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Kommentar

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1544
24 februari 2022

Annica Löwenadler

Regionstyrelsen

Överföring av resultat från 2021
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Överföring av resultat från 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två.
Totalt föreslår regionsstyrelseförvaltningen att 19 445 tkr överförs från 2021 års
resultat.
Ärendebeskrivning

Nämndernas förslag till överföring av resultatet för 2021 uppgår till 28 602 tkr.
Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som huvudregel vid
överskott att 75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras mot
det egna kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela överskottet föras
med. Huvudregeln vid underskott är att hela underskottet förs över till kommande år.
Förvaltningarna och nämnderna förslår följande:


Regionstyrelseförvaltningens resultat 2021 uppgår till +24 560 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2021 ett betydande eget
kapital och ser därmed inte något behov av att öka det egna kapitalet och
föreslår att ingen överföring görs.



Räddningstjänstens resultat 2021 uppgår till – 6 537 tkr och
regionstyrelseförvaltningen föreslår att hela detta underskott överförs i
enlighet med gällande regler.



Miljö- och byggnadsnämndens resultat 2021 uppgår till –5 993 tkr och
nämnden föreslår att hela detta underskott överförs i enlighet med gällande
regler.



Tekniska nämndens resultat 2021 uppgår till -11 623 tkr, varav -1 907 tkr
avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 tkr avser de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1544

Nämnden anger att underskottet i de skattefinansierade verksamheterna i
huvudsak beror på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal
tecknats med nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda
än i tidigare upphandlade avtal. Nämndens förslag är därför att avsteg görs
från huvudprincipen för överföring av resultatet och att 2021 års negativa
utfall för de skattefinansierade verksamheterna inte förs till tekniska
nämndens egna kapital.
När det gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna anger nämnden följande:
VA-verksamhetens underskott är -4 437 tkr. Investeringsverksamheten inom
området är omfattande och behoven är fortsatt stora för att möta VAplanens målsättningar. Kapitalkostnaderna för VA-verksamheten har ökat
med 5 800 tkr mellan 2020 och 2021. För 2022 beräknas kapitalkostnaderna
öka ytterligare med närmare 13 000 tkr. För att undvika stora negativa saldon
föreslår tekniska nämnden att avsteg görs från huvudprincipen för överföring
och att 53 procent istället för 100 procent av underskottet överförs dvs.
-2 356 tkr.
Avfallsverksamhetens underskott är -6 405 tkr. Även inom
avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov framöver för att
möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad avfallsplan. Tillkommande
kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom ramen för dagens avfallstaxa
utan prioritering måste ske för att hitta en godtagbar nivå. Nämnden ser små
möjligheter att balansera det ackumulerade resultatet utan stor påverkan på
verksamheten de närmaste åren och föreslår därför även här att avsteg görs.
Kryssningskaj verksamhetens underskott är –1 662 tkr och nämnden föreslår
att detta överförs i enlighet med gällande regler.
Linjehamnsverksamhetens överskott är +2 788 tkr och nämnden föreslår att
detta överförs i enlighet med gällande regler.


Barn- och utbildningsnämnden resultat 2021 uppgår till -9 200 tkr. Nämnden
föreslår att regionstyrelsen tar hänsyn till regionfullmäktiges beslut § 135 från
den 20 september 2021 och inte beslutar om överföring av underskottet.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resultat 2021 uppgår till +5 400
tkr och nämnden föreslår att detta överskott överförs i enlighet med gällande
regler.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 19 445 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2021.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs med undantaget barn- och
utbildningsnämndens underskott. Regionsstyrelseförvaltningens förslag när det gäller
barn- och utbildningsnämndens underskott på -9 149 tkr föreslår både
regionstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden att ett avsteg från
regelverket görs med anledning av det beslut som fattades i regionfullmäktige den 20
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september 2021 och som medgav ett underskott för barn- och utbildningsnämnden
för 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.
Regionstyrelseförvaltningens förslag skiljer sig mot tekniska nämndens förslag till
överföringar där regionsstyrelseförvaltningen vidhåller att reglerna för överföring av
resultat ska följas.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2022-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-24
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2021-01-01

Disp eget
Budgetavvikelse
kapital 2021
2021

Enl regler
överföring

Förvaltn förslag RSF förslag
överföring
överföring

Eget kapital
2022-01-01

Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Räddningstjänsten
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Linjehamnar
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Kryssningskaj
Skattefinansierad verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

0
41 537
-4 718
9 991

0
-8 390
0
0

4 185
24 560
-6 537
-5 993

4 185
18 420
-6 537
-5 993

0
0
-6 537
-5 993

0
0
-6 537
-5 993

0
33 147
-11 255
3 998

12 326
2 356
-8 119
-6 254
-4 921
14 770
16 671
16 000
7 056
96 695

0
0
0
0
0
-5 466
-1 527
0
0
-15 383

2 788
-4437
-6405
-1 662
-1 907
-9 149
5 444
39 004
13 683
53 574

2 788
-4 437
-6 405
-1 662
-1 907
-9 149
4 083
29 253
10 262
32 901

2 788
-2 356
0
-1 662
0
0
4 083
29 253
10 262
29 838

2 788
-4 437
-6 405
-1 662
-1 907
0
4 083
29 253
10 262
19 445

15 114
-2 081
-14 524
-7 916
-6 828
9 304
19 227
45 253
17 318
100 757

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/12
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2022 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslaget att inte begära ytterligare medel till eget kapital godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2021 uppgår till +24,6 mnkr.
Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75% av förhandlat överskott
överföras till eget kapital, dvs 18,4 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har vid utgången av 2021 ett betydande eget kapital.
Förvaltningen ser inte något behov av att ökade det egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Överföring av 2021 års resultat

Ärendenummer: TN 2022/19
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av
2021 års resultat till 2022 enligt följande:
-1 662 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.
-4 437 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten.
0 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
2 788 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnsverksamheten.
0 kronor för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som
huvudregel att 75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras
mot det egna kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela
överskottet föras med. Hela underskottet förs med till kommande år för såväl
skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet.
Teknikförvaltningens utfall för 2021 uppgick till -11 623 000 kronor,
-1 907 000 kronor avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 000
kronor avser de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Det ekonomiska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna beror i
huvudsak på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal tecknats med
nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda än i tidigare
upphandlade avtal. Förslaget är därför att avsteg görs från huvudprincipen för
överföring av resultatet och att 2021 års negativa utfall för de
skattefinansierade verksamheterna inte förs till Tekniska nämndens egna
kapital.
Utfallet för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 2021 uppgick till -4
437 000 kronor. Investeringsverksamheten inom VA-området är omfattande
och behoven är fortsatt stora för att möta VA-planens målsättningar.
Kapitalkostnaderna för VA-verksamheten har ökat med 5 800 000
kronor mellan 2020 och 2021. För 2022 beräknas kapitalkostnaderna öka
ytterligare med närmare 13 000 000 kronor.
Resultatet 2021 för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten uppgick 2021
uppgick till -6 405 000 kronor. Även inom avfallsverksamheten finns stora

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 2 (3)

investeringsbehov framöver för att möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad
avfallsplan. Tillkommande kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom
ramen för dagens avfallstaxa utan prioritering måste ske för att hitta en
godtagbar nivå. Den ingående balansen 2021 för avfallsverksamhetens egna
kapital är negativt -8 119 000 kronor. Möjligheten för att balansera det
ackumulerade resultatet är, utan stor påverkan på verksamheten, begränsad de
närmaste åren.
För att undvika stora negativa saldon avseende det egna kapitalet då de
avgiftsfinansierade VA- och avfallsverksamheterna har stora investeringsbehov
framöver vilka driver upp kapitalkostnaderna föreslås avsteg från
huvudprinciperna för överföring av resultatet till 2022.
Tabellen nedan redovisar nämndens förslag till överföring av utfallet för 2021
till tekniska nämndens egna kapital respektive Region Gotlands egna kapital.
(tkr)

