronor så innebär det att nyupplåningsutrymmet minskar från 3 miljarder kronor till
1,8 miljarder kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en beräkning av Region Gotlands kassaflöde
för de kommande tio åren. Beräkningen utgår från antaganden om en resultatnivå på
100 mnkr per år och en investeringsnivå på 500 mnkr. Resultatnivån ligger i nivå med
de finansiella resultatmålen. Antagen investeringsnivå baseras dels på tidigare års
utfall samt strategisk plan och budget för kommande fem år. Beräkningen visar att
det finns god marginal för Region Gotland att finansiera sina investeringar inom
Kommuninvests kreditram även om Gotlandshem ökar sin låneskuld till 2,5 miljarder
kronor.
Gotlandshem har en hög uthyrningsgrad för sina lägenheter och bolagets ekonomi är
stabil. Gotlandshem har en soliditet på 30,6 procent. Det är något högre än
genomsnittet för kommunägda fastighetsbolag, som ligger på 27,2 procent. En stor
nyproduktion av lägenheter i kombination behov av underhållsåtgärder på befintliga
fastigheter kommer att kräva mycket kapital som kan påverka soliditeten negativt.
Enligt ägardirektivet ska Gotlandshem förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga
målet om 500 lägenheter under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra
långsiktigt hållbar ekonomi. Bolagets styrelse har, för att säkerställa detta, beslutat att
vid utgången av 2023 ska Gotlandshem ha en direktavkastning om minst 4,0 procent
samt att soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för Gotlandshem utan att riskera att få för litet låneutrymme för
regionens verksamhet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/599

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Gotlandshem ska ges tillstånd att påbörja en
process kring försäljning av ett antal fastigheter. Försäljning av lämpliga fastigheter
kan vara ett bra alternativ för finansiering av planerad nyproduktion och för att klara
en god soliditet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att risken för att behöva infria borgenslöftet är
litet givet bolagets nuvarande situation och den efterfrågan som finns på lägenheter
på Gotland. Samtidigt förutsätter det att Gotlandshem klarar balansen mellan
direktavkastning, soliditet och de stora investeringar bolaget står inför. Utvecklingen
av bolagets ekonomi behöver därför följas upp kontinuerligt i samband med
ordinarie ägarmöten.

Beslutsunderlag

Hemställan AB Gotlandshem - höjt borgenstak
Hemställan AB Gotlandshem – tillstånd försäljning fastigheter
Skrivelse till regionfullmäktige från AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
AB Gotlandshem
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He ställan till
Regionfullmäktige
AB GotlandsHem har till föremål för sin verksamhet att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter.
Region Gotland har idag åtagit sig att agera borgensman för AB GotlandsHem upp till 2 miljarder
kronor. Då bolaget har i uppdrag att nyproducera hyreslägenheter på den gotländska marknaden samt
ha ett bostadsbestånd i ett väl underhållet skick kommer bolaget behöva låna upp medel utöver det
befintliga lånetaket.

AB GotlandsHem hemställer därför hos Regionfullmäktige i Region Gotland om en höjning av
borgenstaket för bolaget upp till och med 2,5 miljarder kronor.

Visby 23 mars 2021
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Elis-abet
VD

Kontakta oss om du har några frågor
www.gotlandshem.se eller 0498 - 20 39 00
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Hemställan till
Regionfullmäktige
AB GotlandsHem har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter.
Region Gotland har som ägare fastställt ett ägardirektiv där GotlandsHem bland annat förutsätts ha en
kostnadsmedveten och effektiv förvaltning, ett bostadsbestånd i ett väl underhållet skick och påbörja
nyproduktionen av minst 500 nya lägenheter före utgången av 2023. För att klara dessa krav har
bolagets styrelse initierat ett projekt, kallat Hållbar fastighetsportfölj, som kommer att avge sin rapport
i december 2021. Bolaget kommer även under året uppdatera underhållsplanen för det befintliga
beståndet.
Bolaget har stora utmaningar med lönsamheten i fastighetsbeståndet och kraven som ställts på bolaget
kräver också stora monetära resurser, som inte kan lösas enkom genom att utöka bolagets borgenstak
hos Region Gotland.
Bolaget gör bedömningen att det är nödvändigt att avyttra ett antal fastigheter för att kunna uppfylla
ägardirektivet samt för att nå ekonomisk balans för de kommande åren.

AB GotlandsHem hemställer därför hos Regionfullmäktige i Region Gotland om
•

att få tillstånd att pröva marknaden inför en försäljning av ett antal fastigheter i vårt bestånd

•

att få bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning

Visby 23 mars 2021
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Kontakta oss om du har några frågor
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 199

Hemställan AB Gotlandshem – höjt borgenstak, försäljning av fastigheter

RS 2021/599

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

•

•
•
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlandshems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 500 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid
förfall för denne, av ekonomidirektören.
AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.
AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.
AB Gotlandshem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

AB Gotlandshem har i uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och
försälja fastigheter på Gotland. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Region Gotland.
Enligt det senaste ägardirektivet från 2020 ska Gotlandshem arbeta för nyproduktion
med ett långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns. Fram till
utgången år 2023 ska en produktion av minst 500 lägenheter ha påbörjats. Av ägardirektivet framgår även att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och
skötas på ett effektivt och långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Affärsmässiga
principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Region Gotland har sedan tidigare ställt kommunal borgen för bolaget. Det senaste
borgensbeslutet fattades av regionfullmäktige 2017-11-20, § 202, då borgenstaket
höjdes från 1 500 000 000 kr till 2 000 000 000 kr för att möjliggöra nyproduktion av
lägenheter.
Gotlandshem har inkommit med en hemställan om att få höja borgenstaket från
2 000 000 000 kr till 2 500 000 000 kr. Bolagets bedömning är att upplåning utöver
nuvarande borgenstak kommer att krävas för att klara ägardirektivets krav på
nyproduktion av lägenheter och för att ha ett bostadsbestånd i ett väl underhållet
skick.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 199 forts
RS 2021/599

Gotlandshem har även inkommit med en begäran om att få tillstånd att pröva
marknaden inför en försäljning av ett antal fastigheter i sitt bestånd samt att få
tillstånd att bilda aktiebolag för att kunna genomföra försäljning. Bolaget gör
bedömningen att det utöver höjning av borgenstaket är nödvändigt att avyttra ett
antal fastigheter för att kunna uppfylla ägardirektivet och nå en ekonomisk balans.
Gotlandshem nyttjar för närvarande 1 312 mnkr av den kommunala borgensramen.
Region Gotlands låneskuld uppgår till 492 mnkr.
Både Region Gotland och Gotlandshem har sin upplåning hos Kommuninvest som
har de förmånligaste upplåningsvillkoren på kreditmarknaden.
Kommuninvest fastställer årligen en kreditram för sina kunder. Kreditramen fastställs
på koncernnivå för respektive kommun och region. Det innebär att Region Gotland
och Gotlandshem har en gemensam kreditram. Enligt Kommuninvests senaste
kreditbedömning så uppgår nyupplåningsutrymmet till 3 miljarder kronor för
koncernen.
Om Gotlandshem ökar sin upplåning från 1,3 miljarder kronor till 2,5 miljarder
kronor så innebär det att nyupplåningsutrymmet minskar från 3 miljarder kronor till
1,8 miljarder kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en beräkning av Region Gotlands kassaflöde
för de kommande tio åren. Beräkningen utgår från antaganden om en resultatnivå på
100 mnkr per år och en investeringsnivå på 500 mnkr. Resultatnivån ligger i nivå med
de finansiella resultatmålen. Antagen investeringsnivå baseras dels på tidigare års
utfall samt strategisk plan och budget för kommande fem år. Beräkningen visar att
det finns god marginal för Region Gotland att finansiera sina investeringar inom
Kommuninvests kreditram även om Gotlandshem ökar sin låneskuld till 2,5 miljarder
kronor.
Gotlandshem har en hög uthyrningsgrad för sina lägenheter och bolagets ekonomi är
stabil. Gotlandshem har en soliditet på 30,6 procent. Det är något högre än genomsnittet för kommunägda fastighetsbolag, som ligger på 27,2 procent. En stor
nyproduktion av lägenheter i kombination behov av underhållsåtgärder på befintliga
fastigheter kommer att kräva mycket kapital som kan påverka soliditeten negativt.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 199 forts
RS 2021/599

Enligt ägardirektivet ska Gotlandshem förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga
målet om 500 lägenheter under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra
långsiktigt hållbar ekonomi. Bolagets styrelse har, för att säkerställa detta, beslutat att
vid utgången av 2023 ska Gotlandshem ha en direktavkastning om minst 4,0 procent
samt att soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för Gotlandshem utan att riskera att få för litet låneutrymme för
regionens verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Gotlandshem ska ges tillstånd att påbörja en
process kring försäljning av ett antal fastigheter. Försäljning av lämpliga fastigheter
kan vara ett bra alternativ för finansiering av planerad nyproduktion och för att klara
en god soliditet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att risken för att behöva infria borgenslöftet är
litet givet bolagets nuvarande situation och den efterfrågan som finns på lägenheter
på Gotland. Samtidigt förutsätter det att Gotlandshem klarar balansen mellan direktavkastning, soliditet och de stora investeringar bolaget står inför. Utvecklingen av
bolagets ekonomi behöver därför följas upp kontinuerligt i samband med ordinarie
ägarmöten.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) och Claes Nysell (L) tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag.
Saga Carlgren (V) instämmer i regionstyrelseförvaltningens förslag gällande beslutspunkt 1 och 2 och yrkar avslag på beslutspunkterna 3-5.
Ordföranden ställer regionstyrelseförvaltningens förslag mot Saga Carlgrens yrkande
och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Hemställan AB Gotlandshem - höjt borgenstak
Hemställan AB Gotlandshem – tillstånd försäljning fastigheter
Skrivelse till regionfullmäktige från AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1109
26 augusti 2021

Anna Adler

Regionstyrelsen

Ansökan om kommunal subvention för att driva
trygghetsboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner att subvention om 635 000 kr utbetalas till Adjutanten
2 AB avseende trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i Visby, i enlighet
med tidigare fastställt regelverk för ändamålet.
 Regionstyrelsen godkänner att medel anvisas ur Regionstyrelseförvaltningens
budgetram för 2021.


Sammanfattning

För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av trygghetsboende för äldre på
Gotland, beslutade Regionfullmäktige 2017-06-19 att anta ett regelverk för
ekonomiskt stöd till trygghetsboenden.
Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS §252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att
utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (RF §35) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19 (RF §91) att godkänna och fastställa det av
Regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt Regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2020-09-02 (RS §218) att godkänna motsvarande
subvention avseende 2020.
Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 (RS §306) om ett utredningsuppdrag där
Regionstyrelseförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen fick i uppdrag att
utvärdera boendeformen trygghetsboende. Syftet med uppdraget var att pröva
trygghetsboendets effekter på bostadsmarknaden samt eventuella effekter på det
långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen skulle även
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kartlägga i vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter.
Resultatet presenterades till budgetberedningen våren 2021 och finns att läsa i sin
helhet under ärende 2020/1246 Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende.
Utredningen konstaterade sammanfattningsvis följande:
-

Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har
gett positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de
bostäder som frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat
uppfylla behoven för någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed
startat. I och med att det finns en rörelse på marknaden leder detta på sikt till
att de bostadsbehov som finns kan mötas.

-

Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet
och ett minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels
har det förflutit alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är
det ett relativt begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra
observationer.

-

Det har inte kunnat visas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller
kan effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att kunna göra
mer säkra observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs
ett större underlag och en längre tidsperiod.

-

De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för
att man ser positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som
man hade inför flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också
faciliteter i form av genomsamhetslokal och trädgård samt deltar i
gemensamma aktiviteter såsom gymnastik, gemensamma måltider,
trädgårdsodling och andra spontana sammankomster som kortspel eller
gemensamt tv-tittande. Boendeformen kan således ses som en väg att bryta
isolering, att skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att
hitta gemenskap.

-

Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring
trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här
föreslås att Regionstyrelsen ger Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utreda denna fråga tillsammans med Socialförvaltningen.

-

I syfte att täcka budgetbehovet för kommande år föreslås att Regionstyrelsen
föreslår Regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om 635 000 kr för
år 2022.

-

Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av
trygghetsboenden, dels i Visby men även på andra platser på Gotland.

Trygghetsboende kan förmodas vara ett viktigt komplement på den ordinarie
bostadsmarknaden för att möjliggöra för äldre att flytta från sin villa eller stora
lägenhet till ett mer behovsanpassat boende och därmed även starta flyttkedjor som
kan leda till att människor har möjlighet att skaffa sig ett boende anpassat efter
aktuella behov.
Utifrån enkätsvaren kan slutsatsen dras att merparten av de boende på
trygghetsboendet hade varit i behov av annan bostad inom närtid om de inte fått
lägenhet i trygghetsboendet, vilket då hade skett i konkurrens med övriga
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bostadssökande i andra samhälls- och åldersgrupper. Eftersom flertalet av de boende
i trygghetsboendet bor ensamma och sökt sig till en mindre bostad, kan det förmodas
att de konkurrerat om de mindre bostäderna på övriga marknaden. Andra som söker
en mindre bostad är främst yngre, studenter, ensamboende eller människor med
svagare ekonomisk ställning.
I samband med detta utredningsuppdrag gjorde personal från
Regionstyrelseförvaltningen och Socialförvaltningen ett studiebesök på
trygghetsboendet där värdinnan intervjuades. Det sammanfattade intrycker från
besöket var att trygghetsboendet är välskött med trevliga gemensamhetsutrymmen
både inomhus och utomhus, vilka nyttjas frekvent av de boende. Värdinnan ses
också som en värdefull resurs till vilken de boende vänder sig med alla möjliga frågor,
även sådana som ligger utanför värdinnans ansvarsområde. Värdinnan utgör en
trygghet för de äldre, som kanske annars inte har någon att vända sig till när frågor i
vardagen dyker upp.
Ärendebeskrivning

Med stöd i det antagna regelverket har fastighetsägaren Adjutanten 2 AB inkommit
med ansökan om subvention för trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i
Visby.
I regelverket, vilket antogs av Regionfullmäktige i juni 2017, står att läsa att
förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller i regelverket angivna kriterier. Vissa avsteg kan accepteras utifrån
den aktuella situationen. Ansökan har därmed prövats gentemot de i regelverket
angivna kriterierna enligt nedan:
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende.
Anpassning eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen
för detta regelverk.
Uppfylls.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller
gemensam bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs
ska hyresvärden för trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter
till denna gemensamma funktion.
Någon sådan portal eller liknande har ej upprättats.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå
med inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad
kunskap om hälsa.
Detta har för det gångna året uppfyllts via serviceavtal med Gotlands Hemtjänster. All personal är
utbildade undersköterskor.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I
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gemensamhetslokalen ska de boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider,
gemensamma aktiviteter samt övrig samvaro, hobby och rekreation.
Gemensamhetslokal finns tillgängligt i boendets bottenvåning. Här finns bl a kök och tv-rum. Det
finns även en uteplats och växthus med möjlighet till trädgårdsodling. Aktiviteter anordnas löpande
samt efter behov.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid
behov av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de
som bor i vanliga lägenheter.
Påverkar inte prövningen.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i
samverkan med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis
handla om fotvård, frisör, friskvård eller restaurang.
Uppgifter om detta saknas.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning
(SFS 2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer”.
Uppfylls.