Ingåen
de
balans
2021
eget
kapital

Utfall
2021

Förslag
till
överföri
ng till
TN eget
kapital

Förslag
överföri
ng till
RG eget
kapital

Ingåend
e balans
2022
enligt
förslag

Kryssningskajverksam
heten

-6 254

-1 662

-1 662

0

-7 916

VA-verksamheten

2 356

-4 437

-2 356

-2 081

0

Avfallsverksamheten

-8 119

-6 405

0

-6 405

-8 119

Linjehamnverksamhete 12 326
n

2 788

2 788

0

15 114

TN Skattefinansierad
verksamhet

-4 921

-1 907

0

-1 907

-4 921

Totalt

-4 612

-11 623

-1 230

-10 393

-5 842

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2021 års resultat ska
göras enligt följande:
För kryssningsverksamheten ska 100 procent av -1 662 000 kronor överföras
till eget kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 53 procent av -4 437 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201114.
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För avfallsverksamheten ska ingen överföring göras.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska ingen överföring
göras.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämndens eget kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef
Ylva Svangren via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Skickas till

Regionstyrelsen ref RS 2021/1544, ekonomiostyrning@gotland.se
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/19
9 februari 2022

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Överföring av tekniska nämndens ekonomiska resultat 2021
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos regionstyrelsen om överföring av 2021
års resultat till 2022 enligt följande:


-1 662 000 kronor för den affärsdrivande kryssningskajverksamheten.



-2 356 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten.



0 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.



2 788 000 kronor för den affärsdrivande linjehamnsverksamheten.



0 kronor för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning gäller som huvudregel att
75 procent av överskott i skattefinansierad verksamhet ska föras mot det egna
kapitalet. För avgiftsfinansierade verksamheter ska hela överskottet föras med. Hela
underskottet förs med till kommande år för såväl skattefinansierad som
avgiftsfinansierad verksamhet.
Teknikförvaltningens utfall för 2021 uppgick till -11 623 000 kronor,
-1 907 000 kronor avser de skattefinansierade verksamheterna och -9 716 000 kronor
avser de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Det ekonomiska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna beror i
huvudsak på underfinansiering av kollektivtrafiken efter att avtal tecknats med
nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda än i tidigare
upphandlade avtal. Förslaget är därför att avsteg görs från huvudprincipen för
överföring av resultatet och att 2021 års negativa utfall för de skattefinansierade
verksamheterna inte förs till Tekniska nämndens egna kapital.
Utfallet för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 2021 uppgick till -4 437 000
kronor. Investeringsverksamheten inom VA-området är omfattande och behoven är
fortsatt stora för att möta VA-planens målsättningar. Kapitalkostnaderna för VA1 (3)
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verksamheten har ökat med 5 800 000 kronor mellan 2020 och 2021. För 2022
beräknas kapitalkostnaderna öka ytterligare med närmare 13 000 000 kronor.
Resultatet 2021 för den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten uppgick 2021
uppgick till -6 405 000 kronor. Även inom avfallsverksamheten finns stora
investeringsbehov framöver för att möjliggöra måluppfyllelse enligt beslutad
avfallsplan. Tillkommande kapitalkostnader kan inte fullt ut rymmas inom ramen för
dagens avfallstaxa utan prioritering måste ske för att hitta en godtagbar nivå. Den
ingående balansen 2021 för avfallsverksamhetens egna kapital är negativt -8 119 000
kronor. Möjligheten för att balansera det ackumulerade resultatet är, utan stor
påverkan på verksamheten, begränsad de närmaste åren.
För att undvika stora negativa saldon avseende det egna kapitalet då de
avgiftsfinansierade VA- och avfallsverksamheterna har stora investeringsbehov
framöver vilka driver upp kapitalkostnaderna föreslås avsteg från huvudprinciperna
för överföring av resultatet till 2022.
Tabellen nedan redovisar nämndens förslag till överföring av utfallet för 2021 till
tekniska nämndens egna kapital respektive Region Gotlands egna kapital.
(tkr)

Kryssningskajverksamheten
VA-verksamheten
Avfallsverksamheten
Linjehamnverksamheten
TN Skattefinansierad
verksamhet
Totalt

Ingående
balans
2021
eget
kapital
-6 254
2 356
-8 119
12 326
-4 921
-4 612

Utfall
2021

-1 662
-4 437
-6 405
2 788
-1 907

Förslag till
överföring
till TN
eget
kapital
-1 662
-2 356
0
2 788
0

Förslag
överföring
till RG
eget
kapital
0
-2 081
-6 405
0
-1 907

Ingående
balans
2022
enligt
förslag
-7 916
0
-8 119
15 114
-4 921

-11 623

-1 230

-10 393

-5 842

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att överföring av 2021 års resultat ska göras
enligt följande:
För kryssningsverksamheten ska 100 procent av -1 662 000 kronor överföras till eget
kapital konto 201117.
För VA-verksamheten ska 53 procent av -4 437 000 kronor överföras till eget kapital
konto 201114.
För avfallsverksamheten ska ingen överföring göras.
För tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ska ingen överföring göras.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet påverkar inte barn- och genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet påverkar inte landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser för
tekniska nämndens eget kapital och förutsättningar för en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen ref RS 2021/1544, ekonomiostyrning@gotland.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2022/XX
9 februari 2022

Lena Larsen

Miljö- och byggnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat miljö- och byggnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2021 med ett totalt
underskott på 5 993 tkr till år 2022, i enlighet med gällande regler.
I Region Gotland gäller regler vid överföringen, att hela det förhandlade underskottet
medförs till kommande år. Beslut om överföring fattas av Regionstyrelsen.
Resultatöverföringen ska ligga som en del av Region Gotlands Egna Kapital men
uppdelat per nämnd. Saldot efter justering överförs till kommande år. Nämnden har
själv ansvaret för hur balanserat (överfört) resultat ska fördelas inom sitt
ansvarsområde. Underskott ska balanseras inom 2 år.

Ingemar Lundqvist
Tf Ordförande
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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-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 2

GVN § 2

Överföring av resultat från år 2021

GVN 2022/55
GVN au § 2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att överföring av 2021 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 5 443 929 kronor.

Nämnden har ett ekonomiskt positivt resultat för år 2020, på 5,4 miljoner kronor.
Detta innebär att det finns överskjutande medel på 5 443 929 kronor att överföra till
det egna kapitalet.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 16,7 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 3,2 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 582 168 kronor.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att information togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
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, 2022-01-22

Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2022/55
22 januari 2022

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat från 2021
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till överföring av 2021 års resultat till det egna kapitalet, i enlighet med gällande
regler, ett överskott på 5 443 929 kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett ekonomiskt positivt resultat för år
2020, på 5,4 miljoner kronor. Detta innebär att det finns överskjutande medel att
överföra till det egna kapitalet.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 16,7 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 3,2 miljoner kronor har nämnden uppnått.
Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 582 168 kronor.
Nämnden har under budgetåret gjort uttag av eget kapital enligt tabellen nedan
Tilläggsanslag från eget kapital

Belopp,
tkr

Överför, resultat, verksamheter

200

Komp, engångsbelopp, lärare

717

Komp, underskott, Guteskolan

610
1 527

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 14

Överföring av resultat

SON 2021/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 16 000 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 39 004 tkr, 75 procent av detta
blir 29 253 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr till nästa budgetår.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2021, daterad 2022-02-02
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2021/5
2 februari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Överföring av socialnämndens resultat 2021
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid överföring av resultat att
75 procent av det förhandlade överskottet medförs till kommande år. Nämnden har
sedan tidigare ett eget kapital på 16 000 tkr.
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 39 004 tkr, 75 procent av detta
blir 29 253 tkr. Socialnämnden begär att få överföra 29 253 tkr till nästa budgetår.

Beslutsunderlag

Överföring av socialnämndens resultat 2021, daterad 2022-02-02
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 14

Sida 1 (1)

Överföring av ekonomiskt resultat för
redovisningsåret 2021

Ärendenummer: HSN 2021/857
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 11
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 10 262
TSEK av nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2021 till
regionens eget kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2021 års bokslut ett
överskott på 13 683 TSEK.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring
av överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall
analyseras. Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat
bedömer förvaltningen att 10 262 TSEK ska överföras till eget kapital att
disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 11
Underlag kommer att skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2021/857
25 januari 2022

Markus Swahn
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat för redovisningsåret 2021
Förslag till beslut

•

Hälso-sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 10 262 TSEK
av nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2021 till regionens
eget kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2021 års bokslut ett överskott
på 13 683 TSEK.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring av
överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall analyseras.
Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat bedömer
förvaltningen att 10 262 TSEK ska överföras till eget kapital att disponeras av hälsooch sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2022/43
9 februari 2022

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat från år 2021
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår för regionfullmäktige



att nämnden inte bli påförda 2021 års resultat, ett underskott på 9 149 250
kronor
att regionfullmäktige i sitt beslut om det förhandlade underskottet tar hänsyn
till regionfullmäktiges beslut § 135, ett medgivande för nämnden att
överskrida budgetramen med 17,1 miljoner kronor

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har ett ekonomiskt negativ resultat för år 2021, på 9,2
miljoner kronor. Detta innebär att det inte finns några överskjutande medel att
överföra till det egna kapitalet. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen tar hänsyn
till regionfullmäktiges beslut § 135.
Överföring av 2021 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott överförs
75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Det egna kapitalet var vid ingången av år 2021 positivt och är 14,8 miljoner kronor.
Besparingskravet för budgetåret 2021 på 12,7 miljoner kronor har nämnden inte
uppnått. Av resultatet utgör en ökning av semesterlöneskuldens med 2,9 miljoner
kronor.
Nämnden har under budgetåret gjort uttag av eget kapital enligt tabellen nedan
Tilläggsanslag från eget kapital

Belopp,
tkr

Komp. engångsbelopp, lärare

3 281

Komp. fristående verksamhet

172

Barn- och elevhälsan

1 000

Överför. Resultat, verksamheter
Summa

1 013
5 466
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2022/43

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se samt till registrator-rs@gotland.se. Markera till registrator med
ärendenummer RS 2021/1544.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/6
Datum 26 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2022 med
544 213 tkr och för exploateringsinvesteringar med 137 052 tkr enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större
övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till
kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar
avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.
Anslag i investeringsbudgeten 2021 som inte förbrukats uppgår till 715 577 tkr
inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget
med 544 213 tkr för investeringar samt 137 052 tkr för exploateringar (totalt:
681 265 tkr). Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 34 312 tkr.
Dessa projekt är avslutade eller ska inte genomföras och utgår därför.
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 554 810 tkr varav 170 750 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget
på brutto 51 400 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 544 213 tkr för investeringar samt
137 052 tkr för exploateringar, vilket är i enlighet med nämndernas begäran.
Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten
är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vattenoch avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt
exploateringsverksamheten.
Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl.
exploateringsbudgeten) för 2022 blir 1 047 623 tkr. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2023 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen
för kommande år ska upprättas.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 188 452 tkr inklusive 51 400
tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2022 vilket är
bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-26
Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget

Ekonomi
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/6
Sida 2 (2)

2022-02-27
Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2022

(tkr)

Kvarvarande
budget 2021

Nämndernas
Förslag till
förslag till
Beslutad budget
kompletteringskompletterings2022
budget 2022
budget 2022

Förslag till total budget 2022

Regionstyrelsen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar pott
IT-investeringar enskilda projekt
Bokbuss
Summa investeringar regionstyrelsen
Summa exploateringar regionstyrelsen
Totalt regionstyrelsen

328
0
8 000
5 034
14 958
2 500
30 820
52 924
83 744

0
0
8 000
5 034
6 958
2 500
22 492
26 940
49 432

0
0
8 000
5 034
6 958
2 500
22 492
26 940
49 432

5 000
10 000
2 000
17 000
6 000
0
40 000
51 400
91 400

5 000
10 000
10 000
22 034
12 958
2 500
62 492
78 340
140 832

Räddningstjänsten
Investeringspott
Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation
Övriga inventarier
Brandstation Klintehamn
Summa investeringar räddningstjänsten

950
-135
-251
1 507
-415
2 000
1 094
0
4 750

0
0
0
1 507
985
2 000
258
0
4 750

0
0
0
1 507
985
2 000
258
0
4 750

2 500
0
0
3 000
0
0
0
500
6 000

0
2 500
0
0
4 507
985
2 000
258
500
10 750

452
452

452
452

452
452

500
0
500

500
452
952

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

-275
50 805
18 415
-10 125
11 402
12 352
5 342

6 560
30 000
15 000
60 000
0
0
3 500

6 285
80 805
33 415
49 875
11 402
12 352
8 842

Miljö- och byggnämnden
Investeringspott
Mätutrustning GI
Summa investeringar miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar fastighetsägaransvar
Verksamhetsanpassningar fastigheter
Övriga fastighetsprojekt
Hamnverksamhet

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet

87 916

87 916

87 916

115 060

202 976

Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen
Summa investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

188 581
188 581

188 581
188 581

188 581
188 581

0
0

188 581
188 581

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Hamnverksamhet
Summa investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet

124 010
32 630
11 669
168 309

124 010
32 630
11 669
168 309

124 010
32 630
11 669
168 309

125 750
7 500
37 500
170 750

249 760
40 130
49 169
339 059

444 804

444 804

285 810

730 614

73 670
28 772

73 670
28 772

73 670
28 772

Hos RSF
Hos RSF

73 670
28 772

7 670
110 112

7 670
110 112

7 670
110 112

Hos RSF

7 670
110 112

554 916

554 916

285 810

840 726

27 000
11 711
38 711

13 000
11 500
54 000
30 000
108 500

13 000
11 500
81 000
41 711
134 211

1 647
781
2 428

5 500
5 000
0
0
10 500

5 500
5 000
1 647
781
12 928

2 000
200
2 200

8000
46 300
0
200
54 500

8 000
46 300
2 000
400
2 400

32 000
10 000

32 000
10 000

Summa investeringar tekniska nämnden
Exploateringsverksamhet
Exploateringsprojekt
Exploatering infrastrukturprojekt,
gator & vägar
Exploatering infrastrukturprojekt, VA
Summa exploatering tekniska nämnden
Totalt tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Allé skolan
Väskinde förskola
Summa investeringar barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning skollokalerna i norra Visby, Herkulesvägen m.fl.
Skollokaler norra Visby Vuxenutbildning
Summa investeringar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Utrustning på ny korttidsenhet (Korpen)
Reception IFO (inventarier)
Summa investeringar socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar

27 000
11 711
38 711

1 647
781
2 428

2 000
200
2 200

27 000
11 711
38 711

1 647
781
2 428

2 000
200
2 200

Ombyggnation akutmottagningen
Inventarier akutmottagningen
Ombyggnation Bårhuset
Skelettundersökningsutrustning
Anestesiarbetsstationer/narkosapparater
Patientkallelsesystem
Summa investeringar hälso- och sjukvårdsnämnden
Total summa kvarvarande budget 2021
varav investeringar
varav exploatering

7 981
6 961
3 000
8 432

7 981
6 961
3 000
8 432

7 981
6 961
3 000
8 432
2 000
28 374

0
0
0
0
5 000
2 000
49 000

7 981
6 961
3 000
8 432
5 000
4 000
35 374

2 000
28 374

2 000
28 374

715 577

681 265

681 265
544 213
137 052

554 810
503 410
51 400

1 236 075
1 047 623
188 452

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/14
4 februari 2022

Regionstyrelsen

Begäran om kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tkr i
kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från kvarvarande
investeringsanslag i budget 2021.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2022, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 140 832 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp
Pott
Landsbygdsutveckling
IT- investeringar pott
IT-investeringar övr
Övriga investeringar
Lokalinvesteringar kök
Summa investeringar

Beslutad
budget
2022 (tkr)
5 000
2 000
17 000
6 000

Exploatering
Totalt

10 000
40 000

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)
0
8 000
5 034
6 958
2 500
0
22 492

Förslag till
total budget
2022 (tkr)
5 000
10 000
22 034
12 958
2 500
10 000
62 492

51 400
91 400

26 940
49 432

78 340
140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya
riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med
teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gemensamt
28556 Investeringspott RSF
28045 Landsbygdsutveckling

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget
inkl KB

1 800 Överflyttat till TN

28556
28045

3 000
8 000

28553

12 500

6 500

0

28550
28514
28551
28662
28674

8 237
2 555
3 000
2 989
2 456
19 237

1 575

107
2 253
-2 760
2 989
2 445
5 034

5 034

1 200
0
0
5 000
4 000
181
3 000
677
500
400

1 200
0
0
0
4 000
181
0
677
500
400

Lokalinvesteringar
28553 Investering måltid ombygg
IT-investeringar (pott)
28550 PC som tjänst
28514 Teknisk plattform
28551 Reinv. IT- infrastruktur
28662 Trådlösa nät
28674 Trådlösa nät Äldreboenden
SUMMA IT-POTT

19 000 Överflyttat till TN

IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT
IT-POTT

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
328
8 000

0
8 000

IT-investeringar enskilda objekt
28020 Digital långtidslagring

28020

28672 Windows server
28675 Utbyte Flexite

28672
28675

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

28560
28673
28678
28561
28676
28677
28704

1 200
0
0
5 000
4 000
258
3 000
740
500
400

28705

0

2 500

2 500

2500

57 835

10 575

30 820

22 492

E-arkiv
Dokumenthanteringssystem
Digitala sammanträden
Systemstöd Upphandling
Programsystem Almedalsv.
Extern Web bibl.
Bokningssystem

Övriga investeringar
28705 Bokbuss

TOTALT

20 800 överflyttat till TN

47 610
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

28560 E-arkiv
28561 Systemstöd Upphandling

28560
28561

5 000
3 000

5 000
3 000

Hanteras i drift
Hanteras i drift

28556 Investeringspott RSF

28556

3 000

328

pott

5 000
2 000

5 000
10 000

10 000

10 000

17 000

4 000
1 000

1 000

40 000

0
0
0
0
0
22 034
0

Stefan Persson

Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders

Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald
Granvald

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Startas 2022

Pågående utredning inför beslut

Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Pågående investering

1 200
4 000
1 000
0
4 000
181
0
1 677
500
400

Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Anna Derwinger Hallberg
Ulrika Jansson
Ulrika Holm
Angelica Andersson Fihn
Angelica Andersson Fihn

Startas 2022
Startas 2022
Startas 2022
Drift
Startas 2022
Påbörjat
Drift
Påbörjat
Startas 2022
Startas 2022

Hör ihop med E-arkiv

Avvaktat E-arkiv
Pågånede upprustning

2 500
0
0
0
62 492

Angelica Andersson Fihn

Påbörjat

Beställd

Pågånede investering
Fördröjd startas 2022
Fördröjd startas 2022

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
OBS: Exploateringsprojekt ska delas upp
Inv.projekt enligt exploateringsplan
investeringar i gator/vägar, VA samt
(beslutsår, text i strategisk plan)
tomtmark

Projekt nr

14000 Förvärv/ kommande försälj
14040 Försäljning Fastighet
81001 Brodösen Terra Nova

1 000 överflyttad till TN

81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA

Beslutad budget

Kvarvarande

Kompletterings-

Ev budget

ink kb

Ev tilläggsanslag

budget 2021

budget 2022

2022

0
0

-4
-12

0
0

0
0
0

81001

1 000

0

0

81003
81004

15 940
3 000

15 940
3 000

15 940
3 000

Rev budget

Projektansvarig alt

2022 (kol G+H) ansvarig för budget

0
0

Anna Wejde
Anna Wejde

0

Anna Wejde

15 940
3 000

Anna Wejde
Anna Wejde

Järnvägen Södercentrum
Industrimark
Roma Ekgatan
Talgoxen Hemse
Visborg strukturplan
Visby Annelund

1 000 överflyttad till TN
2 000 överflyttat till TN
3 000 överflyttat till TN
500 överflyttat till TN
27 800 överflyttt till TN
2 000 överflyttat till TN

81005
81010
81012
81014
81017
81023

1 000
10 000
3 000
500
27 800
2 000

0
8 000
0
0
0

0
8 000
0
0
0

6 000
5 000
0
0
25 400

6 000
13 000
0
0
25 400
0

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

81022 Pott kommande proj expl

4 000 överflyttat till TN

81022

30 000

26 000

0

15 000

Anna Wejde

TOTALT

41 300

94 240

52 924

26 940

51 400

15 000
0
0
0
78 340

81005
81010
81012
81014
81017
81023

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Planeras 2022
Planeras 2022

Pågående

Motiv till överföring

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 4

Sida 1 (3)

Tekniska nämndens
kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: TN 2022/6
Tekniska nämndens beslut




Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för
2022 om 554,9 miljoner kronor.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan,
efter bedömning, föras över från 2021 till 2022. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2021 uppgick till 928,1 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsuppgifterna uppgick 2021 till 344,6 miljoner
kronor och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 24,1 miljoner
kronor. Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 559,4
miljoner kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2022 om
totalt 554,9 miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investerings- och
exploateringsprojekt som inte slutförts under 2021. De flesta är i
genomförandefasen men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på
grund av miljöprövning, tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
(tkr)

Budget
2021 (inkl.
kompletteri
ngs-budget)

Begärd
kompletter
ingsbudget
2022

Grundbu
dget

Total
budget

2022

2022

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Digital justering

Investeringspott

5 450

-275

6 560

6 285

Mark-och stadsmiljö, gator
och vägar

70 024

50 805

30 000

80 805

Försäljning (Mark- och
stadsmiljö)

-500

0

0

0

Obligatorisk
ventilationskontroll

21 480

18 415

15 000

33 415

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 2 (3)