Det ekonomiska stöd som Region Gotland enligt regelverket ska tillhandahålla för de
bostadsprojekt som uppfyller villkoren i samma regelverk, uppgår till följande
belopp:
 Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
 För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
 För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
 För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
 Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för
yta som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Det aktuella trygghetsboendet som ansökan avser har 68 lägenheter, vilket innebär
den högsta subventionen enligt ovan. I boendet finns även en gemensamhetslokal
om ca 100 kvm vilket ger en subvention på 160 000 kr/år. Total subvention blir
därmed 635 000 kr avseende år 2021.
För att erhålla bidrag de nästkommande åren skall ny ansökan inkomma för
respektive år i enlighet med vad som anges i regelverket.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för beviljad
subvention är uppfyllda.
Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att erhålla ett subventionsbelopp
om totalt 635 000 kr.
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till

Adjutanten 2 AB
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Författningssamling för Region Gotland

REGION GOTLANDS REGELVERK FÖR STÖD TILL TRYGGHETSBOENDEN
Antaget av regionfullmäktige 2017-06-19, § 91.
Detta dokument innehåller definitioner, organisation, förmedling och regler för stöd
till trygghetsboende på Gotland.
Syfte
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap, att delta i
gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög
boendekvalitet för de äldre. Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor som känner sig
oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. Boendeformen har indirekt
det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska behovet av att flytta till ett vård- och
omsorgsboende.
Kriterier för trygghetsboende
Ett trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Enskild som önskar lägenhet i
trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma portal eller gemensamma
bostadsförmedling* där alla fastighetsägares trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed
garanteras att ansökningsförfarandet sker på lika villkor och är tillgängligt för alla som tillhör
målgruppen samt att fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för alla sökande.
Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser, extern
service och anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal. Trygghetsboendet ska ha en
estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även till personer med
funktionsnedsättningar. Regionstyrelsen beslutar om finansiellt stöd och utbetalning för varje
enskilt objekt.
Vem kan söka trygghetsboende
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
1. Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
2. Minst en person i hushållet som uppfyller ålderskravet ska vara folkbokförd på
Gotland.
Det är inte tillåtet med 2:a-handsuthyrning eller inneboende.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Medicinska och sociala förturer kan beviljas*.
Ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att boendet
uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån den aktuella
situationen. Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om regionens finansiella
medverkan ska göras till regionstyrelseförvaltningen, varefter Regionstyrelsen beslutar om
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska eftersträvas att geografiska delar av
Gotland och bostadsområden med störst behov i första hand ges stöd. Ansökan bör omfatta
beskrivning av fastigheten, närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser.
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Kriterier
1. Uppförande av byggnad för trygghetsboende
Stöd för trygghetsboende prövas endast för nybyggnation av trygghetsboende. Anpassning
eller ombyggnad av befintligt bostadshus kan inte ges stöd inom ramen för detta regelverk.
2. Förmedling av lägenheter
Region Gotland utreder för närvarande införandet av en gemensam portal eller gemensam
bostadsförmedling för hyresrättsbostäder. Om en sådan modell införs ska hyresvärden för
trygghetsboendet vara beredd att lämna ledigställda lägenheter till denna gemensamma
funktion.
3. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
- bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter,
möten och gemenskap,
- erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
- främja hälsa och fysiska aktiviteter,
- samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och/eller omsorgsverksamhet alternativt dokumenterad kunskap om
hälsa.
4. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I gemensamhetslokalen ska de
boende erbjudas att ta del av gemensamma måltider, gemensamma aktiviteter samt övrig
samvaro, hobby och rekreation.
5. Serviceinsatser
Eventuella serviceinsatser beställs separat av boende och ingår inte i hyran. Vid behov av
hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende på samma sätt som de som bor i vanliga
lägenheter.
6. Extern service
Det är positivt om trygghetsboendet kan erbjuda eller förmedla annan service i samverkan
med andra aktörer, företrädesvis i närområdet. Det kan exempelvis handla om fotvård, frisör,
friskvård eller restaurang.
7. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska i allt väsentligt uppfylla de krav som ställs upp i ” Förordning (SFS
2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
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REGION GOTLANDS MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE

Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter
För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.
För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.
För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta som
motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.
Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till regionen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Med detta avses tidpunkt då samtliga hyresgäster är inflyttade.
Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att ansökan inkommit. Följande år (år 2 och
framåt) söks bidrag 3 månader innan utbetalningsmånaden år 1 och utbetalning kan tidigast
ske under samma utbetalningsmånad som föregående år. Med utbetalningsmånad menas den
månad då bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att under minst ett år från det att bidraget utbetalats:
• Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när bidraget
beviljades
• Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för annat
ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
• En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är uppfyllt.
• En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller ålderskravet, är
folkbokförd på Gotland.
• En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
• Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat
att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• Bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
skäligen borde ha insett detta,
• Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller tagit
emot bidraget borde ha insett detta, eller
• Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts.
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i ”Region
Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden”.
Kontaktuppgifter
Fastighetsägare:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetens mål och inriktning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803

2 (3)

Region Gotland
Revision 2017-12-06

Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa (kr/år):

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa (kr/år):

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghetsboende
Ort, datum, namnunderskrift

Namnförtydligande och titel
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖR TRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionfullmäktiges beslut 2017-06-19, §91.

Datum

…………………………………

1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
……………………………………………..…...
Fastighetsägarens adress ……………………………………………….…
Organisationsnummer
………………………………………………….
Telefon
………………………………………………….
E-post
………………………………………………….
Kontaktperson
………………………………………………….
Telefon kontaktperson
………………………………………………….
E-post kontaktperson
………………………………………………….
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning………………………..
Fastighetsadress……….……………………

Nybyggnadsår…………

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
Antal lägenheter i trygghetsboendet
…………………………..st
Värd/värdinna, sökt bidrag
…………………………..kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
…………………………..kr
Plusgiro, bankgiro eller kontonr för utbetalning………….…………...
Referens som ska anges på utbetalning ……………………………..
4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar att minst en person per hushåll som uppfyller
ålderskravet, är folkbokförd på Gotland
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.
Ort, datum och namnunderskrift

Namnförtydligande och titel

---------------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------------

-----------------------------------------

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 200

Ansökan om kommunal subvention för att
driva trygghetsboende

RS 2021/1109

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk
för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (RF § 35) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19 (RF § 91) att godkänna och fastställa det av
regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2020-09-02 (RS § 218) att godkänna motsvarande
subvention avseende 2020.
Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 (RS § 306) om ett utredningsuppdrag där
regionstyrelseförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen fick i uppdrag att
utvärdera boendeformen trygghetsboende. Syftet med uppdraget var att pröva
trygghetsboendets effekter på bostadsmarknaden samt eventuella effekter på det
långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen skulle även
kartlägga i vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter.
Resultatet presenterades till budgetberedningen våren 2021 och finns att läsa i sin
helhet under ärende 2020/1246 Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende.
Utredningen konstaterade följande:
Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har gett
positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de bostäder som
frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat uppfylla behoven för
någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed startat. I och med att det finns en
rörelse på marknaden leder detta på sikt till att de bostadsbehov som finns kan
mötas.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 200 forts
RS 2021/1109

Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet och ett
minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels har det förflutit
alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är det ett relativt
begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra observationer.
Det har inte kunnat visas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller kan
effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att kunna göra mer säkra
observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs ett större
underlag och en längre tidsperiod.
De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för att man ser
positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som man hade inför
flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också faciliteter i form av gemensamhetslokal och trädgård samt deltar i gemensamma aktiviteter såsom gymnastik, gemensamma
måltider, trädgårdsodling och andra spontana sammankomster som kortspel eller
gemensamt tv-tittande. Boendeformen kan således ses som en väg att bryta isolering, att
skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att hitta gemenskap.
Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här föreslås att
regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda denna fråga
tillsammans med socialförvaltningen.
I syfte att täcka budgetbehovet för kommande år föreslås att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om 635 000 kr för år 2022.
Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av trygghetsboenden, dels i Visby men även på andra platser på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för beviljad
subvention är uppfyllda.
Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att erhålla ett subventionsbelopp
om totalt 635 000 kr.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) och Claes Nysell (L) föreslår att ansökan kompletteras med en
utförligare beskrivning gällande punkt 3 och 4 i regelverket. Ärendet överlämnas
därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/1017
23 juni 2021

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Start-PM Ronehamn
Förslag till beslut

•

1. Regionstyrelsen godkänner Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone
Halor 1:123.
2. Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att upplåta fastigheten Rone
Halor 1:23 med tomträtt till Rone Utveckling AB.

Sammanfattning

I avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Rone Utveckling AB har parterna
enats om att verka för en direktförsäljning av fastigheten Rone Halor 1:123 till
utvecklingsbolaget. En direktförsäljning ska, om detta är möjligt, säljas först efter att
ny detaljplan har upprättats. En direktförsäljning ska därför föregås av en förstudie
för att utreda möjligheter att utveckla området med hjälp av en ny detaljplan. I
förstudien drar teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
slutsatsen att en ny detaljplan sannolikt inte är möjlig eller ens önskvärd att få igenom
på grund av framför allt tvåmeterskurvan, strandskyddet och de värdefulla
naturvårdstyperna samt att fastighetens area och ”trånga” belägenhet medför att
endast ett begränsat antal byggrätter kan tillskapas. I upprättat Start-PM föreslås att
fastigheten säljs i sin helhet utan föregående detaljplaneläggning och
fastighetsbildning vilket är det för regionen ekonomiskt sett mest fördelaktiga. Ett
alternativ till försäljning är upplåtelse med tomträtt. Fördelen med en sådan lösning
är att säkerställa allmänhetens långsiktiga tillträde till badet.
Ärendebeskrivning

2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Rone Utveckling AB
(RUAB) där regionen ska verka för en direktförsäljning av hela/eller delar av
fastigheten Rone Halor 1:123 till RUAB. Försäljningen ska ske efter utredning kring
planläggning samt efter eventuell planläggning och till marknadspris (RS 2019-04-29
§ 131).
Teknikförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utfört en
förstudie som redovisas i bifogat Start-PM. Syftet är att utreda förutsättningarna både
för en förädling av fastigheten Rone Halor 1:123 inom ramen för befintlig plan samt
för en planändring.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1017

Fastigheten, ligger i Ronehamn och begränsas av Ålarve naturreservat i väster,
bostadsbebyggelse i norr och nordost, hamnen i öster och Östersjön i söder och
sydost. Fastigheten är i sin helhet 26 662 kvm stor varav 174 kvm utgörs av
vattenområde.

För merparten av fastigheten gäller byggnadsplan för Ronehamn, (09-RON339),
antagen 1969-07-24. Byggnadsplan är en äldre typ av plan, som i dag likställs med
detaljplan. Planen anger som användning friluftsbad och därmed samhörigt ändamål,
parkeringsändamål och allmän plats (park).
Gotlands kommun har sedan 1990 till Rone Bastuförening upplåtit en bastu- och
toalettbyggnad. Föreningen sköter om och underhåller toalett och bastu, utom
sommarperioden då RUAB sköter om toaletterna.
Med RUAB har region Gotland 2019 tecknat ett avtal om upplåtelse av mark för
enklare camping för ca 20 husvagnsplatser. Företaget svarar för tillsyn och skötsel av
toaletter och dusch under perioden 1/6 till 31/8 samt för badstranden på fastigheten.
Avtalet gäller till och med 2022-09-30 med 1 års automatisk förlängning.
Som framgår av förstudien är förutsättningarna för en detaljplaneändring begränsade
bland annat på grund av att:
• strandskyddet återinträder vid detaljplaneändring vilket omfattar merparten av
fastigheten
• hela fastigheten ligger under 2-meterskurvan varav merparten under 1-meters
kurvan
• nästan hela fastigheten utgörs av värdefulla naturtyper enligt EU:s habitatdirektiv
• fastighetens begränsade areal
Förstudien föreslår därför att fastigheten säljs i sin helhet utan föregående
detaljplaneläggning och fastighetsbildning vilket är det för regionen ekonomiskt sett
mest fördelaktiga.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1017

Där finns en risk i att området planlagt för friluftsbad kan bedömas vara
kvartersmark och därmed kan privatiseras. I det fall regionen vill försäkra sig om att
badplatsen fortsatt ska vara tillgänglig för allmänheten är upplåtelse med tomträtt ett
alternativ. Genom tomträttsavtalet kan regionen reglera ändamålet för fastighetens
användning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förordar upplåtelse av fastigheten Rone Halor 1:123 med
tomträtt till utvecklingsbolaget RUAB. För invånare i Ronehamn finns ett stort
intresse att bevara och omhänderta platsen som är central för socknen. I
tomträttsavtalet bör regleras att allmänheten ska ha fri tillgänglighet till området
planlagt för friluftsbad. Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett marknadsvärde
som är fastställt vid en oberoende fastighetsvärdering.

Beslutsunderlag

Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone Halor 1:123
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark- och trafikavdelningen
SBF Planenheten
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 201

Start-PM Utveckling av Rone Halor 1:123

RS 2021/1017

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone Halor
1:123.
• Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att upplåta fastigheten Rone
Halor 1:23 med tomträtt till Rone Utveckling AB.
•

I avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Rone Utveckling AB har parterna
enats om att verka för en direktförsäljning av fastigheten Rone Halor 1:123 till
utvecklingsbolaget. En direktförsäljning ska, om detta är möjligt, säljas först efter att
ny detaljplan har upprättats. En direktförsäljning ska därför föregås av en förstudie
för att utreda möjligheter att utveckla området med hjälp av en ny detaljplan. I
förstudien drar teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
slutsatsen att en ny detaljplan sannolikt inte är möjlig eller ens önskvärd att få igenom
på grund av framför allt tvåmeterskurvan, strandskyddet och de värdefulla naturvårdstyperna samt att fastighetens area och ”trånga” belägenhet medför att endast ett
begränsat antal byggrätter kan tillskapas. I upprättat Start-PM föreslås att fastigheten
säljs i sin helhet utan föregående detaljplaneläggning och fastighetsbildning vilket är
det för regionen ekonomiskt sett mest fördelaktiga. Ett alternativ till försäljning är
upplåtelse med tomträtt. Fördelen med en sådan lösning är att säkerställa allmänhetens långsiktiga tillträde till badet.
Regionstyrelseförvaltningen förordar upplåtelse av fastigheten Rone Halor 1:123 med
tomträtt till utvecklingsbolaget RUAB. För invånare i Ronehamn finns ett stort
intresse att bevara och omhänderta platsen som är central för socknen. I tomträttsavtalet bör regleras att allmänheten ska ha fri tillgänglighet till området planlagt för
friluftsbad. Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett marknadsvärde som är fastställt vid en oberoende fastighetsvärdering.
Ärendets behandling under mötet

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

Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone Halor 1:123
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2019/1040
23 juni 2021

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Korpralen 1
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen återkallar beslut att förbereda en direktförsäljning av Visby
Korpralen 1 till AB Gotlandshem.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23 RS §295 att förbereda en direktförsäljning av
fastigheten Visby Korpralen 1 till AB Gotlandshem. AB Gotlandshem ville förvärva
marken i syfte att uppföra ett nytt huvudkontor. AB Gotlandshems planer har
därefter förändrats och planerad byggnation är ej längre aktuell.
Regionstyrelseförvaltningen önskar därför att regionstyrelsen återkallar beslut om
direktförsäljning.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och trafikavdelningen
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 295

Försäljning av Visby Korpralen 1

RS 2019/1040
AU § 260

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda en direktförsäljning av
Visby Korpralen 1 till AB Gotlandshem. Överlåtelseavtalet ska godkännas av
regionstyrelsen.

AB Gotlandshem har visat intresse för att förvärva kvarteret Visby Korpralen 1 inom
stadsdelen Artilleriet för byggande av ett nytt huvudkontor till bolaget.
Fastighetsarealen uppgår till 11 495 kvm och planen anger kontor, handel och hotell.
Köpeskillingen föreslås uppgå till 600 kr/kvm tomtyta. Då efterfrågan på marken
varit svag och då planerad byggnation lämpar sig väl föreslås en direktförsäljning till
AB Gotlandshem. Ett överlåtelseavtal ska slutligen godkännas av regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot en direktförsäljning till AB
Gotlandshem utifrån ovanstående argument.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Skickas till
Teknikförvaltningen – Mark och Stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 202

Försäljning av Visby Korpralen 1 återkallelse av beslut

RS 2019/1040

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen återkallar beslut att förbereda en direktförsäljning av Visby
Korpralen 1 till AB Gotlandshem.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att pröva om användningen i detaljplanen kan ändras/kompletteras med bostäder.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23 RS § 295 att förbereda en direktförsäljning av
fastigheten Visby Korpralen 1 till AB Gotlandshem. AB Gotlandshem ville förvärva
marken i syfte att uppföra ett nytt huvudkontor. AB Gotlandshems planer har därefter förändrats och planerad byggnation är ej längre aktuell. Regionstyrelseförvaltningen önskar därför att regionstyrelsen återkallar beslut om direktförsäljning.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att pröva om
användningen i detaljplanen kan ändras/kompletteras med bostäder.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/1113
29 juli 2021

Anna Adler

Regionstyrelsen

Markanvisning Bunge Kronhagen 3:4
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att
- anvisa fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i Fårösund till Resona Utveckling
AB.
- ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal samt
förbereda för försäljning.
Sammanfattning

Region Gotland äger fastigheten Bunge Kronhagen 3:4, vilken är planlagd för
bostadsändamål. På tomten finns en gammal tennisbana samt tidigare även en
minigolfbana som på grund av sitt dåliga skick monterats bort. Fastigheten är centralt
belägen i Fårösund, nära färjeläget.