Investeringar
fastighetsägaransvar

47 612

-10 125

60 000

49 875

Verksamhetsanpassningar
fastigheter

22 426

11 402

0

11 402

Övriga fastighetsprojekt

18 989

12 352

0

12 352

Hamnverksamhet

9 626

5 342

3 500

8 842

Försörjningsverksamhet

1 400

0

0

0

Summa investeringar
skattefinansierad
verksamhet

196 507

87 916

115 060

202 976

Investeringsprojekt som drivs
av projektavdelningen

303 593

188 581

0

188 581

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

206 255

124 010

125 750

249 760

Avfallsverksamhet

61 231

32 630

7 500

40 130

Hamnverksamhet

20 430

11 669

37 500

49 169

Summa investeringar i
avgiftsfinansierad
verksamhet

287 916

168 307

170 750

339 059

SUMMA TN/TKF
investeringar

788 016

444 804

285 810

730 016

Exploateringsprojekt

100 423

73 670

Hos RSF

73 670

Exploatering
infrastrukturprojekt,
gator & vägar

31 891

28 772

Hos RSF

28 772

Exploateringsverksamhet

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Exploatering
infrastrukturprojekt, VA

7 777

7 670

SUMMA TN/TKF
exploatering

140 091

110 112

TOTALT
928 107
TEKNIKFÖRVALTNING
EN

554 916

Hos RSF

7 670
110 112

285 810

840 128

Bedömning

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

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Bilaga blanketter kompletteringsbudget 2022

Digital justering

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/6
9 februari 2022

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletteringsbudget för 2022 om
554,9 miljoner kronor.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Oförbrukade investeringsmedel för pågående eller planerade investeringar kan, efter
bedömning, föras över från 2021 till 2022. Teknikförvaltningens totala
investeringsbudget för 2021 uppgick till 928,1 miljoner kronor inklusive
exploateringsprojekt. Investeringsuppgifterna uppgick 2021 till 344,6 miljoner kronor
och utgifterna i exploateringsverksamheten uppgick till 24,1 miljoner kronor.
Oförbrukade investeringsmedel uppgick vid årsskiftet därmed till 559,4 miljoner
kronor.
Teknikförvaltningen lämnar förslag till kompletteringsbudget för 2022 om totalt
554,9 miljoner kronor.
Förslaget till kompletteringsbudget omfattar de investerings- och
exploateringsprojekt som inte slutförts under 2021. De flesta är i genomförandefasen
men några har inte startats enligt ursprunglig tidplan på grund av miljöprövning,
tillstånd, överklaganden, överprövningar med mera.
Tabellen visar behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
(tkr)

Budget 2021
(inkl.
kompletteringsbudget)
Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark-och stadsmiljö, gator och vägar
Försäljning (Mark- och stadsmiljö)

Begärd
Grundbudget
kompletterings- 2022
budget 2022

Total budget
2022

5 450

-275

6 560

6 285

70 024

50 805

30 000

80 805

-500

0

0

0

Obligatorisk ventilationskontroll

21 480

18 415

15 000

33 415

Investeringar fastighetsägaransvar

47 612

-10 125

60 000

49 875

Verksamhetsanpassningar fastigheter

22 426

11 402

0

11 402
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(tkr)

Övriga fastighetsprojekt

Budget 2021
Begärd
Grundbudget Total budget
(inkl.
kompletterings- 2022
2022
budget 2022
kompletteringsbudget)
18 989
12 352
0
12 352

Hamnverksamhet

9 626

5 342

3 500

8 842

Försörjningsverksamhet

1 400

0

0

0

196 507

87 916

115 060

202 976

303 593

188 581

0

188 581

Summa investeringar
skattefinansierad verksamhet
Investeringsprojekt som drivs av
projektavdelningen

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

206 255

124 010

125 750

249 760

Avfallsverksamhet

61 231

32 630

7 500

40 130

Hamnverksamhet

20 430

11 669

37 500

49 169

Summa investeringar i
avgiftsfinansierad verksamhet

287 916

168 307

170 750

339 059

SUMMA TN/TKF investeringar

788 016

444 804

285 810

730 016

100 423

73 670

Hos RSF

73 670

31 891

28 772

Hos RSF

28 772

7 777

7 670

Hos RSF

7 670

SUMMA TN/TKF exploatering

140 091

110 112

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

928 107

554 916

Exploateringsverksamhet
Exploateringsprojekt
Exploatering infrastrukturprojekt,
gator & vägar
Exploatering infrastrukturprojekt, VA

110 112

285 810

840 128

Ärendebeskrivning

Nedan presenteras kortfattat behovet av kompletteringsbudget per verksamhet.
Skattefinansierad verksamhet
Investeringspott

Investeringspotten avser i huvudsak fordons- och maskinanskaffning men även
möbler och maskiner till försörjningsverksamheten samt en mindre post för övriga
anskaffningar avseende inventarier och dylikt. Positiva saldon får enligt regelverket
inte kompletteringsbudgeteras. Det negativa saldot för fordons- och
maskinanskaffning ska däremot kompletteringsbudgeteras och dras på 2022 års
tilldelade budgetmedel.
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Den relativt stora kompletteringsbudget som äskas avser en rad projekt inom
trafikområdet som har haft förseningar till följd av bland annat brist på
projektledarresurser. Resurser är nu tillsatta för merparten av projekten som nu är i
uppstarts- eller projekteringsfas. Kollektivtrafiken har en rad investeringar som enligt
trafikförsörjningsplanen ska genomföras men som av olika skäl försenats.
Obligatorisk ventilationskontroll

Evakueringen av Södervärnsskolan i Visby försenades och därför också det stora
ventilationsprojektet. Därför behöver oförbrukade budgetmedel flyttas över till 2022.
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Investeringar fastighetsägaransvar

Det periodiska underhållet översteg budget 2021 vilket i huvudsak förklaras av högre
materialpriser. Budgetöverskridandet kompletteringsbudgeteras och avräknas således
från 2022 års budgetmedel.
Hamnverksamhet

Hamnverksamheten har ett antal pågående investeringsprojekt och några projekt är
försenade bland annat till följd av att upphandling av resurser måste föregå
projektstart.
Investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning projektleder samtliga av regionens större
byggprojekt. I samband med att projektbeställning lämnas förs också budget från
beställande förvaltning över till teknikförvaltningen. Praxis är att hela
projektbeloppet överförs i samband med projektstart vilket leder till att
kompletteringsbudgeten blir relativt stor då många projekt är fleråriga. De största
posterna som behöver kompletteringsbudgeteras till 2022 är uppförande av
modulbyggnad Visby lasarett, om- och tillbyggnad av Tingsbrogården samt
ombyggnation av Högbyskolans kök.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamhet

VA-verksamhetens omfattande investeringsverksamhet är uppdelad på många olika
projekt. Reinvesterings- och saneringsprojekt pågår fortlöpande samtidigt som en rad
projekt pågår som syftar till att utöka kapaciteten i vatten- och avloppsreningsverk.
Avfallsverksamhet

Inom avfallsverksamheten pågår en större satsning avseende Gotlands enda aktiva
deponi, Slite deponi. Nya deponiceller är snart färdiga och därefter ska ny
sorteringsyta anläggas. Förslaget till kompletteringsbudget omfattar även en större
post avseende investeringar i återvinningscentraler. Arbetet med att utreda formen
för framtidens återvinningscentraler fortsätter och i det arbetet ingår att specificera
investeringsbehoven för den driftsform som beslutas.
Hamnverksamhet

Linjehamnens investeringsbehov omfattar bland annat fortsatt arbete med
elanslutning av fartyg, rensmuddring och ombyggnation av hamnterminalen.
Hamnens projekt är pågående men ett par projekt har förskjutits i tiden till följd av
upphandlingsarbete, leveransproblem samt samordningsbehov gentemot annan
verksamhet inom regionen.
Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten genererar såväl omsättningstillgångar som
anläggningstillgångar. Omsättningstillgångarnas värde kvitteras mot
försäljningsintäkten när fastigheten säljs efter avslutad exploatering. De
anläggningstillgångar som skapas inom ramen för exploateringsverksamheten är ofta
gator, vägar, parker och VA-system. Dessa kvarstår i regionens ägo efter avslutad
exploatering och genererar således drifts- och kapitalkostnader framöver. Ungefär
hälften av begärd kompletteringsbudget 2022 avser stadsutvecklingsprojektet
Visborg.
I december 2021 fattades beslut om nya riktlinjer för redovisning av exploatering. De
nya riktlinjerna innebär bland annat att kostnader ska fördelas annorlunda mellan
omsättningstillgångar och driftsmedel än tidigare. Det innebär i sin tur att budgeten
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för exploateringsprojekten påverkas. Det som återstår att hantera är dela upp och
justera exploateringsbudgeten enligt de nya riktlinjerna. Detta får ske i särskild
ordning i samarbete med regionstyrelseförvaltningen i samband med kommande
budgetarbete för exploateringsverksamheten.
Bedömning

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

Tjänsteskrivelse 2022-02-09
Bilaga blanketter kompletteringsbudget 2022

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, registrator-rs@gotland.se med ärendenummer RS 2022/6
RSF avdelning ekonomi, ekonomiostyrning@gotland.se
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Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt

2022

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Inv.projekt enligt strategisk plan

Delar av projekt om
uppdelat

Projekt nr

Beslutad
budget

Ev tilläggsanslag

2021

(beslutsår, text i strategisk plan)

Kvarvarande

Kompletterings-

budget 2021

budget 2022

2022

Ev budget

Rev budget

Projektansvarig alt

2022 (kol G+H) ansvarig för budget

3011 Expl Såpsjudaren 1, et
Expl Såpsjudaren Gta et 1

12167

693

0

693

693

0

693

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

12186
12371
80100
80104
80107
80120

-33
1 000
5 135
-205
0
1 376

0
0
0

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

0
0
0
0
0
0

-579
1 000
5 058
-205
-2 455
419

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

12183
12370
12376
80101
80104

2 594
834
3 285
6 902
-93

0
0
0
0
0

1 741
830
3 209
873
-93

1 741
830
3 209
873
-93

1 741
830
3 209
873
-93

3023 Expl Kv Sotaren Terra Nov
Expl Övrigt generellt

80104

-89

0

-91

-91

-91

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

12181
12182
12369
12372

704
778
1 105
-2 278

0
0
0
0

704
778
1 105
-2 278

704
778
1 105
-2 278

0

704
778
1 105
-2 278

3031 Expl Industrimark
Expl Industrimark

80115

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

3032 Gråbo 1:3
Gråbo 1:3

80116

9 660

0

9 503

9 503

3036 Dubbel markanvisn Klinte-Hemse-Visby
Expl kv Kopparslagaren Visby
Expl VA Dubbel mark anv Visby
Expl Kopparslagarren TN
Expl Oddvalds Klinte
Expl Talgoxen Hemse

12176
12363
80112
80118
80119

1
5
2
2

273
746
242
962
224

0
0
0
0
0

1
5
2
1

3037 Expl Annelund
Expl Annelund

80122

2 000

0

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

12171
12172
12366
80009
80013
80014
80015
80016
80017
80104

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

3073 Expl Y;e A7 e 3 Kapten mf
Expl Park Yttre A7 et 3

12178

17 897

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad
startid

Motiv till överföring

Pågående
Ska göras , vet ej när
Pågående

Mark- o statsmiljö

nya ledningar

Iordn.ställande av tänkt tomt
Mark- o statsmiljö

Pågående

Pågående
VA avd

273
746
072
947
652

Mark- o statsmiljö

Pågående

Mark- o statsmiljö

Pågående

9 503

273
746
072
947
652

0
0

1 252

1 252

0

1 252 Mark- o statsmiljö

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

184
1 770
2 005
-2
40
6
883
-76
-52
60

0

16 523

16 523

0

16 523

1
5
2
1

Pågående
När bygge är klart ska gata och
GC-väg anläggas.
Avstämning ska göras med
köpare, Wisab

1
5
2
1

273
746
072
947
652
Pågående
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Roger Möller

Pågående
återstår justeringar, kompletteringar avseende gator o
GC-vägar mm

Roger Möller

Pågående

Förvaltning: Teknikförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år

Expl
Expl
Expl
Expl
Expl
Expl
Expl

Gata Yttre A7 et 3
Parkering Korpralen 2
VA Yttre A7 et 3
Kv Kaptenen Art 1:33 mfl
Y;e A7 Övr et 2+3
Bläckfisken
Övrigt generellt

3040 Banvallstråket
Stadsutveckling Visborg

12179
12185
12368
80001
80016
80102
80104

3 031
0
-920
400
-583
-141
-979

80020

0

0
0
0
0
0
0
0

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118

-25

-25

0
0
0
0
0
0
0

2 715
-30
-948
400
-583
-141
1 118
0
Harald Göttvik

3061 Övergripande kostnad Visborg
Stadsutveckling Visborg
Expl övrigt generellt
Expl Strukturplan Visborg
Expl VA Stadsutv Visborg

80020
80104
12168
12378

53 024
-15
4 000
1 000

43 277
-15
4 000
1 000

43 277
-15
4 000
1 000

3063 Expl N;a Visborg
Stadsutveckling Visborg
Expl detalplan mm genere

80020
80103

-20
-253

-34
-253

-34
-253

-34

3064 Expl Visborg Dagvattenutr
Expl övrigt generellt
Stadsutveckling Visborg

80104
80020

-165
-463

-165
-463

-165
-463

-165
-463

3065 Expl Kungsladugården
Stadsutveckling Visborg

80020

-580

-580

-580

-580

3066 Statens konstråd Visborg
Stadsutveckling Visborg

80020

-562

-1 123

-1 123

-1 123

3067 Slagverket & Trombonen
Stadsutveckling Visborg

80020

-96

-700

-700

-700

3068 Idrott utredning
Stadsutveckling Visborg

80020

3 916

3 043

3 043

3 043

80021

4 000
135 154

3 124
110 112

3 124
110 112

Expl Norra regementsomr.
Expl N:a Regementsområdet
TOTALT

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

Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvar-ande
budget 2021

3024 Kv Järnvägen 4
Expl Järnvägen 4
Expl Övrigt
Expl Järnvägen
Expl Järnvägen

80100
80104
80107
80120

1 903
120
-35
-25

1 899
120
-35
-25

3026 Expl Inre hamn utredn
Visby hamn

80113

-26

-26

80117

3 000
4 937

3 000
4 933

3033 Romapaketet
Romapaketet
Summa

0

Motiv till
att
projektet
ej
förs med

Färdigt

Avslutat
Utgått
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Fel proj, kostnad avser Y;e A7

0

0
0

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

Harald Göttvik

Pågående

43 277
-15
4 000
1 000

3 124
59 026

Sammanställning
Kompletteringsbudget 2022

FFA
VA
Projektavd
Gata,park,mark,trafik
Avfall
Försörjning
Hamn
Pott skattefin.
Delsumma investeringsprojekt