Aktuell fastighet i Fårösund
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1113

För ca ett år sedan kontaktades Region Gotland av Resona Utveckling AB, ett bolag
verksamma inom bygg- och fastighetsutveckling med egen förvaltning av hyresrätter.
Resona Utveckling AB visade intresse för fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i syfte att
tillskapa bostäder på platsen. Exploateringsgruppen har under det gångna året fört en
dialog med aktören och i juni 2021 presenterades för REX (regionala
exploateringsrådet) det utvecklingsförslag som aktören utifrån dialogen arbetat fram.
Aktören vill med sitt förslag skapa en naturlig mötesplats centralt i Fårösund med ca
30 mindre hyresrättslägenheter företrädelsevis för studenter samt ett café/bistro med
minigolfbana eller någon annan för platsen lämplig aktivitet. Region Gotlands
tjänstepersoner gör bedömningen att detta är i enlighet med gällande detaljplan.
En avstämning avseende VA-läget i Fårösund har gjorts med VA-avdelningen och
för Fårösund är det reningsverkets kapacitet som är begränsad. En utbyggnad av
reningsverket är planerad och beräknas klar inom två år. Dock görs bedömningen att
aktuell exploatering ryms inom nuvarande kapacitet. Ur ett
vattenförsörjningsperspektiv bedöms nuvarande kapacitet vara tillräcklig.
AB GotlandsHem har tidigare på eget initiativ fått en direktanvisning av fastigheten,
men valde för en tid sedan att återlämna den.
När förslaget presenterades för REX var det mycket positiva tongångar och
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att återkomma till Regionstyrelsen med ett
förslag till beslut om att upprätta markanvisningsavtal med Resona Utveckling AB.
Markanvisningsavtalet kommer i och med beslut i detta ärende att upprättas och
förhandlas med aktören och därefter kommer avtalet upp för beslut om
godkännande i Regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och
underskrivet av båda parter har aktören två år på sig att utforma projektet, ansöka
om bygglov samt efter godkänt sådant förvärva fastigheten.
Förvärv av fastigheten kommer att ske till marknadsmässiga villkor. En extern
värdering har gjorts och fastighetens värde bedömdes per den 29 juni 2021 avrundat
till 950 000 kr. Detta baseras på en preliminärt beräknad byggrätt för bostäder på
1100 kvm bruttoarea(bta) samt en motsvarande byggrätt för lokaler på 320 kvm bta.
Marknadsvärdet har för bostadsbyggrätten bedömts till 750 kr/kvm bta och för
byggrätten avseende lokaler till 400 kr/kvm bta. Det slutliga försäljningspriset kan
dock fastställas först när bygglov givits och den totala bruttoarean beräknats.
Bedömning

Det finns ett tydligt uttalat mål om att fler bostäder ska byggas över hela Gotland.
Framför allt handlar det om att bygga fler hyresrätter som den genomsnittlige och
något yngre gotlänningen har råd att efterfråga. Aktuell fastighet anvisades till det
kommunala bostadsbolaget i syfte att säkerställa tillkomsten av just hyresrätter, men
bolaget valde att återlämna anvisningen med hänvisning till att byggrätten inte var
tillräckligt stor för att affären skulle bli lönsam. Det är generellt en utmaning att få
aktörerna att bygga utanför Visby och en än större utmaning att få dem att bygga
hyresrätter.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför Resona Utveckling ABs intresse för aktuell
fastighet i Fårösund som en mycket bra möjlighet att skapa just hyresrätter utanför
Visby. Som huvudregel gäller att all försäljning av Region Gotlands fastigheter, såväl
bebyggda som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för
att generera högsta möjliga köpeskilling. Dock finns enligt Region Gotlands riktlinjer
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1113

för köp och försäljning möjlighet att göra avsteg från detta då det handlar om att
tillskapa hyresrätter på landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot ovanstående
markanvisning och föreslår Regionstyrelsen att godkänna att markanvisningsavtal
upprättas med Resona Utveckling AB.
Bilagor:
-Värdeutlåtande avseende fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 per den 29 juni 2021,
utfärdat av Forum Fastighetsekonomi AB

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Värdeutlåtande
avseende fastigheten

Bunge Kronhagen 3:4
Gotlands kommun

2021-06-29

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Bunge Kronhagen 3:4
Gotlands kommun

2(10)

UPPDRAG/BESKRIVNING
Uppdragsgivare

Region Gotland genom Anna Adler

Bakgrund/syfte

Utlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet i enlighet med gällande detaljplan som medger byggrätt
för bostäder upplåtna med hyresrätt samt byggrätt för lokal.

Värderingsobjekt

Bunge Kronhagen 3:4 i Gotlands kommun

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är juni 2021.

Förutsättningar

Värdebedömningen baseras på tillgängliga ortspriser och vår erfarenhet av prisbildning på fastighetsmarknaden.
För utlåtandet gäller bifogade ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”, där det bl.a. framgår att marken ej förutsätts vara belastad
med miljöföroreningar. Vidare förutsätts markförhållandena vara
normala.
Värdebedömningen förutsätter att fastigheten är obebyggd och
bortser från eventuella anläggningar som finns inom värderingsobjektet. Värdebedömningen är inklusive gatukostnad men exklusive
VA-avgift.
Vid värdebedömningen förutsätts att värderingsobjektet ej omfattas av några belastningar i form av servitut, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter etc.

Underlag

- Gällande detaljplan.
- Marknadsinformation.
- Kartmaterial.
- Skriftlig information från uppdragsgivare.
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Lagfaren ägare

Region Gotland (org. nr 212000-0803)

Fastighetstyp

Småhusenhet, tomtmark.

Läge

Värderingsobjektet är beläget centralt i Fårösund på norra Gotland. Näromgivningen utgörs i huvudsak av småhusbebyggelse,
parkområde samt färjeläget vid Fårösundsleden. Samtlig närservice såsom livsmedelsbutik och restauranger finns inom gångavstånd, likaså skola och förskola. Avståndet till centrala Visby är ca
56 km.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan, byggnadsplan, för Fårösund samhälle som vann laga kraft 1940-03-02. Området är markerat med rött i kartan nedan, området är uppritat på fri hand och
anger ingen exakt fastighetsgräns. Detaljplanen anger att området
får nyttjas för bostadsändamål, fristående hus eller två kopplade
hus sammanbyggda i gemensam tomtgräns i max två våningar.
Byggnad får inte uppföras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
Är tomtstorleken större än
1 500 kvm och om utformningen på tomten tillåter
kan ytterligare ett bostadshus få uppföras. Minst 4/5
av tomten ska lämnas obebyggd. Prickmarkerad mark
får ej bebyggas.
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Tomtbeskrivning

Värderingsobjektet har en tomtareal på 3 972. Området är obebyggt och utgörs huvudsakligen av gräsbevuxen yta. Inom området finns en tennisbana och minigolfbanor vilka ej tas hänsyn till i
värdeutlåtandet. Fastigheten är strandnära och har havsutsikt, avståndet till havet är ca 100 meter.

VÄRDERING

Metod
Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdet av planerade byggrätter för handel och kontor. Med marknadsvärde avses
det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.
Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder:
Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande
objekt.
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom ortsprisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknadsmässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan
betalas för marken.
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Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploateringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkostnaden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkostnaden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska
läggas att även vinstkravet är osäkert.
Ovanstående leder normalt till att man i första hand försöker bedöma marknadsvärdet med en ortsprismetod vilket även är fallet i
detta fall.
Marknadsanalys
Allmänt bostäder

Aktiviteten på bostadsmarknaden är stor och mellan januari och
april 2021 såldes 18 % fler bostadsrätter än motsvarande period
föregående år. Bostadsrättspriserna har stigit med 12,7 % under
den senaste 12-månadersperioden och uppgick i april i snitt till ca
45 150 kr/kvm. (källa Mäklarstatistik).

Under pandemin har efterfrågan för stora lägenheter, småhus och
fritidshus ökat. Småhuspriserna uppgick i snitt till 4 107 000 kr för
hela landet under det första kvartalet 2021 vilket är 19 % högre än
det första kvartalet 2020. Under motsvarande period har priserna
för fritidshus i snitt ökat med 15 %.
Gotland

Gotlands kommun uppnådde under 2020 ett invånarantal på över
60 000 invånare, och totalt har befolkningen ökat med 2 733 invånare mellan 2016 och 2020. Enligt befolkningsprognosen kommer
befolkningen att vara knappt 63 000 invånare år 2029. Ca 26 000
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personer bor inom Visby tätort. Bunge socken där värderingsobjektet är beläget har ca 1 000 invånare. Gotland är emellertid ett
populärt resmål och de kommersiella gästnätterna uppgår under
ett normalår till ca 900 000 per år, vilket bidrar till ett väsentligt
högre kundunderlag under delar av året. Även intresset från internationella turister att besöka Gotland ökar.
Stora delar av Gotland utgörs av landsbygd med väl utbyggd offentlig samt kommersiell service. Kommunen har som mål att hela
Gotland ska vara attraktivt för både boende, besökare och näringsliv.
Ortsprisanalys och värdebedömning
Förväntad exploatering

Inom värderingsobjektet planeras för att uppföra ca 30 hyreslägenheter enligt skiss nedan. Byggrätten uppskattas till ca 1 100
kvm BTA för bostäder samt 320 kvm BTA lokaler som ska nyttjas
för exempelvis café, bistro eller dylikt.

Värdebedömning byggrätter för bostäder
För att kunna bedöma värdet av fastigheten beaktat byggrätten
för bostäder i mer perifera lägen företas nedan en ortsprisundersökning som omfattar köp av byggrätter avsedda att upplåtas med
hyresrätt runt om i Sverige då överlåtsler på Gotland är relativt få.
Gotland

I februari 2021 beslutade Region Gotland att godkänna köpeavtal
gällande fastigheterna Hemse Talgoxen 3 samt Klinte Odvalds 1:35
med avsikt att uppföra bostäder upplåtna med hyresrätt. Byggrätten inom fastigheterna är reglerad till 900 kvm BTA respektive
2 020 kvm BTA enligt gällande detaljplan. Köpeskillingen för
Hemse Talgoxen 3 är 450 000 kr medan köpeskillingen för Klinte
Odvalds är 1 000 000 kr vilket motsvarar ca 500 kr/kvm BTA.
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Denna försäljning var emellertid del av en så kallad dubbel markanvisning där vinnaren även blev tilldelad mer attraktiv mark i
Visby.
I maj 2019 tecknades ett köpeavtal gällande fastigheten Othem
Ejdern 6 i Slite med AB Gotlandshem. Fastigheten är belägen
centralt i Slite och inom fastigheten avsåg köparen att uppföra nyproducerade hyresrätter. Köpeskillingen var 750 kr/kvm BTA. Tyvärr lämpade sig marken inte för den planerade byggnationen
men köpet har ändock gått igenom.

Borlänge

Borlänge kommun överlät i mars 2021 fastigheten Lärarinnan 3 till
Inkluderande Fastigheter AB till ett pris på 1 500 kr/kvm BTA. Fastigheten är belägen centralt i Borlänge.

Timrå

I oktober 2020 markanvisade Timrå kommun ett område inom fastigheten Söråker 2:72 till Timråbo för hyresbostäder. Fastigheten
är belägen utanför centralorten och vid avtalets tecknade är priset
ej bestämd. I avtalet hänvisas det emellertid till en ortsprisutredning som visar på en prisnivå mellan 500 – 1 000 kr/kvm BTA i mer
perifera lägen.

Luleå

Luleå kommun tecknade i september 2020 ett markanvisningsavtal med Enström & Grönberg Bygg HB gällande fastigheten Råneå
6:75 i Råneå som är beläget ca 35 km norr om centrala Luleå. Inom
fastigheten avser exploatören att uppföra tolv lägenheter som ska
upplåtas med hyresrätt. Priset är satt enligt gällande taxa på 500
kr/kvm BTA.

Motala

I augusti 2020 sålde Motala kommun fastigheten Munken 4 till
Klarabo Sverige för en köpeskilling motsvarande 1 000 kr/kvm
BTA. Fastigheten är belägen centralt i Motala.

Älmhult

Älmhults kommun sålde i juli 2020 fastigheterna Röret 1 och Kedjan 1 som är belägna relativt centralt i orten till K-fastigheter för
ett pris motsvarande 800 kr/kvm BTA.

Sundsvall

I september 2019 tecknades Sundsvalls kommun ett överlåtelseavtal med Amasten Bostäder AB gällande fastigheten Linjearbetaren
1 i Bosvedjan. Köpeskillingen är 6,72 Mkr. Detaljplanen medger en
totalt byggrätt om 8 400 kvm. Köpeskillingen motsvarar därmed
mellan 800 kr/kvm ljus BTA. Inom området ska det uppföras hyresrätter. Mitthem har köpt mark inom området för samma pris.
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Sofielunds Fastigheter förvärvade fastigheterna Degeln 2-5 i centrala Flen i slutet av 2018 med avsikt att uppföra hyresrätter. Priset var drygt 900 kr/kvm BTA.

Jämförelseköpen ovan visar på nivåer mellan 500 – 1 500 kr/kvm
BTA. Två av köpen har skett på Gotland till priser mellan 500 – 750
kr/kvm BTA. Utav dessa objekt bedöms värderingsobjektet mest
likt Othem Ejdern 6 sett till läge i orten samt närhet till vattnet.
De högsta priserna omfattar fastigheter som är centralt belägna
inom kommunen på priser mellab ca 800 – 1 500 kr/kvm BTA och
bedöms som bättre än värderingsobjektet. Priset bör därför sökas
under dessa nivåer.
De lägsta nivåerna utöver köpen på Gotland är de som skett ca 35
km norr om Luleå samt det i Timrå som dock anger ett spann på
500 – 1 000 kr/kvm BTA. Värderingsobjektet bedöm som något
bättre än Råneå i Luleå varför värdet bör sökas över 500 kr/kvm
BTA.
Förutsatt ovanstående bedöms den försäljning som skedde i Slite
på Gotland till en nivå på 750 kr/kvm BTA vara marknadsmässig
och tillämpar även på värderingsobjektet. Den totala byggrätten
inom värderingsobjektet r ca 1 100 kvm BTA vilket ger ett totalt
marknadsvärde på 825 000 kr.
Värdebedömning byggrätter för lokaler

Underteckna har kännedom om en överlåtelse av byggrätter avseende lokaler som har skett på Gotland under de närmsta åren. I
juni 2020 förvärvade Region Gotland fastigheten Hemse Domherren 6 för 500 000 kr vilket motsvarar 400 kr/kvm BTA. Avsikten
med köpet är att kommunen är i behov av att flytta en kiosk till aktuell fastighet då nuvarande placering är inom ett framtida exploateringsområde. Fastigheten Hemse Domherren 6 är belägen
centralt i Hemse.
Att hitta jämförelser i lägen det framgår separat pris för lokaler i
bostadshus är svårt när det gäller överlåtelser utanför centralorter. Däremot har många kommuner fasta taxor för handels/näringslivsfastigheter som pekar på nivåer i likhet med överlåtelsen
ovan som visar på liknande nivåer.
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Kiruna

Kiruna kommun har ett fast pris för handels- och andra näringslivsfastigheter på 350 kr/kvm BTA utifrån 2019 års prisnivå. Under
sommaren 2019 tecknades ett köpeavtal med en exploatör inom
stadsomvandlingsområdet till denna nivå.

Luleå

Luleå kommun säljer mark för kontor/handel i tätorter utanför
central Luleå för 500 kr/kvm BTA.

Piteå

Piteå kommun har ett fast pris på 500 kr/kvm BTA i stadsdelscentra.

Nyköping

Inom Hemgårdens företagsområde har mark sålts för mellan 250–
550 kr/kvm markareal. Området är planlagt för kontor, industri
och lager. Området ligger i Nyköpings västra utkant ca 2 km från
Nyköpings centrum i nära anslutning till E4:an samt väg 53.
Enligt gällande detaljplan får byggnadsarean motsvara högst 40 %
av fastighetsarean vilket ger en köpeskilling på 625 - 1 375 kr/kvm
BTA.

Sala

I september 2017 såldes fastigheten Gärdet 3, belägen i Fridhem
industriområde i Sala som vid köpet utgjorde obebyggd tomtmark
detaljplanelagd för mindre störande industriverksamheter, fordonsservice och handel, dock ej livsmedel. Köpeskillingen om 1,5
Mkr motsvarade 220 kr/kvm markareal och 550 kr/kvm BTA. Köpare var Scandinavian Pile Driving SPD AB och säljare var Hoz AB.

Läget för lokal avsedd för caféverksamhet eller liknande bedöms
som likvärdigt med läget i Hemse varför ett byggrättsvärde runt
400 kr/kvm BTA bedöms som rimligt. Byggrätten är 320 kvm BTA
vilket ger ett totalt marknadsvärde på avrundat 130 000 kr.

Sammanfattningsvis

Marknadsvärdet för byggrätter avsedda för bostäder samt lokaler
inom värderingsobjektet bedöms till avrundat 950 000 kr.
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MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet för fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i Gotlandskommun i juni 2021 bedöms enligt ovan givna förutsättningar till
950 000 kr.