044
010
581
805
630
0
17 011
-275
444 805

Exploatering

110 112

TOTALT inkl. exploatering

32
124
188
50
32

554 917

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, fastighetsförvaltningsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Solrosen 07 verksanp kök
Strandgärdet kök anpassn
Mottagningskök
Väduren 02 verksanp
Lasarettet verksanp MTA
Ventilationsåtgärder
Re invester biobränsleanl
Offentliga toaletter
Hamnkontoret ombyggnad
Reservkraftsuttag MSB
Södervärn etablering pav

Delar av projekt om uppdelat

Fastighetsansv/PU Invest
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Sanda skola tillbyggnad
Fårö RT Tak o portar
Korpen 08 anp balkong
Solklint 4 verksanp hemtj
Norrbackaskolans kök
Hackspetten 14 skolgård

Projekt nr
11031
11035
11048
11049
11050
11053

Projekt nr

Beslutad budget

11025
11033
11038
11047
11067
11200
11364
11406
11580
11589
11590

1 627
1 090
1 558
7 911
1 000
21 480
1 561
3 614
2 314
0
11 500

11800

47 612
101 267

Beslutad
budget
275
365
1 038
1 100
500
1 750

Kvarvarande
budget 2021
249
3
0
103
415
-1

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
1 509
1 509
694
694
1 475
1 475
6 724
6 724
1 000
1 000
18 415
18 415
15 000
1 510
1 510
3 569
3 569
2 314
2 314
1 433
1 433
3 527
3 527
-10 125
32 044

Motiv till att projektet ej
förs med
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat
Projekt avslutat

-10 125
32 044

60 000
75 000

Rev budget
2021 (kol G+H)
1 509
694
1 475
6 724
1 000
33 415
1 510
3 569
2 314
1 433
3 527

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.
Fastighetsförvaltningsavd.

49 875
107 044

Fastighetsförvaltningsavd.

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat

Motiv till överföring

Påbörjat

För färdigställande

För
För
För
För
För
För
För
För
För
För
För

färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande
färdigställande

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, VA-avdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelat
Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
Ledningsutb ospec
12400
Öja Olovs 2:1 Utb VA
12458
Testbädd Storsudret
12461
Norra Linan Ledning
12463
Visby råvattenledning
12464
Alva-Stånga ny vattenledning
12465
Stånga Strömma
12468
Åminne vattenledning
12472
Vattenskydd enl VA-plan
12525
Nybyggn Lärbro VV
12582
Visby VV ev Tingstäde
12584
Stenhuse-Sanda-Västergarn
12585
Garda-Ljugarn
12586
Visby vattenkiosk
12589
Slite vattenkiosk
12590
Fårösund vattenkiosk
12591
Cypressg ny/oml +brdpost
12592
Fårösund ARV AM förbättr
12624
Klintehamn avl ren verk
12655
Katthammarsvik ARV
12657
Reinvestering i VA-anlägg
13000
Ombyggnad vattenverk
15000
Omb avloppsreningsverk
16000
Sanering VA-ledn nät
17000
Maskiner o Fordon VA
TOTALT

22601

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

7 505
585
16 685
2 000
5 000
2 500
9 518
500
3 443
2 000
18 800
35 626
21 550
500
500
500
325
6 783
2 337
1500
19 106
8 977
8 379
14 947

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 175
190 741

0

Kvarvarande
budget 2021
3 150
494
10 062
2 000
5 000
2 500
5 264
56
1 464
2 000
18 798
32 762
21 060
446
500
500
-76
6 458
166
-124
8 485
-189
5 176
-1 437
-505
124 010

Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Projekt nr
som inte förs med i kompletteringsbudget
VA-ledn "Södra Linan"
12435
Gnisvärd VA-utbyggnad
12436
Lickershamn VattenReserv
12516
Kvarnåkershamn Avsaltn VV
12524
Herrvik VV utökad kapacitet
12581
UV barriärer
12583
Fårö VV
12587
Kappelshamn VV
12588
Fårö ARV
12659
Hemse nytt ARV
12660

Beslutad
budget
528
50
572
1 678
57
129
0
0
5000
7500

Kvarvarande
budget 2021
-442
-20
-1 701
-2 751
14
38
-20
-38
5 000
7 500

Motiv till att projektet ej
förs med
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avslutad
Avvaktar
Avvaktar
Förskjuts
Förskjuts

Kompletterings- Ev budget
budget 2022
2022
3 150
5 000
494
10 062
0
2 000
500
5 000
2 500
22 500
5 264
0
56
0
1 464
1 000
2 000
2 000
18 798
18 800
32 762
20 000
21 060
0
446
0
500
0
500
0
-76
0
6 458
0
166
0
-124
0
8 485
15 310
-189
5 000
5 176
0
-1 437
15 000
-505
124 010

5 000
110 110

Rev budget
2021 (kol G+H)
8 150
494
10 062
2 500
5 000
25 000
5 264
56
2 464
4 000
37 598
52 762
21 060
446
500
500
-76
6 458
166
-124
23 795
4 811
5 176
13 563

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
Proj avd
Proj avd
Proj avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd
VA-avd

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Pågående
Pågående
Pågåene
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

4 495
234 120

VA-avd

Pågående

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående/slutförande
Pågående
Pågående
Pågående/slutförande
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Motiv till överföring

Pågående, forskningsprojekt
Skall starta under 2022
Skall starta under 2022

Skall starta under 2022

Skall starta under 2022
Skall starta under 2022

Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

olika
olika
olika
olika

projekt
projekt
projekt
projekt

Löpande olika fordon o maskiner

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, projektavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Gråboskolan anpassn kök
Södervärnsskolans kök
Endreskolanskök
TerraNovaskolanskök
Meröppet bibliotek
Ankaret 1 o 5 renovering
Reception IFO huset (Grönsiskan4)
Hemsebadet

Lasarettet omb gas redund
Korpen korttidsplatser
Baggen
Alléskolan (Pjäsen 14)
Lågspänningsställverk Abborren 9
Korpen lokalanpassning tidigare 64309
LSP Södervärnskolans kök
Visby lasarett Skelettröntgen
Tingsbrogården om-och tillbyggnad
LSS-boende i Visby (stickerskan)
Högbyskolan omb skolkök
Korpen 5 ombyggn barnmorskemott (etapp 3)
Väskinde ny Förskola
Kallbadhuset ny brygga
Lekplats i Roma
Visby lasarett loklalanp tandteknikerlab
Visby lasarett uppförande av modulbyggnad
Rävhagen nya omklädningsrum

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

10407
10408
10409
10411
10422
10423
10424
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10436
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448

487
13 949
9 376
18
-540
15 397
33 244
3 317
61 296
4 970
14 972
9 371
1 895
1 500
17 000
7 500
19 000

2 200
85 000
1 800

Visby lasatett lokalanp IVA läkemedelsrum
Abborren ny reservkraft

10449
10577

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

Korpen 5 PU centralkassa

1 000
695

303 447

Projekt nr
10426

Beslutad
budget
146

Kvarvarande
budget 2021
96

303 593

Ev tilläggsanslag

6000
5000

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
449
449
5 605
5 605
9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167

9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167

1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

Rev budget
2021 (kol G+H)
449
5 605
0
9 179
-104
-545
13 929
5 463
17
12 167
0
1 190
14 688
568
850
1 082
16 246
5 936
16 200
-1 161
-57
-16
-17
2 169
84 632
1 800

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Jonas Sundgren
Jonas Sundgren