Stockholm, 2021-06-29
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Camilla Backman
Civilingenjör

Bilagor;
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande
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Bilaga 1
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VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Sankt Persgatan 27, 602 33 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Klökanvägen 8, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 203

Markanvisning Bunge Kronhagen 3:4

RS 2021/1113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i Fårösund anvisas till Resona Utveckling AB.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal samt förbereda
för försäljning.
•

Region Gotland äger fastigheten Bunge Kronhagen 3:4, vilken är planlagd för
bostadsändamål. På tomten finns en gammal tennisbana samt tidigare även en
minigolfbana som på grund av sitt dåliga skick monterats bort. Fastigheten är centralt
belägen i Fårösund, nära färjeläget.
Aktuell fastighet i Fårösund
För ca ett år sedan kontaktades Region Gotland av Resona Utveckling AB, ett bolag
verksamma inom bygg- och fastighetsutveckling med egen förvaltning av hyresrätter.
Resona Utveckling AB visade intresse för fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i syfte att
tillskapa bostäder på platsen. Exploateringsgruppen har under det gångna året fört en
dialog med aktören och i juni 2021 presenterades för REX (regionala exploateringsrådet) det utvecklingsförslag som aktören utifrån dialogen arbetat fram. Aktören vill
med sitt förslag skapa en naturlig mötesplats centralt i Fårösund med ca 30 mindre
hyresrättslägenheter företrädelsevis för studenter samt ett café/bistro med minigolfbana eller någon annan för platsen lämplig aktivitet. Region Gotlands tjänstepersoner
gör bedömningen att detta är i enlighet med gällande detaljplan.
En avstämning avseende VA-läget i Fårösund har gjorts med VA-avdelningen och
för Fårösund är det reningsverkets kapacitet som är begränsad. En utbyggnad av
reningsverket är planerad och beräknas klar inom två år. Dock görs bedömningen att
aktuell exploatering ryms inom nuvarande kapacitet. Ur ett vattenförsörjningsperspektiv bedöms nuvarande kapacitet vara tillräcklig.
AB GotlandsHem har tidigare på eget initiativ fått en direktanvisning av fastigheten,
men valde för en tid sedan att återlämna den.
När förslaget presenterades för REX var det mycket positiva tongångar och regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett förslag
till beslut om att upprätta markanvisningsavtal med Resona Utveckling AB.
Markanvisningsavtalet kommer i och med beslut i detta ärende att upprättas och
förhandlas med aktören och därefter kommer avtalet upp för beslut om godkännande i regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och underskrivet
av båda parter har aktören två år på sig att utforma projektet, ansöka om bygglov
samt efter godkänt sådant förvärva fastigheten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 203 forts
RS 2021/1113

Förvärv av fastigheten kommer att ske till marknadsmässiga villkor. En extern
värdering har gjorts och fastighetens värde bedömdes per den 29 juni 2021 avrundat
till 950 000 kr. Detta baseras på en preliminärt beräknad byggrätt för bostäder på
1100 kvm bruttoarea(bta) samt en motsvarande byggrätt för lokaler på 320 kvm bta.
Marknadsvärdet har för bostadsbyggrätten bedömts till 750 kr/kvm bta och för
byggrätten avseende lokaler till 400 kr/kvm bta. Det slutliga försäljningspriset kan
dock fastställas först när bygglov givits och den totala bruttoarean beräknats.
Det finns ett tydligt uttalat mål om att fler bostäder ska byggas över hela Gotland.
Framför allt handlar det om att bygga fler hyresrätter som den genomsnittlige och
något yngre gotlänningen har råd att efterfråga. Aktuell fastighet anvisades till det
kommunala bostadsbolaget i syfte att säkerställa tillkomsten av just hyresrätter, men
bolaget valde att återlämna anvisningen med hänvisning till att byggrätten inte var
tillräckligt stor för att affären skulle bli lönsam. Det är generellt en utmaning att få
aktörerna att bygga utanför Visby och en än större utmaning att få dem att bygga
hyresrätter.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför Resona Utveckling ABs intresse för aktuell
fastighet i Fårösund som en mycket bra möjlighet att skapa just hyresrätter utanför
Visby. Som huvudregel gäller att all försäljning av Region Gotlands fastigheter, såväl
bebyggda som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för
att generera högsta möjliga köpeskilling. Dock finns enligt Region Gotlands riktlinjer
för köp och försäljning möjlighet att göra avsteg från detta då det handlar om att
tillskapa hyresrätter på landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot ovanstående markanvisning och föreslår Regionstyrelsen att godkänna att markanvisningsavtal
upprättas med Resona Utveckling AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1047
9 juli 2021

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Oskarshamns kommun: Samråd förslag till översiktsplan
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Oskarshamns kommun
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Ärendebeskrivning

Oskarshamns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens inriktning för en långsiktigt hållbar
utveckling av den fysiska miljön och grunddragen för den avsedda användningen av
mark- och vattenområden.
Kommunens mål för framtidens Oskarshamn är att växa. Man betonar därför vikten
av att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att
arbeta och bo på. Planförslaget utgår från elva utvecklingsstrategier med grund i de
tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, den
regionala utvecklingsstrategin för region Kalmar samt de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna konkretiseras genom ett antal viljeinriktningar
för kommunens fortsatta arbete som är vägledande för de prioriteringar och åtgärder
som lyfts fram för kommunens sex geografiska delområden.
En av utvecklingsstrategierna behandlar kommunikationer. Av inriktningarna i denna
framgår bl.a. att man vill stärka större transport- och kommunikationsstråk. Det
avses göras genom att utveckla hamnens verksamhet, värna färjeförbindelserna och
att i samverkan med andra aktörer arbeta för att stärka och utveckla vägar och
järnvägar. De större kommunikationsstråken är i nord-sydlig riktning E22, i östvästlig riktning riksväg 37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö och hamnen. Även
färjetrafiken till Gotland ingår här.
Förbättringar på stråken skulle innebära en ökad tillgänglighet och möjligheter till
snabbare och tidseffektivare transporter. Som exempel på insatser som behöver
göras är att bygga bort flaskhalsar på E22, förbättringar på väg 37 och 47, och
järnvägssatsningar, som utbyggnad av järnväg längs med Smålandskusten. I vägnätet
planeras en ny anslutning till riksväg 37/47. Den skulle bl.a. medföra en mer direkt
trafikföring för trafik till och från Gotlandsterminalen.
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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 2021/1047

För hamnen är inriktningen att hamnverksamhetens behov ska beaktas vid planering
genom att mark- och vattenområden reserveras och att avgränsningen mot andra
verksamheter blir tydlig. Tillfarter för järnväg och väg till hamnen ska säkras och om
möjligt utvecklas för att nå både mål om hög tillgänglighet och minskade störningar
och risker.
En funktionell kollektivtrafik till Oskarshamns stad skulle enligt samrådsförslaget
kunna stärka förutsättningarna för personresande i färjeförbindelsen till
”tillväxtmotorn Gotland”.
I samrådsförslaget tas även Oskarshamns strategiska läge ur en säkerhetspolitisk
horisont upp. Man vill, bl.a. för försörjningen av Gotland, lyfta vägar och järnvägens
stora betydelse till Oskarshamns hamn som slutdestination.
Bedömning

För Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn
är en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från
målpunkter i övriga Sverige. Det är viktigt att det finns goda fortsättningar att enkelt
och snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Möjligheterna för resenärer
utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare både söderut och västerut måste
förbättras.. Det är en viktig del i att förbättra ”hela resan” för denna grupp. De
förbättringar som tas upp i planförslaget för att stärka de stora transport- och
kollektivtrafikstråken är relevanta sett med utgångspunkt från Gotlands rese-och
transportbehov.
Beslutsunderlag

-

Oskarshamns kommun. Samråd förslag till översiktsplan. 2021-06-08.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/1047
9 juli 2021

Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun: Samråd förslag till översiktsplan
I Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn är
en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från målpunkter i
övriga Sverige. Genom goda förbindelser med fastlandet kan Gotland i högre grad bli
en del i de nationella transportsystemen.
Vi ser det som mycket positivt att kommunikationerna behandlas ingående i
planförslaget. De förslag till strategier och inriktningar som tas upp för att stärka de
stora transport- och kollektivtrafikstråken är relevanta även sett med utgångspunkt
från Gotlands rese- och transportbehov. Det gäller exempelvis förslagen till
förbättringar på E22, riksväg 37/47, järnvägssatsningar och utveckling av
kollektivtrafiken.
För Gotlands del vill vi särskilt framhålla vikten av att det finns goda förutsättningar
att enkelt och snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Särskilt
möjligheterna för resenärer utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare
både söderut och västerut måste stärkas. En mer funktionell kollektivtrafik kopplad
till färjetrafiken, som tas upp i planförslaget, ser vi som mycket positivt. Det är en
viktig aspekt i att förbättra ”hela resan” för denna grupp och för att locka fler att resa
mer hållbart.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Datum

2021-06-07

Kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun

Översiktsplan Oskarshamns kommun – Inbjudan till
samråd
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på samråd under
tiden 7 juni till den 15 augusti 2021.
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och
bygglagen ha en aktuell översiktsplan.
Förslaget till ny översiktsplan presenteras på kommunens hemsida tillsammans med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Här hittar du
den: www.oskarshamn.se/oversiktsplan.
Från och med vecka 24 kan du också ta del av förslaget på biblioteken i
Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt i servicecenter i stadshuset.

Digitala informationsträffar
Vid två tillfällen under samrådstiden bjuder vi in dig till en digital informationsträff då
du kan koppla upp dig till ett Teams-möte. Vid mötet får du lyssna på information om
översiktsplanen och om du vill kan du ställa frågor till tjänstepersoner i kommunen. För
att få länken till mötet behöver du anmäla dig via kommunens
hemsida: www.oskarshamn.se/oversiktsplan

Vi vill ha dina synpunkter
Senast den 15 augusti 2021 behöver vi få dina skriftliga synpunkter på förslaget.
Synpunkter på förslaget kan lämnas med e-post till oversiktsplan@oskarshamn.se eller
med vanlig post till Oskarshamns kommun, Märk mejlet eller kuvertet med ”Synpunkter
översiktsplan”.

Postadress till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Om du har frågor angående förslaget till översiktsplan så är du välkommen att skicka
e-post med din fråga till oversiktsplan@oskarshamn.se eller höra av dig via telefon till
kommunens servicecenter: 0491- 88 000.

Postadress

Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress

Varvsgatan 8

Växel

Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90

Hemsida

www.oskarshamn.se

Kommunens e-post adress

kommunen@oskarshamn.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 204

Oskarshamns kommun: Samråd förslag till
översiktsplan

RS 2021/1047

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Samråd förslag till översiktsplan överlämnas till
Oskarshamns kommun enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Oskarshamns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens inriktning för en långsiktigt hållbar
utveckling av den fysiska miljön och grunddragen för den avsedda användningen av
mark- och vattenområden.
Kommunens mål för framtidens Oskarshamn är att växa. Man betonar därför vikten
av att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att
arbeta och bo på. Planförslaget utgår från elva utvecklingsstrategier med grund i de
tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, den
regionala utvecklingsstrategin för region Kalmar samt de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna konkretiseras genom ett antal viljeinriktningar
för kommunens fortsatta arbete som är vägledande för de prioriteringar och åtgärder
som lyfts fram för kommunens sex geografiska delområden.
En av utvecklingsstrategierna behandlar kommunikationer. Av inriktningarna i denna
framgår bl.a. att man vill stärka större transport- och kommunikationsstråk. Det
avses göras genom att utveckla hamnens verksamhet, värna färjeförbindelserna och
att i samverkan med andra aktörer arbeta för att stärka och utveckla vägar och
järnvägar. De större kommunikationsstråken är i nord-sydlig riktning E22, i östvästlig riktning riksväg 37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö och hamnen. Även
färjetrafiken till Gotland ingår här.
Förbättringar på stråken skulle innebära en ökad tillgänglighet och möjligheter till
snabbare och tidseffektivare transporter. Som exempel på insatser som behöver
göras är att bygga bort flaskhalsar på E22, förbättringar på väg 37 och 47, och
järnvägssatsningar, som utbyggnad av järnväg längs med Smålandskusten. I vägnätet
planeras en ny anslutning till riksväg 37/47. Den skulle bl.a. medföra en mer direkt
trafikföring för trafik till och från Gotlandsterminalen.
För hamnen är inriktningen att hamnverksamhetens behov ska beaktas vid planering
genom att mark- och vattenområden reserveras och att avgränsningen mot andra
verksamheter blir tydlig. Tillfarter för järnväg och väg till hamnen ska säkras och om
möjligt utvecklas för att nå både mål om hög tillgänglighet och minskade störningar
och risker.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 204 forts
RS 2021/1047

En funktionell kollektivtrafik till Oskarshamns stad skulle enligt samrådsförslaget
kunna stärka förutsättningarna för personresande i färjeförbindelsen till
”tillväxtmotorn Gotland”.
I samrådsförslaget tas även Oskarshamns strategiska läge ur en säkerhetspolitisk
horisont upp. Man vill, bl.a. för försörjningen av Gotland, lyfta vägar och järnvägens
stora betydelse till Oskarshamns hamn som slutdestination.
För Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn
är en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från målpunkter i övriga Sverige. Det är viktigt att det finns goda fortsättningar att enkelt och
snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Möjligheterna för resenärer
utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare både söderut och västerut måste
förbättras.. Det är en viktig del i att förbättra ”hela resan” för denna grupp. De
förbättringar som tas upp i planförslaget för att stärka de stora transport- och
kollektivtrafikstråken är relevanta sett med utgångspunkt från Gotlands rese- och
transportbehov.
Ärendets behandling under mötet

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

Oskarshamns kommun. Samråd förslag till översiktsplan. 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/895
6 augusti 2021

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Remiss av Plan för övertagande av Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen skickar in tjänsteskrivelsen som remissvar till länsstyrelsen.

Sammanfattning

Region Gotland har fått möjligheten att svara på remiss angående Länsstyrelsen Plan
för övertagande av kommunal räddningstjänst.
Region Gotland har i väsentlig del inga invändningar mot planen, dock finns följande
kommentar.


På de ställen där det står kommunen bör det stå Region Gotland.



När dokumentet hänvisar till lagtext bör hela lagtexten som man hänvisar till
vara med.

Region Gotland kommer i ett tidigare skede än när det kan vara aktuellt med att
länsstyrelsen eventuellt tar över räddningstjänst ha aktiverat TIB och Region
Gotlands krisledningsorganisation. Dokumentet bör kompletteras med att den
organisationen finns i det pågående ledningssystemet.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss, dnr:452-287-2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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BESLUT
Datum

Beteckning

2020-12-04

452-71083-2020

Enheten för samhällsskydd och beredskap
Torwald Snickars

Beslut om presumtiva räddningsledare vid Länsstyrelsen i
Stockholms län enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor

Bakgrund
Länsstyrelsen har skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) att i vissa fall
ansvara för räddningstjänst enligt följande bestämmelser:
LSO 4 kap. 6 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller
då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som
regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst.
FSO 4 kap. 15 § Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och
för sanering efter sådana utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag.
LSO 4 kap. 10 § I fråga om omfattande räddningsinsatser får regeringen
föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig
myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.
Om en sådan myndighet har tagit över ansvaret utses räddningsledaren av denna
myndighet.
FSO 4 kap. 33 § Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal
räddningstjänst, får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de
kommuner som berörs av insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar
statlig räddningstjänst, skall länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna
samordnas.
Om flera län berörs av räddningsinsatser som avses i första stycket får
länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som får ta över ansvaret
för räddningstjänsten i kommunerna. Om räddningsinsatserna även innefattar
statlig räddningstjänst skall länsstyrelserna komma överens om vilken
länsstyrelse som skall ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Datum

Beteckning

2020-12-04

452-71083-2020

Se även lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Utfärdad den
29 oktober 2020 samt även förordning om ändring i förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor. Utfärdad den 3 november 2020. Dessa ändringar träder i kraft
den 1 januari 2021.

Beslut
Nedanstående personer utses vara presumtiva räddningsledare vid Länsstyrelsen i
Stockholms län.
Förbundsdirektör Peter Arnevall

Storstockholms brandförsvar

Brandchef Elisabeth Samuelsson

Uppsala brandförsvar

Förbundsdirektör Christer Ängehov

Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund

Förbundsdirektör Martin Öhrstedt

Brandkåren Attunda

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med sakkunnig LSO
Torwald Snickars som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding och enhetschef Abigail Choate.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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1

Planens Syfte och omfattning

Länsstyrelsen har två typer av räddningstjänstuppdrag:
• får under vissa betingelser ta över kommunal räddningstjänst samt
• ansvara för statlig räddningstjänst vid olycka vid utsläpp av radioaktiva
ämnen från en kärnteknisk anläggning.
Med begreppet räddningstjänst menas här verksamhet och räddningsinsats.
Den presumtiva regionala räddningsledningen, fortsättningsvis förkortat PRL,
är den förstärkningsresurs som står till länsledningens förfogande.
Länsstyrelsen kan aktivera PRL för en rad arbetsuppgifter. I huvudsak handlar det
om när händelser har inträffat men den ska också kunna aktiveras (delar av) vid
förvarning om en händelseutveckling, till exempel förhöjd hot- och riskbild.
Syftet med PRL är att tillgodose behovet av en uthållig kompetens för
regional bedömning och ledning av räddningsinsatser.
Syftet med denna plan är att ange grundläggande ramar och agerande mönster
för dessa uppdrag.
Planen riktar sig till PRL och de andra delar av länsstyrelsen som berörs inför och
under ett övertagande av räddningstjänsten. Den är
också utformad så att den fungerar som information till andra aktörer som behöver
ta del av den.

1.1

Lag och förordning om skydd mot olyckor

1.1.1

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

De viktigaste paragraferna i lag och förordning om skydd mot olyckor som styr
länsstyrelsens övertagande av kommunal räddningstjänst och plan för ändamålet.

1 kap 2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller
kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för att
hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön.
1 kap 5 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på nationell nivå
främja att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
följs.
Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem
med råd och information i deras verksamhet enligt denna lag
1 kap 6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksamhet
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enligt denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och
med andra som berörs.
4 kap 9 § Räddningsledaren utses av den myndighet som ansvarar för
räddningstjänsten.
4 kap 10 § Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att en länsstyrelse eller en annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten
i en eller flera kommuner som berörs av en räddningsinsats, om insatsen är
särskilt omfattande eller det finns andra synnerliga skäl. Om en myndighet har
tagit över ansvaret utses räddningsledaren av myndigheten.
6 kap 2 § om Länsstyrelsen övertagit ansvaret för den kommunala
räddningstjänsten får ingrepp i annans rätt göras av den myndigheten i stället för
av den kommunala nämnden
6 kap 7 § En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att med personal och
egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren

1.1.2
(FSO)

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

4 kap 31 § Om en statlig myndighet har lämpliga resurser för att delta i
räddningsinsatser är myndigheten skyldig att medverka i planläggningen av
räddningstjänsten och vid övningar i räddningstjänsten.
4 kap 33 § Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av
insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, skall
länsstyrelsen ansvara för att räddningsinstanserna samordnas.

1.2

Presumtiv räddningsledning

PRL är en förstärkningsresurs som står till länsledningens förfogande. PRL består
av en presumtiv räddningsledare samt vid behov ett antal kompetenspersoner för
stabsarbete som stöd till Räddningsledaren.
Länsstyrelsen kan aktivera presumtiv regional räddningsledning för en rad
arbetsuppgifter. I huvudsak handlar det om när händelser har inträffat, eller vid
överhängande fara för en sådan händelse.
Innan länsstyrelsen beslutar om att överta ansvaret för räddningstjänsten bör
länsstyrelsen pröva om det är tillräckligt att bistå de berörda kommunerna med
till exempel ledningsstöd och informationsinsatser.
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Syftet med planen för övertagande av ansvar för räddningstjänsten vid omfattande
händelser är att det ska bli så effektivt som möjligt. Länsstyrelsen förmåga att
kontinuerligt kunna bedöma om myndigheten ska ta över ansvaret syftar till att
åtgärden ska kunna initieras i god tid för att ge den effekt som eftersträvas.
Presumtiv räddningsledning är att tillgodose behovet av en uthållig kompetens för
regional bedömning och ledning av räddningsinsatser. Syftet är att ange
grundläggande ramar och agerandemönster för dessa uppdrag. Plan för
övertagande och genomförande baseras på regionala förhållanden dvs. planen
utgår från kommunala handlingsprogram och omfattar behovet av att upprätthålla
samhällsviktiga funktioner, skydd av kultur-och naturmiljö etcetera.
I den dialog som tidigare genomförts bedöms att ansvaret för övertagande av
räddningstjänst i Gotlands län skulle kunna vara aktuellt vid ett antal händelser.
Mest troligt skulle kunna vara:
• Omfattande skogsbrand med stort behov av resurser och samordning.
• En omfattande brand i Visby innerstad med mycket stora konsekvenser där
stora kulturella värden är hotade. Hansestaden Visby blev 1992 upptagen
på UNESCO:s världsarvslista.
• Ett större oljeutsläpp som drabbar den gotländska kusten och där större
nationella stödresurser tillförs Gotland.

2

Länsstyrelsens ledningsidé

2.1

Brett perspektiv

Länsstyrelsen skapar en ledningsorganisation som har målet att tillföra ett bredare
samhällsperspektiv till den pågående händelsen. Det primära målet är att lösa
räddningstjänstuppgiften.
Länsstyrelsens planering baserar sig i allt väsentlig del på MSB Gemensamma
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
Vid ett eventuellt övertagande skapar Länsstyrelsen en funktion för övergripande
ledning av räddningstjänsten. Funktionen som samlas på Länsstyrelsens
ledningsplats har en bred, särskild kompetens inom räddningstjänst,
samhällsskydd, juridik, kriskommunikation och ledning. Vart utsedd regional
Räddningsledare fysiskt kommer att befinna sig, får avgöras beroende på
händelse.
Det skadeavhjälpande arbetet leds av en skadeplatschef med underställda
sektorchefer. Skadeplatsorganisationen utgörs av personer från lokala
räddningstjänstorganisationer som vid behov förstärks genom ordinarie ledning
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genom Räddningsregion Mitt.
Räddningsregion Mitt svarar för larm och ledning genom samarbetsavtal i totalt
25-tal kommuner i Uppland, delar av Södermanland,
Västmanland och på Gotland. Samordningen innebär en professionell,
specialiserad verksamhet med hög kompetens, och samtidigt möjlighet att
använda resurser på ett effektivt sätt. Detta främjar och effektiviserar samverkan
mellan organisationerna i regionerna.
Vid ett övertagande hanterar Länsstyrelsen samtliga kommunala räddningsinsatser
och upprätthåller räddningstjänstberedskap inom Region Gotland för ytterligare
händelser. Lämpligtvis uppdras åt särskild ledningsfunktion i ordinarie
räddningstjänstorganisation att hantera dessa uppgifter.
Länsstyrelsen på Gotland har i dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län kommit
överens om att utnyttja samma presumtiva Räddningsledare.

3

Roll och uppgifter för PRL

3.1

Ansvar och uppgifter

PRL verkar som Länsstyrelsens expertorgan vid större olyckor och
räddningsinsatser i länet och ska vid behov kunna stödja Länsstyrelsen och lokal
räddningstjänstorganisation. Uppgiften är:
• att vid behov vara ett expertorgan för länsstyrelsen vid allvarliga
samhällsstörningar även om de inte bedöms direkt inneha
räddningstjänstfrågor enligt lagen om skydd mot olyckor(LSO)
• att analysera behov av ett eventuellt övertagande av räddningstjänst
• att förbereda och vid länsledningens beslut ta över och leda kommunal
räddningstjänst
PRL:s arbete ska i huvudsak vara normativt och strategiskt. PRL ska också
särskilt beakta kopplingar och gränssnitt mellan LSO och lagen om extra ordinära
händelser (LEH), d.v.s. räddningstjänstuppgiften ska ske i nära samarbete med det
geografiska områdesansvaret och samhällets krishantering.
Presumtiva Räddningsledare ska ha erforderlig kompetens, erfarenhet och
förmåga att leda stora insatser.
Länsstyrelsen är ansvarig för prioritering vid resursbrist och mellan samtidigt
pågående händelser. En särskild ledningsfunktion för räddningstjänstberedskap
kommer att etableras inom den presumtiva regionala ledningen. Den praktiska
verkställigheten att hantera räddningstjänstberedskap uppdras åt ordinarie
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räddningstjänstorganisationen.

3.2

Organisation och bemanning

PRL består av ledningslag där varje ledningslag kan bestå av:
• En presumtiv räddningsledare med sakområdeskompetens och lång
erfarenhet av operativ räddningstjänst.
•

Kompetensområde räddningstjänst
Kvalificerade räddningsbefäl (brandingenjör eller ledande företrädare för
operativ räddningstjänst). Kompetenspersoner för stabsarbete som stöd till
räddningsledaren. Dessa kan komma från ordinarie samverkan i
Räddningsregion MITT.
En av dessa är avsedd som presumtiv stabschef i PRL.

•

Kompetensområde kriskommunikation
Expert från kommun eller från Länsstyrelsens informationsfunktion (L 7)

•

Kompetensområde kommunal krisledning och samhällsskydd
Expert med kvalificerad yrkeserfarenhet av kommunal krisledning

•

Kompetensområde juridik
Jurist från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska ha ett skriftligt avtal med respektive presumtiv räddningsledare
att personen är villig att kunna komma ifråga för uppgiften som räddningsledare
vid ett övertagande av kommunal räddningstjänst eller som räddningsledare vid
statlig räddningstjänst efter ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Den
presumtiva räddningsledaren ställer sig även positiv till att kunna ingå som en
resurs i samband med en större händelse samt att till viss del kunna deltaga i
övnings och utbildningsverksamhet.

3.3

Uthållighet och förstärkningsbehov

Om händelseutvecklingen eller behovet av uthållighet kräver en mer omfattande
organisation av räddningsledning, kan ytterligare kompetens och resurspersoner
kallas in. Förstärkningen kan ske ur nätverket för Länsstyrelsen i Gotlands län
eller från resurser inom eller utom länet. På Länsstyrelsen Gotland finns sedan
tidigare upparbetade rutiner för förstärkning i stab och ledningsarbete från andra
Länsstyrelser.
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3.4

Infrastruktur för presumtiv Räddningsledare

4

Ledningsförhållanden

4.1

Inkallande av presumtiv Räddningsledare

4.2

Ledningsförhållanden

Räddningsledarens fysiska placering avgörs i dialog med länsledningen och beror
på praktiska behov, förutsättningar för samverkan, ledning och skadeområdets
geografiska belägenhet.
Länsstyrelsens krisledningsorganisation stödjer den regionala räddningsledningen
och ombesörjer att erforderlig utrustning, kost och logi finns. Den regionala
räddningsledningen ska kunna verka även under ansträngda förhållanden som
till exempel vid störningar i el, tele och elektroniska kommunikationer.

Inkallande/ förordnande av presumtiv Räddningsledare, görs av länsledning.

När en Räddningsledare är förordnad lyder denne under och rapporterar till
länsledningen, i första hand till landshövding eller vid dennes frånvaro till länsråd.
Presumtiv Räddningsledare ska ha ett nära samarbete med stabschef i
Länsstyrelsens krisledningsorganisation, då den är aktiverad.
Presumtiv Räddningsledare ska samverka med kommunledning,
räddningstjänsten, myndigheter och andra aktörer. Detta sker i dialog med
Länsstyrelsens stabschef i krisledningsorganisationen. Länsledningen behöver
också vara delaktig i den samverkan som sker eller ska ske.
PRL ska aktivt samarbeta med länsstyrelsens krisstab, då den är aktiverad
Skadeplatsorganisationen organiseras och leds efter övertagande av
Räddningsledaren. Skadeplatsarbetet ska ledas av en uthållig, särskild
skadeplatsledning.
Vid ansträngda lägen kan bli nödvändigt att ledningsresurser från andra delar av
landet knyts till ledningsorganisationen.

4.3

Strukturellt förhållande i ledningsarbetet

Länsstyrelsens krisledningsorganisation bygger på det s.k. Natokonceptet L1 –
L9, se Krisledningsplan, Länsstyrelsen Gotland.
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Vid en händelse som innebär att Länsstyrelsen förordnar en presumtiv
Räddningsledare, kommer Länsstyrelsens ordinarie krisledningsorganisation
(stab) med största sannolikhet redan vara aktiverad om inte bör den aktiveras.
Presumtiv Räddningsledare kommer att vara direkt underställd länsledningen.
Länsledning ansvarar för de normativa och strategiska besluten.
Förordnad presumtiv Räddningsledare ansvarar för de operativa besluten. Den
presumtiva Räddningsledaren bedömer efter kriterier i punkt 3.4. vart denne ska
befinna sig. Räddningsledare kommer att utse en skadeplatsorganisation och utse
sektorchefer under denne/-a.
För händelsen och inblandade aktörer ska ett Inriktningsbeslut tas fram via länets
ISF (Inriktnings- och samordningsfunktion).
Utöver Länsstyrelsens stab, kommer presumtiv Räddningsledare med största
sannolikhet upprätta en egen stab. Denna stab består av personal ur
räddningstjänstorganisationen. Erfarenheter från skogsbränderna i Västmanland är
att Länsstyrelsen bör ha en samverkansperson i denna stab.
Varje uppkommen samhällsstörning, eller överhängande fara för sådan störning,
som innebär räddningstjänst enligt LSO, kommer att behöva ha en anpassad
organisation för att hantera händelsen. Ovanstående är dock de strukturella
förhållandena vid övertagande av kommunal räddningstjänst. Förhållanden bör
även utgöra en grund då den presumtiva räddningsledaren följer
händelseutvecklingen för att säkerställa att regionen har förmåga, resurser och
uthållighet för att hantera aktuell händelse.

5

Stöd för analysarbete

5.1

Stöd

I dialog med presumtiv Räddningsledare ska en bedömningsprocess startas kring
behovet av eventuellt övertagande eller av andra aktiviteter som ska vidtas från
Länsstyrelsens sida. Presumtiv Räddningsledare tillämpar helhetsmetoden (MSB
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Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar) i sitt
analysarbete för att analysera behov, resurser, effekter och åtgärder. Målet med
analysarbetet är att skapa en samlad bild av det totala behovet och den totala
effekten.
Följande punkter är ett stöd för analysarbetet.
Grunder
• Vad har hänt? Hur ser hot och riskbilden ut?
• Vilka skyddsvärden är hotade kort och lång sikt?
• Andra berörda aktörer av händelsen eller hotet?
• Hur ser helhetsbilden av konsekvenser ut?
• Samhällsstörningar? Skador?
• Bedömt behov av uthållighet?
Bedömt behov av uppskalning av egna och andras resurser?
Vilka juridiska grunder gäller före länsstyrelsens agerande?
Inriktning och samordning
• Vilken lägesinformation och prognoser finns eller måste inhämtas?
• Vilken inriktning och prioriteringar har andra aktörer?
• Vilka värden ska särskilt skyddas
• Inhämtning av lägesbild och prognoser
• Annat?

5.2
Bedömning av pågående kommunal
räddningsinsats

Länsstyrelsens ambition är att i första hand stödja den lokala
räddningstjänstorganisationen. Innan länsstyrelsen beslutar om att överta
ansvaret för räddningstjänsten prövar Länsstyrelsen om det är tillräckligt att bistå
de berörda kommunerna med till exempel ledningsstöd och informationsinsatser.
För att Länsstyrelsen ska ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid
omfattande räddningsinsatser bör något av följande förhållanden föreligga (MSB
Allmänna råd 2012:5):
• Det ställs större krav på ledning än vad de berörda kommunerna har
förmåga till
• Berörda kommuner har stora svårigheter att samverka och samordna
verksamheten sinsemellan eller med statliga myndigheter.
• Berörda kommuner inte kan få överblick över eller tillgång till de resurser
som är nödvändiga för insatsen
• Det ställs så stora krav på uthållighet att de berörda kommunerna inte
klarar att upprätthålla sin beredskap
• En eller flera kommuner begära att länsstyrelsen tar över ansvaret
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5.3

Slutsatser av analysarbetet

5.4

Stöd för Länsstyrelsens handlande och beslut

Analysarbetet kan resultera i en eller flera olika åtgärder. Det behövs inte
automatiskt leda till ett beslut om övertagande av räddningstjänst. I första hand
ska Länsstyrelsen försöka stärka den ordinarie lokala ledningen med nytt och
bredare samhällsperspektiv som till exempel med resurser, Länsstyrelsens
samordnande roll inom ramen för det Geografiska områdesansvaret. Länsstyrelsen
ska också i dialog/ samverkan med lokal ledning skapa goda förutsättningar att
säkra skadeplatsledningen. Syftet med bestämmelsen om länsstyrelsens
övertagande av ansvaret för räddningstjänsten vid omfattande räddningsinsatser är
att insatserna ska genomföras så effektivt som möjligt.

Nedanstående är exempel på åtgärder, mot en styrning vid en aktuell
samhällsstörning och som kan leda till beslut om övertagande av kommunal
räddningstjänst.
•
•
•
•
•
•
•

Fortlöpande följa utvecklingen av händelsen och samverka med
inblandade aktörer. Lägesrapportering enligt sedvanliga rutiner.
Stödja kommunen med rådgivning och information i deras verksamhet
enligt LSO. Exempel på sådant stöd är hjälp med samordning,
kontaktvägar och rekvirering av förstärkningsresurser (1 kap. 5 § LSO).
Klargöra förväntningar eller rekommendationer till berörda aktörer enligt
LSO.
Finna lösningar vid konkurrens om resurser.
Upprätta en inriktning- och samordningsfunktion (ISF) för att aktivt
samordna en aktörsgemensam inriktning av räddningsinsatserna.
Besluta vem som ska leda en räddningsinsats (LSO 3 kap. § 16)
Övertagande av räddningstjänsten 4 kap.33 FSO

Länsstyrelsens metodik att bedöma övertagandet av kommunal räddningstjänst
sker parallellt med rollen som Geografiskt områdesansvarig.
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6

Beslut om övertagande av kommunal
räddningstjänst

6.1

MSB Allmänna råd 2012:5

Syftet med ett övertagande av ansvaret är att insatserna ska genomföras så
effektivt som möjligt.
Länsstyrelsen bör ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid
omfattande räddningsinsatser när en eller flera kommuner inte själva har
förmåga att ensamma eller i samverkan med andra utföra räddningsinsatser på
ett tillfredsställande och effektivt sätt i enlighet med de krav LSO ställer.

Om beslut fasttas av landshövdingen om övertagande ska följande punkter
hanteras:
• Formulering av beslut och länsledningens undertecknande (landshövding
alt. länsråd).
• Händelse, situation som påkallat behovet av ett övertagande.
• Länsstyrelsens överväganden, analyser, samråd och samlad bedömning,
kring behovet av övertagande.
• Den eller de kommuner som övertagandet avser.
• Motiv för övertagandet.
• Lagstöd.
• Beslutets varaktighet med klockslag för start.
• Av länsstyrelsen förordnad räddningsledare.
• Av länsstyrelsen förordnad räddningstjänstansvarig
• Besvärshänvisning.
Underlaget till beslut ska innehålla Länsstyrelsens överväganden (analyser,
samråd och samlad bedömning) kring behovet av ett övertagande.
Beslutet tas av landshövding, diarieförs och kommuniceras till berörda aktörer.
Även då Länsstyrelsen beslutar att inte ta över kommunal räddningstjänst ska
beslutet dokumenteras, inklusive överväganden som legat till grund för beslutet.
Landshövdingens stab för den omfattande räddningsinsatsen ska kontinuerligt
ompröva beslutet till övertagande av kommunal räddningstjänst, i samråd med
ledningen för den omfattande räddningsinsatsen.
Länsstyrelsens beslut om övertagande kan upphävas innan räddningsinsatsen är
avslutad.
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6.2

Förordnande av Räddningsledare

Vid beslut att överta ansvaret för kommunal räddningstjänst förordnas en
presumtiv räddningsledare, se punkt 2.1. genom beslut av landshövding i första
hand och är inte denne närvarande av länsråd.
Förordnandet ska vara skriftligt och kommuniceras till berörda aktörer inom
Länsstyrelsen och i länet.

6.3
Upphävande av förordnande för
Räddningsledare

Landshövdingen alt. länsråd kan närhelst upphäva förordnandet för en
Räddningsledare.

6.4
Samordning av statlig och kommunal
räddningstjänst

Innefattar räddningsinsatserna utöver kommunal räddningstjänst även statlig
räddningstjänst och länsstyrelsen har tagit över ansvaret för den kommunala
räddningstjänsten, ska länsstyrelsen svara för samordningen av insatserna.
Samordningen innebär inte att Länsstyrelsen tar över ansvaret för den statliga
räddningstjänsten.
Även i de fall där Länsstyrelsen inte tagit över ansvaret för den kommunala
räddningstjänsten har Länsstyrelsen ett samordningsansvar mellan kommuner,
landsting och myndigheter, detta enligt 4§ Förordningen (2017:870) om
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgift vid höjd beredskap.

6.5

Beaktande av mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en del av samhällets skyddsvärden, i länsstyrelsens arbete
med händelseutvecklingen, planering och genomförande ska följande beaktas.
I länsstyrelsens arbete med händelseutveckling, vid planering och genomförande
av räddningsinsats, ska följande beaktas:
• Behov av information på flera språk till berörda grupper.
• Stöd till behov hos barn, äldre och personer med funktionsvariationer.
• Respektfullt bemötanden av drabbade utifrån ett genusperspektiv.
• Prioritering av skyddsvärden för information, socialt stöd och
yttrandefrihet.
Själva räddningsinsatsen genomförs av räddningstjänstpersonal vars
grundläggande värderingar är att hjälpa alla som är i behov av hjälp oavsett
bakgrund eller tillstånd. Vid en utrymningssituation kommer polisen och
kommunernas organisation att hantera utrymmande.
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7

Avslut av räddningstjänst

När det inte längre finns behov av att länsstyrelsen ansvarar för kommunal
räddningstjänst ska beslut upphävas och ansvaret återlämnas till aktuell kommun.
Ansvaret övergår då till kommunen som efter avslutad räddningstjänst avslutar
räddningsinsats. Även länsstyrelsen kan avsluta räddningstjänsten då man
fortfarande har övertagit räddningstjänsten.

7.1

Efterföljande åtgärder

En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen(räddningsledaren) fattar
beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form.
När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt,
underrätta ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till den drabbade egendomen om
behovet av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning.
Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer
bevakningen inte till stånd får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens
eller nyttjanderättshavarens bekostnad 3 Kap 9 § Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO).
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8

Tjänsteman i beredskaps roll

Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) utgör första kontaktytan för
räddningstjänst eller annan aktör vid händelser som rör länet i sin helhet.
Avseende övertagande av räddningstjänst utgör Länsstyrelsens TiB första kontakt
för räddningstjänsten i det fall de önskar ett sådant stöd som övertagande medger.
TiBs uppgift blir vid kontakt från räddningstjänst att söka länsledning,
försvarsdirektör samt i det fall stab redan är aktiverad, stabschef.
Därefter genomför TiB ett lägesbildsmöte där länsledning med övriga närvarande
och tillgängliga fattar beslut om hur händelsen på lämpligast sätt vidare hanteras.
Händelsekedja för TiB:
• Önskan om övertagande av räddningstjänst inkommer från
räddningstjänsten.
• TiB kallar länsledning, försvarsdirektör samt eventuellt tjänstgörande
stabschef till lägesbildsmöte.
• Länsledning fattar om lämpligt beslut om övertagande av kommunal
räddningstjänst samt förordnande av räddningsledare, enligt bilaga 1.

8.1

TiB:s roll vid egen bedömning

TiB kan även genom egen bedömning söka kontakt med länsledning,
försvarsdirektör samt i det fall stab redan är aktiverad, stabschef. Detta för att
uppmärksamma länsledning samt övriga att ett övertagande eventuellt kan bli
aktuellt. Vid en större händelse är det lämpligt att kalla in en av de utsedda
presumtiva räddningsledarna för att kunna bistå länsledningen och staben i
bedömning av behov för övertagande. Ytterligare bedöma om det är tillräckligt att
stödja räddningstjänsten under händelsen istället för ett övertagande. Bedömning
för eventuellt övertagande kan till exempel grunda sig i att räddningstjänsten är
under väldigt hög press och har svårighet med uthållighet över tid samt att man
inte mäktar med att fullfölja förmåga och beredskap för ytterligare händelser.
Samråd sker med räddningstjänsten innan beslut fattas.
Händelsekedja för TiB:
• TiB bedömer att räddningstjänstens förmåga att hantera både större insats
samt andra parallella händelser kommer att bli ansträngd.
• TiB kallar länsledning, försvarsdirektör samt eventuellt tjänstgörande
stabschef till lägesbildsmöte.
• TiB eller utsedd person kallar vid behov in sakkunnig LSO alternativt
presumtiv räddningsledare till staben.
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•
•

9

TiB eller utsedd person kontaktar räddningstjänsten för att bedöma
räddningstjänstens förmåga samt behov av stöd alternativt beslut om
övertagande av kommunal räddningstjänst.
Länsledning fattar beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst
samt förordnande av räddningsledare, enligt bilaga 1.

Regionala förhållanden

Gotlands län innefattar en länsstyrelse samt en kommunregion. Detta innebär att
det som vanligen ingår inom ramen för en regions ansvarsområden tillika en
kommuns ansvarsområden ligger under en organisation. Detta gör länsstyrelsens
arbete i många fall enklare än övriga länsstyrelsers, det innebär däremot även att
gränsdragningen inom ramen för det geografiska ansvarsområdet inte blir lika
tydligt. Oaktat vilken organisation som räddningstjänsten lyder under skiljer inte
deras geografiska område.
Ett eventuellt övertagande kan underlätta resursförstärkningar och samordning.
De erfarenheter som presumtiva räddningsledare kan tillföra utgör en väsentlig
pusselbit för att få en större förmåga och en effektivare ledning. Idag ingår Region
Gotland som en del i Räddningsregion Mitt med en naturlig ledningsstruktur och
samverkan. Nationella förstärkningsresurser samordnas lättare samt kontakter
med andra myndigheter blir underlättas i och med att länsstyrelsens till vardags
upprätthåller dessa. Likaså uppdraget att kontinuerligt informera regeringen.
Tidigare erfarenheter från Västmanland och Gävleborg har tydligt visat detta.
Andra regionala särskilda förhållanden innebär att tillkommande resurser från
andra län får en relativt lång ledtid från önskan om stöd till leverans av detsamma.
Ledtiderna vid resursförstärkning av aktiva resurser som står redo i hamn är minst
sju timmar för färjetransport om färjorna ligger i Visby hamn. Trots långa ledtider
har det visat sig vid omfattande insatser att resursförstärkningar är väsentliga för
att få en förmåga och uthållighet över tid.

9.1

Kultur- och naturmiljö

Gotlands län har ett stort antal bevarade medeltida kyrkor, dessa står ofta på
landsbygden och i närheten av mindre eller större skogsområden. Dessa kyrkor är
skyddade kulturminnen. Därutöver finns i Visby innerstaden tillsammans med
ringmuren vilka är skyddad genom UNESCO:s världsarvsstatus, denna stadsmiljö
är mycket tätbebyggd samt med smala gränder där räddningsfordon inte alltid kan
nå fram direkt till en specifik fastighet.
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Därtill återfinns ett stort antal naturskyddsområden med begränsade
anslutningsvägar, och i vissa fall i det närmaste otillgängliga för markgående
fordon (exempel: Torsburgen).
Utöver detta har Gotland ett mycket sårbart sötvattenförråd, den största
vattentäkten är Tingstäde träsk med en länsväg i direkt anslutning, sjön är även
relativt grund. Utöver detta är berggrundens beskaffenhet sådan att flytande
ämnen som hamnar på ytan väldigt lätt rinner ner ofiltrerat till grundvattnet. Detta
innebär att grundvattnet lätt blir kontaminerat vid släckinsatser. Exempel på
skillnad från andra län i närområdet är att vägarna på Gotland inte saltas på
vintern, detta är bland annat för att skydda grundvattnet.
Utöver detta återfinns ett antal samhällsviktiga funktioner runt om i länet. Exakta
detaljer återfinns inte i denna plan, men funktionernas relativt utlokaliserade
platser innebär även att räddningstjänsten vid en större händelse kan få svårt att
hantera insatser vid flera sådana händelser samtidigt. Räddningstjänsten har flertal
deltidsstationer geografiskt utspridda i regionen.
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Bilaga 1
Övertagande av ansvar för räddningstjänsten i
Region Gotland och förordnande av räddningsledare
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap 33§ Förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor att överta ansvaret för räddningstjänsten i <fyll i kommunnamn>
kommun och förordnar med stöd av 4 kap 10§ Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor <förnamn efternamn> som Länsstyrelsens räddningsledare. Beslutet
gäller från den <datum> klockan <tid> och gäller tills vidare.
Beslutet om övertagandet av ansvaret för kommunal räddningstjänst gjordes den
<datum> klockan <tid>.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Räddningschefen i <fyll i kommunnamn> kommun, <Förnamn, Efternamn>, har
anmält att det inträffade <nödläget/händelsen> i <fyll i kommunnamn> kommun
kräver så omfattande räddningsinsatser att ett särskilt ledningsorgan krävs för
samordning av insatsen, och att Länsstyrelsen därför bör överta ansvaret. Följande
analyser, samråd har skett vilket ger den samlade bedömningen <infoga lämplig
beskrivning av bedömningen här>
Länsstyrelsen gör samma bedömning som räddningschefen.
<förnamn efternamn>
Landshövding/länsråd
Sändlista:
Förordnad räddningsledare
”NN”………….
............... kommun/förbund
Polisen
Region Gotland
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Gotlands län

PLAN

2021-05-31

Dnr 452-287-2021
18

Bilaga 2
Frånträdande av ansvar för räddningstjänsten i Region
Gotland
BESLUT
Länsstyrelsen Gotland övertog ..-..-.., med stöd av 4 kap 33§ Förordning
(2003:789) om skydd mot olyckor ansvaret för räddningstjänsten i <fyll i
kommunnamn> kommun/förbund, och förordnade samtidigt <förnamn
efternamn> i <fyll i kommunnamn> kommun, som Länsstyrelsens
räddningsledare.
Enligt Länsstyrelsens bedömning finns inte längre behov av ett särskilt organ för
samordning av räddningstjänsten.
Länsstyrelsen beslutar att från kl <tid> denna dag frånträda ansvaret för
räddningstjänsten i <fyll i kommunnamn> kommun.
Samtidigt upphör samtidigt även Länsstyrelsens förordnande av <förnamn
efternamn> som räddningsledare.

<förnamn efternamn>
Landshövding/länsråd

Sändlista:
Förordnad räddningsledare
”NN”………….
............... kommun/förbund
Polisen
Region Gotland
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 205

Remiss av Plan för övertagande av
Räddningstjänsten

RS 2021/895

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen skickar in tjänsteskrivelsen som remissvar till länsstyrelsen.

Region Gotland har fått möjligheten att svara på remiss angående Länsstyrelsen Plan
för övertagande av kommunal räddningstjänst. Region Gotland har i väsentlig del
inga invändningar mot planen, dock finns följande kommentar.
På de ställen där det står kommunen bör det stå Region Gotland.
När dokumentet hänvisar till lagtext bör hela lagtexten som man hänvisar till vara
med.
Region Gotland kommer i ett tidigare skede än när det kan vara aktuellt med att
länsstyrelsen eventuellt tar över räddningstjänst ha aktiverat TIB och Region
Gotlands krisledningsorganisation. Dokumentet bör kompletteras med att den
organisationen finns i det pågående ledningssystemet.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsens remiss, dnr:452-287-2021
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1464
20 augusti 2021

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Torun Ström (FI) Lisbeth Bokelund (Mp) Saga
Carlgren (V) och Meit Fohlin (S).
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det.
I oktober 2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om
förbud mot kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De
ratificerande staterna har därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
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Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och
samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande
kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater
(NPT, Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725).
Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om
sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det
utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast ankommer staten och inte
kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha hand om och det är
därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Domen är överklagad och ligger nu i kammarrätten i Göteborg (mål 1721-21).

Bedömning

Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionsstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett
ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under
statens ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.

Beslutsunderlag

RS 2020/1464 Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Torun Ström (FI)
Lisbeth Bokelund (MP)
Saga Carlgren (V)
Meit Fohlin (S)
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Motion till Gotlands regionfullmäktige 28:e september 2020:

Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud
Vi yrkar att:
●

Region Gotland ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FNs konvention om
kärnvapenförbud

Bakgrund:

Den 7 juli 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland
Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. Idag
har 84 stater skrivit under och 45 ratificerat avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50
stater ratificerar det. Sveriges regering har valt att i dagsläget inte lägga fram avtalet för
ratificering av riksdagen, men anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra
till dess utveckling.
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som samlar
organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att avtalet skulle
bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017.
ICAN har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt
dessa städer anser att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är en självklarhet för Gotland att gå i täten för
frågor som gäller fred och mänskliga rättigheter genom att ansluta oss till denna.

Uppmaningen från ICAN lyder:
"Our city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear weapons pose to
communities throughout the world. We firmly believe that our residents have the right to live in a
world free from this threat. Any use of nuclear weapons, whether deliberate or accidental, would
have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for people and the environment.
Therefore, we warmly welcome the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons by the United Nations in 2017, and we call on our national government to join it
without delay."
Idag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark.
Även om Sverige uttryckt sin vilja att utländsk trupp inte skall medföra sådan, saknas både ett
generellt förbud och inspektionsmöjligheter, både i freds- och krigstid.
Detta är skrämmande i en tid då risken för användning av kärnvapen ökat. I början av 2019
meddelade först USA och sedan Ryssland att de dragit sig ur INF-avtalet (Intermediate-Range
Nuclear Forces) som de slutit 1987 (då som USA och Sovjetunionen), vilket innebar att
markbaserade kort- och medeldistansrobotar skulle avskaffas. Sedan ett par år har Sverige även
ett värdlandsavtal med NATO som i praktiken innebär att kärnvapen i händelse av konflikt/krig
kan komma att finnas på svensk mark.
Det finns en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FNs kärnvapenförbud. I en
SIFO-undersökning från 2018 sade sig hela 85% av alla tillfrågade vara för en ratificering.
Starkast var stödet i gruppen kvinnor 15-29 år gamla där 94% var för. Inom väljarkåren är
majoriteten av väljare från samtliga riksdagspartier är för, med det allra starkaste stödet hos
Centerpartiet, med 93% för.
Under ICANs paraply ryms ett stort antal svenska organisationer, däribland Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Olof Palme International Center.
Regionen råder inte över säkerhetspolitik eller utrikespolitik - men en regional uppmaning till
regering att skriva under TPNW-konventionen är vad regionen bör göra för att stärka
gotlänningars säkerhet i denna fråga.
När Gotland ansluter till uppropet är vi inte först. Hundratals städer har redan skrivit på, från
Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima i Japan till Washington DC i
USA. I Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på. I vårt
grannland Norge är de i skrivande stund uppe i 29 städer. Nu senast tog Göteborgs kommun,
drivet av rödgrönrosa partier i kommunfullmäktige, beslut om att ansluta sig till uppropet.

Låt oss uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över det hot som
kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta övertygelsen att våra
invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av kärnvapen, oavsett om
den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och långsiktiga konsekvenser för
människor och miljö.
För gotlänningars säkerhet så önskar vi att regionen tar ett steg framåt mot en kärnvapenfritt
Gotland, och att uttala stöd för ICAN:s uppmaning är ett bra steg på den vägen.

Torun Ström (FI)
Lisbeth Bokelund (Mp)
Saga Carlgren (V)
Meit Fohlin (S)

Regionstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 207

Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities
Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud

RS 2020/1464

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

En motion har inkommit från Torun Ström (FI), Lisbeth Bokelund (MP), Saga
Carlgren (V) och Meit Fohlin (S).
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det.
I oktober 2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om
förbud mot kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De
ratificerande staterna har därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater (NPT,
Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 207 forts
RS 2020/1464

I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725). Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha
hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast
ankommer staten och inte kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens
avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha
hand om och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under statens
ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) begär komplettering av beslutsunderlaget då det inte framgår om
förvaltningsrättens dom har överklagats. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RS 2020/1464 Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1566
20 augusti 2021

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Anslut Region Gotland till ICAN Cities
Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit från Monica Samuelsson och Hedvig Hallberg
från Gotlands Fredsgrupp.
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det.
I oktober 2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om
förbud mot kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De
ratificerande staterna har därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
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Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och
samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande
kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater
(NPT, Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725).
Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha hand om
sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det
utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast ankommer staten och inte
kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha hand om och det är
därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Domen är överklagad och ligger nu i kammarrätten i Göteborg (mål 1721-21).
Bedömning

Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionsstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett
ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under
statens ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

RS 2020/1566 Medborgarförslag. Anslutning till ICAN Cities Appeal till stöd för
FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Monica Samuelsson (Gotlands Fredsgrupp)
Hedvig Hallberg (Gotlands Fredsgrupp)
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Protokoll
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Medborgarförslag. Anslutning till ICAN Cities
Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud

RS 2020/1566

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ett medborgarförslag har inkommit från två förslagsställare i Gotlands fredsgrupp.
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. I oktober
2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om förbud mot
kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De ratificerande staterna har
därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater (NPT,
Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
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I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725).
Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha
hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast
ankommer staten och inte kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens
avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha
hand om och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under statens
ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) begär komplettering av beslutsunderlaget då det inte framgår om
förvaltningsrättens dom har överklagats. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-10-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/718
10 augusti 2021

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Cykelled på Fårö - Färjeleden till Sudersand
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att medborgarförslaget Cykelled på Fårö – Färjeleden till
Sudersand är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår en cykelled längs med huvudleden från färjan till Sudersand.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren anser att Fårö borde få en cykelled som går längs med huvudleden
från färjan till Sudersand. Som alternativ föreslås att anlägga cykelleden från
färjeleden till Bygdegården först och senare fortsätta till korsningen mellan Sudersand
och Ekeviken. Behovet av en cykelled motiveras av att intresset för att cykla på Fårö
har ökat, samtidigt som nuvarande väg är smal, högtrafikerad och därmed inte
trafiksäker för oskyddade trafikanter. Förslagsställaren hänvisar till tidigare förstudie,
ÖVR 2001:0157, som en bra utgångspunkt.
Bedömning

Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss biltrafik
accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot behöver förutsättningarna för
cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr.
Även väg 702 mellan Sudersand och Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan
används idag året runt av såväl fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för
cyklister att färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
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Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med Nollvisionens
krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster eller väster om väg 699
mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand. Arbetet
med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så kallad
åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med Region
Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag



Medborgarförslag Cykelled på Fårö - Färjeleden till Sudersand,
ärendenummer 33993, 2021-01-12



Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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RS 2021/718

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Förslagsställaren föreslår en cykelled längs med huvudleden från färjan till Sudersand.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss
biltrafik accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot
behöver förutsättningarna för cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan
färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr. Även väg 702 mellan Sudersand och
Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan används idag året runt av såväl
fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för cyklister att
färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med
Nollvisionens krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för
regional transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster
eller väster om väg 699 mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till
Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand.
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Arbetet med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så
kallad åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med
Region Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-01-12
Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Justerande
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Regionstyrelseförvaltningen
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10 augusti 2021

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Cykel-/gångväg på Fårö samfällighet S:5,
vägsträckan Sudersand - Ekeviken
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att medborgarförslaget Cykel-/gångväg på Fårö
samfällighet S:5, vägsträckan Sudersand - Ekeviken är besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår en cykel-/gångväg på Fårö Samfällighet S:5, som ligger
parallellt med östra sidan av landsväg 702 på vägsträckan Sudersand-Ekeviken.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Ärendebeskrivning

Förslagsställaren föreslår en cykel-/gångväg på Fårö Samfällighet S:5, som ligger
parallellt med östra sidan av landsväg 702 på vägsträckan Sudersand-Ekeviken.
Förslagsställaren anger att nämnda yta med fördel kan användas för att anlägga en
cykel-/gångväg och att man samtidigt kan lägga ut VA-/avloppsrör för framtiden.
Förslaget motiveras av att vägen i sin nuvarande bredd saknar alternativ för cyklister
och gående.
Bedömning

Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss biltrafik
accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot behöver förutsättningarna för
cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr.
Även väg 702 mellan Sudersand och Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan
används idag året runt av såväl fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för
cyklister att färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
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 2021/719

Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med Nollvisionens
krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster eller väster om väg 699
mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand. Arbetet
med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så kallad
åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med Region
Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar, exempelvis VA/avlopp.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag



Medborgarförslag Cykel-/gångväg på Fårö samfällighet S:5, vägsträckan
Sudersand - Ekeviken, 2021-01-07.



Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Medborgarförslag. Cykel-/gångväg på Fårö
samfällighet S:5, vägsträckan Sudersand Ekeviken

RS 2021/719

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Förslagsställaren föreslår en cykel-/gångväg på Fårö Samfällighet S:5, som ligger
parallellt med östra sidan av landsväg 702 på vägsträckan Sudersand-Ekeviken.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss
biltrafik accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot
behöver förutsättningarna för cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr. Även väg 702 mellan Sudersand och
Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan används idag året runt av såväl
fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för cyklister att
färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med
Nollvisionens krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för
regional transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster
eller väster om väg 699 mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till
Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
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parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand. Arbetet
med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så kallad
åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med Region
Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar, exempelvis VA/avlopp.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-01-07
Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2021-08-18 14:46

Ärendenummer
#48649

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA AHLIN

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

Vilket parti företräder du?
Centerpartiet
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Mina uppdrag som ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott och ersättare i REGU
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-08-19 10:45

Ärendenummer
#48702

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA NYPELIUS

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Fredrik

Efternamn
Gradelius

E-postadress
fredrik.gradelius@gotland.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Centerpartiet
Nytt uppdrag
1:e ersättare i RSAU och Regu för centergruppen. Ersätter Eva Ahlin
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
EVA NYPELIUS
E-postadress
eva.nypelius@gotland.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-06-16 08:43

Ärendenummer
#43930

Sida
1(1)

Inskickat av: Jesper Jens J Skalberg Karlsson

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Stefan

Efternamn
Wramner

E-postadress
Stefan@wramner.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Moderaterna
Nytt uppdrag
Regionstyrelsens arbetsutskott - ersättare
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
Jesper Jens J Skalberg Karlsson
E-postadress
jesper.skalberg-karlsson@gotland.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-08-16 11:03

Ärendenummer
#48426

Sida
1(1)

Inskickat av: GERD HOLMGREN

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Gerd

Efternamn
Holmgren

E-postadress
gerdholmgren@me.com

Vilket parti företräder den nominerade?
Feministiskt Initiativ
Nytt uppdrag
Arvodeskommitten ordinarie
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
GERD HOLMGREN
E-postadress
gotland@feministisktinitiativ.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-08-16 11:09

Ärendenummer
#48434

Sida
1(1)

Inskickat av: GERD HOLMGREN

Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag
1. Nytt politiskt förtroendeuppdrag
Ny eller befintlig förtroendevald
Gäller nomineringen en helt ny förtroendevald eller en person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland?
Person som redan har politiska uppdrag i Region Gotland
Den nominerades uppgifter
När nomineringen skickas in skickas samtidigt ett meddelande till den e-postadress som anges nedan. I meddelandet finns information
om den fortsatta hanteringen.
Förnamn
Anne-Carlotte

Efternamn
Persson

E-postadress
Anne-charlotte.persson@edu.gotland.se

Vilket parti företräder den nominerade?
Feministiskt Initiativ
Nytt uppdrag
Arvodeskommitten ersättare
Kontaktuppgifter för den som lämnar nomineringen
Ange den e-postadress inom partiet dit bekräftelse på nominering ska skickas. Adressen kommer att användas i den fortsatta
behandlingen av ärendet.
För- och efternamn
GERD HOLMGREN
E-postadress
gotland@feministisktinitiativ.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2021-08-25 09:31

Ärendenummer
#49703

Sida
1(1)

Inskickat av: Oscar Hampus Lindster

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
Oscar Hampus Lindster
E-postadress
delindster@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Vilket parti företräder du?
Socialdemokraterna
Andra förtroendeuppdrag du vill avsäga dig, till exempel uppdrag i utskott, råd och kommittéer
Kultur- och fritidsberedningen
Information om när avsägelsen behandlas och om återlämning av iPad kommer att skickas till den e-postadress som du angivit ovan.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Uppdrag – Ny styrmodell
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- Planer
- Strategier
- Program

Styrning – Regional utveckling
Uppdrag i samband med revidering av RUS:

•

Se över den regionala utvecklingsstrategins koppling
till planer och program samt koncernstyrningen, i
syfte att föreslå förenkling och effektivisering.

Uppdragsbeskrivning
– total översyn av Region Gotlands styrmodell
Ny styrmodell ska:
•
•
•
•
•

Utgå från Vårt Gotland 2040
Omfatta hela Region Gotlands uppdrag och hela koncernen
Tydliggöra kopplingen till planer, program, styrdokument och budget
Bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen – tydlig röd tråd genom
hela organisationen
Bygga på tillit och tydlighet i styrningen
•

Vi utgår från de sju principerna för tillit som är framtagna av Tillitsdelegationen

Vad är en styrmodell?
•

•

•

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill
säga hur det går till att besluta och genomföra det som ska
utföras
En styrmodell ska säkra att den politiska visionen och de
politiska prioriteringar, på kort och lång sikt, får genomslag i
organisationen
En styrmodell är ett verktyg för att hantera skattemedel på
bästa sätt samt att god ekonomisk hushållning säkras

Det initiala arbetet har innehållit:
•
•
•
•

Utvärdering av nuvarande styrmodell – enkät
Omvärldsspaning styrmodeller– hitta goda exempel
Kunskapsöversikt av lagar för styrning av regioner
och kommuner.
Tillitsbegreppet i styrsammanhang –
kunskapsinhämtning och omvärldsspaning,
diskussioner i KLG och arbetsgrupp

Resultat av vårens analys
• Långsiktighet – utgå från det
• Modellen behöver kompletteras
som redan finns beslutat
med en beskrivning av hur
styrning och ledning sker
• Större fokus på verksamhetens
grunduppdrag
• Större tydlighet kring vad som
styr/koppling mellan styrmodell
• Mål behöver vara få till antalet
och övriga politiskt beslutade
• Mål behöver vara
styrdokument
verksamhetsnära och
• Större fokus på medborgarna
påverkbara
(de vi finns till för)
• Fokus på dialog i både planering
och uppföljning

Vad innebär tillit i styrningen?
– en sammanfattning av våra tidigare diskussioner

Tillit – ett förhållningssätt i en styrmodell mellan förtroendevalda och tjänstepersoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att
Att

uppdrag följs av mandat och resurser - delegera
vi har tydliga roller mellan politik och tjänstemän
vi har tillit till processer och står upp för givna uppdrag
vi följer styrkedjan
vi sätter fokus på dialog och delaktighet
verksamheter vill tillhöra familjen Regionen, vikten av att visa tillit till andra förvaltningar
styrningen består av mål på övergripande nivå och att nivån under får avgöra hur man tar sig dit
vi litar till; kompetens, vilja, förmåga osv.
vi har tydliga gemensamma mål, begränsad kontroll och uppföljning
vi har färre styrsignaler
man får lov att tänka högt

Vad händer nu?
Under aug/sep kommer workshop genomföras med respektive utpekad
intressent:
-

Regionstyrelsen
Koncernledningsgrupp
Strategiska nätverk
Målansvariga
Referensgrupp
Medarbetare
Helägt bolag

Här här vi nu

Varför Workshop?
Syftet med kommande workshops är att tillsammans utveckla en ny
styrmodell utifrån nuläge och uppdrag.
Ett förslag (illustrerat på två olika sätt) finns framtaget som utgångspunkt – men öppet för alla synpunkter!
•
•

Vad ska en styrmodell hjälpa oss med?
Hur ska en styrmodell se ut för att uppfylla uppdraget på bästa sätt?

Material skickas i förväg.

Regionstyrelseförvaltningen

Material inför workshop kring ny styrmodell

Utifrån vårens arbete med att utvärdera nuvarande styrmodell, omvärldsbevaka, inhämta
kunskap och ta fram förslag på ny modell är det nu er tur att vara med och ta fram den
bästa styrmodellen för Region Gotland!
•
•
•

En styrmodell som blir ett användbart verktyg för de förtroendevalda att styra
Region Gotland framåt.
En styrmodell som säkrar att den politiska visionen och de politiska
prioriteringar, på kort och lång sikt, får genomslag i organisationen.
En styrmodell som verktyg för att hantera skattemedel på bästa sätt samt säkrar
god ekonomisk hushållning.

En styrmodell innehåller alltså den politiska styrningen av regionens verksamheter.
Nästa steg, att leda, tas omhand av tjänstemannaorganisationen genom
verksamhetsplaner, uppföljning mm. Hur detta går till beskrivs förslagsvis i
ledningssystemet.
Kommande workshop fokuseras på hur styrmodellen (den politiska styrningen)
för regionen ska se ut. Nedan följer 2 illustrationer som tagits fram utifrån det arbete
som arbetsgruppen genomfört under våren. Arbetet beskrivs närmare i bakgrunden
(sidan 3). Illustrationerna ska utgöra diskussionsunderlag. Uppdragsdirektiv för arbetet
att ta fram en ny styrmodell bifogas som bilaga.
Två olika illustrationer

Utifrån arbetsgruppens och KLG:s resonemang har två förslag till ny styrmodell tagits
fram. Nivåer och begrepp är samma i bägge bilderna, men visualiseringen olika.

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

Material inför workshop kring ny
styrmodell

Skiss med numrerad förklaringstext. För utförligare begreppsförklaringar – se bilaga.

I nedanstående illustration gäller samma förklarande texter som illustrationen ovan.
Pilarna visualiserar väsentliga styrprocesser, vilka utgör del av styrningen. Den mörkare
delen (inre) visar Region Gotlands interna styrprocesser och den ljusare delen (yttre)
visar styrprocesser kopplade till vårt regionala utvecklingsansvar.
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Material inför workshop kring ny
styrmodell
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Bakgrund
Varför ska vi styra?
Genom styrning får de förtroendevaldas viljeinriktning genomslag i organisationen.
En styrmodell beskriver hur verksamheten styrs, dvs hur det går till att besluta vad som
ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen
får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att
visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.
Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det
dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur
organisationen styrs blir det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad
politiken styr mot - det vill säga själva innehållet – regionens vision och mål.
Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument. Styrningen påverkas också av
organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få genomslag och
effekt måste man tänka på både struktur och kultur.
Övergripande styrning och ledning är att samordna arbetet som görs i olika
verksamheter och göra så att resurser kan användas effektivt för att ge så stor nytta som
möjligt. En styrmodell beskriver hur verksamheten styrs, dvs hur det går till att besluta
vilka önskade resultat som ska uppnås.
Uppdragsbeskrivning ny styrmodell i Region Gotland

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den
nya styrmodellen ska bygga på tillit och tydlighet i styrningen genom hela
organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut
under verksamhetsåret 2023.
Utgångspunkter för uppdraget:
•
•

•
•
•

Utgå från Vårt Gotland 2040
Omfatta hela Region Gotlands uppdrag och hela koncernen. Det vill säga såväl
det regionala uppdraget inkl. det regionala utvecklingsansvaret som det
kommunala uppdraget och omfatta hela koncernen (samtliga nämnder,
förvaltningar och helägda bolag)
Tydliggöra kopplingen till planer, program, styrdokument och budget
Bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen – tydlig röd tråd genom hela
organisationen
Bygga på tillit och tydlighet i styrningen. Vi utgår från de sju principerna för tillit
som är framtagna av Tillitsdelegationen. Mer om tillit och arbetet i RG följer en
bit längre ner i dokumentet.

I uppdraget ingår även att:
• tydliggöra hur Region Gotland ska kunna bedöma God ekonomisk hushållning
• föreslå förbättringar av de processer som ingår i styrningen
Avgränsning:
• Uppdraget innebär inte att ta fram nya mål
• Uppdraget innebär inte att ta fram nya värderingar

Material inför workshop kring ny
styrmodell
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Varför har uppdraget kommit?

I samband med att projektdirektivet för framtagande av ny RUS (regional
utvecklingsstrategi) antogs, beslutades att koppling till Region Gotlands koncernstyrning
och övriga planer och program skulle ske. Under arbetet med att ta fram en ny RUS
samt nya mål för 2020 – 2023 har det framkommit önskemål om att förtydliga
styrningen. Det upplevs som att det finns för många och ibland motverkande
styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av
planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också en styrmodell
med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också resurssättning i
form av årliga budgetbeslut där den politiska ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
•
•

Parallellt med detta uppdrag pågår ett annat uppdrag med att förtydliga Region
Gotlands ledningssystem
Processer som ingår i styrningen är bl.a. planering, budget och
uppföljningsprocess

Det initiala arbetet har innehållit:

•
•

•
•

Utvärdering av nuvarande styrmodell via dels enkät till förtroendevalda och
ledningsgrupper och dels insamling av erfarenhet från arbetet med nuvarande
modell
Omvärldsspaning styrmodeller för att hitta goda exempel i både kommuner och
regioner. Se gärna Helsingborgs modell eller Falun som även bjuder på en kort
film eller Sundsvall som inspiration
Kunskapsöversikt av lagar för styrning av regioner och kommuner.
(Förvaltningslagen, kommunallagen, förordningar, obligatoriska strategier och
styrande planer och program)
Arbetsgruppen har inhämtat kunskap om tillit i styrsammanhang från SKR,
Tillitsdelegationen, framgångsrika organisationer samt det interna arbete som
pågått inom region Gotland i och med organisationskulturarbetet. Frågan har
även diskuterats i KLG

Arbetsgruppen har kommit fram till:

Uppdragsdirektivet tillsammans med arbetet med styrmodellen såsom beskrivs ovan har
mynnat ut i ett antal vägledande principer och antaganden som tagits med i
utformningen av modellen.
Modellen ska så långt det är möjligt åskådliggöra:
•
•
•
•
•
•

Långsiktighet – utgå från det som redan finns beslutat
Större fokus på verksamhetens grunduppdrag
Mål behöver vara få till antalet
Mål behöver vara verksamhetsnära och påverkbara
Fokus på dialog i både planering och uppföljning
Större fokus på medborgarna (de vi finns till för)

Därtill gäller också att:
•
•

Modellen behöver kompletteras med en beskrivning av hur styrning och ledning
sker
Större tydlighet kring vad som styr/koppling mellan styrmodell och övriga
politiskt beslutade styrdokument

Material inför workshop kring ny
styrmodell
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Vad innebär tillit i styrningen?

I Uppdraget om att ta fram ny styrmodell står tydligt att den nya modellen ska vara
tillitsbaserad. I uppdraget hänvisas till Tillitsdelegationens sju principer.
Tillitsdelegationens sju principer:
1. Öppenhet – att dela information, välkomna oliktänkande och välkomna
förbättringsförslag från kärnverksamheten
2. Att delegera handlingsutrymme, välkomna medarbetarinflytande men också vara
tydlig kring mandat och prioriteringar
3. Ett verksamhetsnära och hållbart administrativt, psykosocialt och professionellt stöd i
kärnverksamheten
4. Att premiera kunskapsutveckling, lärande och en evidensbaserad praktik
5. Att stimulera alla i verksamheten att gemensamt ta ansvar för helheten och
samverkan över gränser – medledarskap
6. Att ha medborgarens perspektiv i fokus och att försöka förstå och möta dennes
behov och upplevelser
7. Att sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem man samarbetar med och
ha positiva förväntningar
Arbete med tillit i Region Gotland

Under 2020 gjordes ett arbete av förtroendevalda och tjänstepersoner där tillit
diskuterades med start under omvärldsdagen. Under juni 2021 i KLG genomfördes ett
grupparbete där fokus låg på att diskutera vad begreppet tillit i styrsammanhang inom
Region Gotland innebär. Här presenteras kärnan från dessa diskussioner:
Tillit – ett förhållningssätt i en styrmodell mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att uppdrag följs av mandat och resurser/delegera!
Att vi har tydliga roller mellan politik och tjänstemän
Att vi har tillit till processer och står upp för givna uppdrag
Att vi följer styrkedjan
Att vi sätter fokus på dialog och delaktighet
Att verksamheter vill bidra till ”ett Region Gotland”, vikten av att visa tillit till
andra förvaltningar
Att styrningen består av mål på övergripande nivå och att nivån under får avgöra
hur man tar sig dit
Att vi litar till; kompetens, vilja, förmåga osv.
Att vi har tydliga gemensamma mål, begränsad kontroll och uppföljning
Att vi har färre styrsignaler
Att man får lov att tänka högt

Dessa erfarenheter tar vi med in i det vidare arbetet med att ta fram en ny styrmodell för
Region Gotland. Nu väntar ett antal workshops med både tjänstepersoner och
förtroendevalda kring skisser till modeller med start i KLG i augusti 2021.

Material inför workshop kring ny
styrmodell
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Vad händer nu?

Under aug/sep kommer workshop genomföras med respektive utpekad intressent:
∙ Regionstyrelse
∙ Koncernledningsgrupp
∙ Strategiska nätverk
∙ Målansvariga
∙ Referensgrupp
∙ Medarbetare
∙ Helägt bolag
Syftet med kommande workshop är att tillsammans utveckla en ny styrmodell utifrån
nuläge och uppdrag.
Tidsplan för arbetet
2021
Jan

Feb

Mars

Utvärdering och omvärld

Bilagor

April
Maj
Juni
Sammanställa/presentera/
skapa utkast

2022
Juli
Sem

Aug

Sep

Workshop

∙ Uppdragsdirektiv RS beslut 2021-01-27
∙ Beskrivning av begrepp

Okt

Nov
Färdigställa

Dec

Jan

Feb
Besluta

Mars

UPPDRAGSDIREKTIV

Styrmodell för
Region Gotland
kopplad till
Gotlands regionala
utvecklingsstrategi
Beställare regiondirektören
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av Uppdragsledare
Ärendenummer RS 2020/1324
Datum 2021-01-27
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Förvaltning

1. Inledning
1.1

Bakgrund

I projektdirektivet för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som antogs
av RS 2019-03-28 § 84 beslutades att koppling till Region Gotlands koncernstyrning och
övriga planer och program skulle ske. Bakgrunden var att regionstyrelsen redan 2016-12-14
beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att i samband med revideringen av RUS se över
den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell för Region Gotland. Arbetet bedrevs bland annat utifrån följande principer:
•
•
•
•
•

Utgå från Vision 2025.
Skilj på det externa och det interna uppdraget.
Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till samhällsutveckling.
Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas uppdrag att
bedriva en effektiv verksamhet.
Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden 20202023, har det på olika sätt framkommit önskemål om att förtydliga styrningen. Det upplevs
som att det finns för många och ibland motverkande styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också en styrmodell med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska
ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
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1.2

Syfte

Styrningen och styrmodellen för Region Gotland ska i större utsträckning än idag vila 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.
1.3

Mål för uppdraget

1.4

Utgångspunkter för uppdraget

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den nya
styrmodellen ska bygga på tillit och tydlighet i styrningen genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut under verksamhetsåret
2023.
•
•
•
•
•

1.5

Att leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen.
Styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands hela uppdrag (det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala uppdraget)
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Styrmodellen ska bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen med en tydlig röd tråd
genom hela organisationen.
Uppdragets tidsram

Uppdragsstart: 2021-01-01
Uppdraget avslutas: 2022-04-30

2. Styrning och ledning
2.1 Beställare

Regiondirektör Peter Lindvall
2.2 Uppdragsledare

Uppdragsledare är Ulrika Jansson, ekonomidirektör
Uppdraget genomförs i samverkan med Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör. Arbetsgruppen består av koncerncontroller Caroline
Gränefjord (sammankallande), Anette Jansson, strateg regional utveckling samt Lisa Lindell
kvalitetstrateg.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

2.3 Intressenter

Regionstyrelsen, som enligt reglementet har ansvar för att leda och samordna förvaltningen
av regionens angelägenheter och ska leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens
verksamhet.
Samtliga nämnder, förvaltningar och helägda bolag
Koncernledningsgruppen samt strategiska nätverk inom Region Gotland
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3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Genomförande

I begreppet styrmodell ingår flera begrepp och beskriver styrningen av Region Gotland. I
uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att få ett
genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som behöver utvecklas och förändras.
I översynen ingår därmed att utvärdera och föreslå förbättringar även av de processer som
ingår i styrningen exempelvis hur vi följer upp målen och hur vi arbetar med verksamhetsplaner i förhållande till nämndernas treåriga strategiska planer som skrivs till budgetberedningen. I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning lyder enligt följande. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.”
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande. Dessa är:
•
•
•
•
•
•

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

•

Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och
ha positiva förväntningar
Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på
Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser, dvs. medledarskap
Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande
(men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar)
Stöd - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten
Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet
Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande
och respektera kritik

Arbetet med att förändra styrmodellen och styrkortet för Region Gotland ska utgå från att
vision och mål för den långsiktiga samhällsutvecklingen på Gotland finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin med tillhörande genomförandeprogram. Vad Region Gotland behöver åstadkomma för att bidra till den önskade samhällsutvecklingen, så som den
formuleras i den regionala utvecklingsstrategin, omhändertas i styrkortets mål. I uppdraget
ingår därmed att ta fram förslag till styrmodell där kopplingen mellan styrkortet och RUS
tydligt framgår.
Det ska också vara tydligt hur regionen ska kunna bedöma uppfyllnad av God ekonomisk
hushållning utifrån kommunallagens mening. I dagens styrkort är målen i målområde ekonomi liktydiga med regionens finansiella mål. I uppdraget ingår att se över om det är ett
ändamålsenligt sätt att arbeta med finansiella mål.
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3.2 Kopplingar till andra uppdrag, projekt samt avgränsningar

Uppdraget omfattar inte att ta fram nya mål för kommande mandatperiod. Den processen
påbörjas efter valet i september 2022.
Uppdraget omfattar inte att ta fram eller revidera värderingarna för Region Gotland.
Koppling finns till uppdraget att beskriva Region Gotlands ledningssystem. Synergieffekter
säkras genom regelbunden avstämning.

4. Rapportering och resultatöverlämning
4.1 Involvering av intressenter

Regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt gruppledare ska ges möjlighet att aktivt
delta i arbetet via särskilda arbetsmöten vid ett eller flera tillfällen beroende på hur arbetet
framskrider.
Koncernledningsgruppen samt regionens bolag ska involveras och ges möjlighet att lämna
synpunkter och delta i arbetet.
Region Gotlands strategiska nätverk är beredande organ till koncernledningsgruppen och
ska involveras i arbetet under året.
Uppdragsledaren rapporterar löpande till regiondirektören och vid behov även till koncernledningsgruppen.
Övriga tidpunkter för avstämningar är bl.a.
Budgetberedning 2021-05-03--05
Koncernledningsgruppen 2021-08-26
Budgetavstämning 2021-10-04 - 05
Regionstyrelsen våren 2022

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-27

5. Underskrift
Underskrift beställare

Underskrift uppdragsledare

210201, Peter Lindvall, regiondirektör

210201, Ulrika Jansson, ekonomidirektör
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Styrmodell - begrepp
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram en
ny styrmodell för Region Gotland. Styrmodellen ska omfatta hela regionens
verksamhet och bygga på tillit och tydlighet i styrningen.
Region Gotlands förtroendevalda företräder invånarna och ansvarar för
regionens service och tjänster i syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet för de
som bor och verkar på Gotland. En styrmodell är ett av politikens redskap för
att styra regionen. En stor del av styrning handlar om att prioritera. Genom en
styrmodell förtydligas den politiska viljan och de prioriterade områden som
regionen ska arbeta mot.
Nedan förklaras de begrepp som används i förslaget till ny styrmodell.
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Utgör Gotlands vision. Visionen är en ledstjärna i det vi gör och pekar ut hur
vi vill att Gotland ska vara i framtiden – visionen visar helt enkelt vart vi är på
väg.
Vårt Gotland 2040

Är vår regionala utvecklingsstrategi för Gotland och det styrdokument för
Region Gotland som väger tyngst. Den regionala utvecklingsstrategin är
framtagen i bred samverkan och beslutad i regionfullmäktige. Vårt Gotland
2040 pekar ut en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland.
Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver ut hur den fysiska planeringen av Gotland ska
genomföras. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur mark- och
vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
över tid. Översiktsplanen tas fram i bred samverkan och beslutas i
regionfullmäktige.
Strategier/Program/Planer

Uppdraget inom Region Gotland är mycket omfattande och komplext.
Verksamheterna inom Region Gotland styrs av många olika styrdokument som
visar vad politiken vill att regionen ska fokusera på för att Gotland ska
utvecklas i riktning mot Gotlands vision. Några gäller alla nämnders
verksamhet. Andra är mer verksamhetsspecifika. Styrdokument av typen
strategi pekar ut vad regionen ska göra, program eller plan anger hur regionen
ska göra. Samtliga styrdokument har långsiktiga avsikter i en fråga av större
vikt. De är vägledande vid beslut och i styrning. Strategier/Program och Planer
beslutas av regionfullmäktige.
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Fullmäktiges inriktning och prioritering

Fullmäktiges inriktning och prioritering beskriver den politiska viljeinriktning
som regionfullmäktige beslutar för varje mandatperiod (fyra år). Fullmäktiges
inriktning och prioritering utgår från Gotlands vision och regionala
utvecklingsstrategi. Här anger de styrande vad Region Gotland ska prioritera
för att utveckla Gotland. Fullmäktiges inriktning och prioritering är det
underlag regionfullmäktiges mål samt mål och uppdrag för nämnder och bolag
utgår ifrån.
I Fullmäktiges inriktning och prioritering beslutar även regionfullmäktige
riktlinjer för God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning mäts
genom finansiella mål samt verksamhetsmål.
Regionfullmäktiges mål

För att styra och prioritera fastställer regionfullmäktige mål för regionens
nämnder och bolag. Målen tydliggör politiska prioriteringar för nämnderna och
bolagen. Målen ska bidra till uppfyllelse av Fullmäktiges inriktning och
prioritering.
Nämndens uppdrag

I nämndens uppdrag finns dels nämndens reglemente som bl.a. tydliggör vilken
verksamhet nämnden ansvarar för. Reglemente beslutas av regionfullmäktige. I
nämndens uppdrag anges även den politiska inriktningen för varje nämnd. Den
politiska inriktningen beslutas av nämnden och talar om för förvaltningen i
vilken riktning politiken vill utveckla verksamheten under mandatperioden.
Nämndens mål

Varje nämnd sätter verksamhetsnära mål som är få till antalet utifrån beslutade
målområden. Nämndens mål beslutas sedan i regionfullmäktige och blir då
regionfullmäktiges mål. Målen arbetas fram i dialog mellan förvaltning och
nämnd utifrån genomförd nulägesanalys av nämndens verksamhet. Målen sätts
i syfte att nå de prioriteringar som anges i Fullmäktiges inriktning och
prioritering.
Målen tydliggör politiska prioriteringar och riktar sig till de vi finns till för. Verksamheten
ska i allra högsta grad kunna påverka måluppfyllelsen. Politiska mål utgår från problem,
utmaningar eller förbättringar. Bra mål uttrycker resultat eller effekter, inte aktiviteter eller
prestationer. Målen är mätbara så långt det är möjligt (måste kunna bedöma
måluppfyllelsen). Mål sätts inte för utmaningar vi inte har rådighet över.
Bolagets uppdrag

I bolagets uppdrag finns dels bolagsordning som bl.a. tydliggör vilken
verksamhet bolaget ansvarar för. I bolagets uppdrag anges även ägardirektiv
där den politiska inriktningen för varje bolag förtydligas. Syftet är att tala om
för bolaget i vilken riktning politiken vill utveckla verksamheten under
mandatperioden.
Bolagets mål

Varje bolag sätter verksamhetsnära mål som är få till antalet utifrån beslutade
målområden. Bolagets mål beslutas sedan i regionfullmäktige och blir då
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regionfullmäktiges mål. Målen arbetas fram i dialog och utifrån genomförd
nulägesanalys av bolagets verksamhet. Målen sätts i syfte att nå de
prioriteringar som anges i Fullmäktiges inriktning och prioritering.
Målen tydliggör politiska prioriteringar och riktar sig till de vi finns till för. Verksamheten
ska i allra högsta grad kunna påverka måluppfyllelsen. Politiska mål utgår från problem,
utmaningar eller förbättringar. Bra mål uttrycker resultat eller effekter, inte aktiviteter eller
prestationer. Målen är mätbara så långt det är möjligt (måste kunna bedöma
måluppfyllelsen). Mål sätts inte för utmaningar vi inte har rådighet över.
Förtroende – Omtanke – Delaktighet

Region Gotlands grundläggande värderingar är förtroende, omtanke och
delaktighet. De ringar in ett förhållningssätt som skall visa sig i ord och
handling oavsett var man befinner sig i organisationen
------------------------------------------------------------------------------------------------Ledning av verksamhet

Styrmodellen för Region Gotland beskriver den politiska styrningen kopplat till
de övergripande processerna: planering och uppföljning. Detta visualiseras
med de pilar som cirkulerar runt styrmodellen (versionen pyramid). Kopplat till
den politiska styrningen finns verksamhetsstyrningen som handlar om att leda
verksamheten så att regionen kan lyckas med sitt uppdrag och uppnå de mål
som politiken har beslutat.
En förutsättning för att Region Gotland ska lyckas med sitt uppdrag och
uppnå de politiskt beslutade målen är att Region Gotland är en attraktiv
arbetsgivare, har sunda finanser och har ett hållbarhetsperspektiv i samtliga
verksamheter.
Ledning av verksamhet påverkas av flertalet styrdokument som beslutats av
tjänsteorganisationen (t ex. ledarstrategi och riktlinjer för kvalitet och
verksamhetsutveckling). Ledning av verksamhet kommer att beskrivas och
synliggöras i Region Gotlands ledningssystem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Regionalt utvecklingsansvarig och utvecklingsaktör

Region Gotland har två olika uppdrag i relation till Vårt Gotland 2040. Rollen
som regionalt utvecklingsansvarig aktör innefattar bland annat att i bred samverkan
ta fram en regional utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra
strategin samt följa upp resultat och lärande av insatserna. Rollen som
utvecklingsaktör innebär att Region Gotland är en av flera aktörer på Gotland
som genom sin verksamhet bidrar till att målen i Vårt Gotland 2040 nås. Den
delade pilen som finns överst i styrmodellen (version pyramid) visualiserar
dessa två olika uppdrag. Genom styrmodellen styr de förtroendevalda genom
styrning och samordning vad Region Gotlands verksamheter ska bidra med till
Vårt Gotland 2040. Samtidigt leder regionen Gotlands gemensamma arbete
mot att nå målen i Vårt Gotland 2040 genom ledning och samhandling.
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