Martin Jonsson
Martin Jonsson
Anders Fagerberg
Ingemar Britts
Ingemar Britts
Anders Fagerberg
Jonas Sundgren
Martin Jonsson
Jonas Sundgren
Anne Nygren
Ingemar Britts
Anne Nygren
Malin Pettersson

Anne Nygren
Anders Flodman
Markus Björklund

Motiv till att projektet ej
förs med
Avslutat

1 000
-2 689

1 000
-2 689

188 581

188 581

1 000
-2 689
0
0
0
0
0

0
188 581

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Pågående
Pågående
Vilande tills vidare
Kommer att påbörjas 2022

Pågående flerårigt projekt
Pågående flerårigt projekt
Pågående
Pågående flerårigt projekt
MSB projekt utan budget hos RG
Pågående flerårigt projekt
Pågående flerårigt projekt
I princip klart men inväntar ett par fakturor
Pågående
Pågående
Nyss påbörjat
Pågående
Nyss påbörjat

Pågående
Nyss påbörjat
Nyss påbörjat

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, mark- och trafikavdelningen samt gata/park-avdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelat Projekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)
Beläggningsprogram
12001
Ensk. Vägar förb. Enl LTP
12007
Ospec gator o vägar
12000
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP
12011
Lätt avhjälpta hinder
12036
Säkra skolvägar
12040
Cykelplan Visby
12047
Innerstutv gata torg park
12049
Utveckling serviceorter
12055
Anslutn Flygplatsen
12065
Omb Visborgsgat/Gutevägen
12070
Belysning reinvestering
12100
Ospec objekt park
12200
Lekutrustning
12209
Bad&besökpl uppr&förändr
12253
utveckling Visby
22709
Hållpl-stolpar landsbygd
22710
Utv serviceorter inkl hpl
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Nytt biljettsystem
Busstrafik X-kaj

Projekt nr
22708
22712

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

11 970
1 068
183
4 595
1 939
3 146
4 388
491
5 674
20 076
3 000
432
767
1 724
2 806
1 306
1 541

22711

1 848
66 954

Beslutad
budget
3 019
51

Kvarvarande
budget 2021
3 019
51

Motiv till att projektet ej
förs med
Tas på driftbudget
Kan avslutas

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
625
625
12 000
75
75
850
102
102
4 400
4 400
400
1 830
1 830
2 938
2 938
4 388
4 388
491
491
5 538
5 538
19 720
19 720
1 000
3 000
3 000
-1 329
-1 329
1 700
337
337
500
1 444
1 444
7 150
2 598
2 598
1 000
1 306
1 306
555
1 541
1 541
1 801
50 806

1 801
50 805

555
25 710

Rev budget
2021 (kol G+H)
12 625
925
102
4 800
1 830
2 938
4 388
491
5 538
20 720
3 000
371
837
8 594
3 598
1 861
1 541

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Isak Malm
Isak Malm
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jenny Iversjö
Jyrki Vainio
Jyrki Vainio

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat, start 2022
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat

2 356
76 515

Jyrki Vainio

Påbörjat

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, försörjningsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

22004
22003
22603/22005

1 400
200
250

1 400
193
0

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

Paternosterverk/skåp
Möbelr Visborg (pott)
Maskiner städ

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022

0

Motiv till att projektet ej
förs med
På grund av ett troligt behov
av större lokaler hos
Varuförsörjningen finns det
just nu inte ett behov av ett
Paternosterverk.
Pott
Pott

0

0

Rev budget
2021 (kol G+H)
0
0
0

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, avfallsavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Slite deponi
Återvinningscentraler
Utbyte av container
Avfallsplan
Slite deponi sorteringsyt
Slite deponi celler

Delar av projekt om uppdelat

Maskiner o Fordon, Avfall
TOTALT
Tabell 2, projekt som ej ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
som inte förs med i kompletteringsbudget
Dagvatten slurry Roma
Insamling

Projekt nr
12731
12733

Projekt nr

Beslutad budget

12702
12703
12709
12732
12734
12735

829
19148
500
1300
13815
13955

22602

10938
60 485

Beslutad
budget
246
500

Kvarvarande
budget 2021
246
500

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
829
829
19 148
19 148
2 600
205
205
500
1 300
1 300
524
524
13 336
13 336
-2 712
32 630

Motiv till att projektet ej
förs med
Projekt avslutat.

-2 712
32 630

4 000
7 100

Rev budget
2021 (kol G+H)
829
21 748
705
1 300
524
13 336

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Projektavdeln.
EC ÅVC/Slam
EC ÅVC/Slam
EC Adm & utv.
Projektavdeln.
Projektavdeln.

1 288
39 730

EC ÅVC/Slam

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Pågår
Pågår

Motiv till överföring

Påbörjat

Anskatffning enl maskinanskaffningsplan

Projekt pågående
Utredning startad
Anskaffning löpande

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, hamnavdelningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
Delar av projekt om uppdelatProjekt nr
(beslutsår, text i strategisk plan)

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2021

Avgiftsfinansierad verksamhet:
VBY Hamn Förbättr.åtg.
VBY Omb. Hamnterminal
Rep spont kajanläggningar
VBY Elanslutning fartyg
VBY Rensmuddring hamn
VBY Renov spont Holmen

12803
12808
12812
12836
12839
12840

1759
1706
5493
8222
3000
250

1 280
1 706
-1 088
6 521
3 000
250

Förbättring övriga hamnar
Rensmuddring Ronehamn
Klintehamn logistikytor

12850
12871
12872

1955
4450
1751

575
4 450
66

VBY Renov spont Holmen
TOTALT

12874

250
28 836

250
17 011

Beslutad
budget
1 220

Kvarvarande
budget 2021
1 220

Skattefinansierad verksamhet:

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

Fårösund renov vågbrytare

12873

30 056

Motiv till att projektet ej
förs med

Kompletterings- Ev budget
budget 2022
2022
1 280
1 706
-1 088
6 521
3 000
250

3 500

575
4 450
66
250
17 011

3 500

Rev budget
2021 (kol G+H)
0
1 280
1 706
2 412
6 521
3 000
250
0
0
575
4 450
66
250
20 511

Projektansvarig alt
ansvarig för budget

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat

Påbörjat
Påbörjat
Påbörjat
Ej påbörjat

Motiv till överföring

Projektet
Projektet
Projektet
Projektet
Projektet
Projektet

är pågående.
är pågående. Tidsförskjutet då entreprenörer haft problem att leverera enligt plan.
är pågående.
är pågående.
är under projektering och kommer troligen behöva samordnas med övrig projekt för att blir kostnadseffektivt (nyttja muddermassorna till utfyllnad).
har fått skjutas upp då det saknats ramavtal för konstruktör hamnanläggning.

Projektet är pågående!
Projektet är pågående! Lsty väntar på nationell styrning innan de kan döma av åtgärdsförslaget!
Projektet är pågående!
Projektet har fått skjutas upp då det saknats ramavtal för konstruktör hamnanläggning.

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Teknikförvaltningen, pott skattefinansierad verksamhet
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Maskiner o Fordon

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

22600

4 700

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

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

Projekt nr

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
-275
-275
4 700
-275

Motiv till att projektet ej
förs med

-275

4 700

Rev budget
2021 (kol G+H)
4 425
0
4 425

Projektansvarig alt
ansvarig för budget
Isak Malm

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat

Motiv till överföring

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

MBN § 6

Sida 1 (1)

Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: MBN 2022/6
Paragraf föregående instans: AU § 3
Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns
alltid en bristande överensstämmelse mellan den budgeterade
investeringsvolymen och det verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte
förbrukats förs efter bedömning över i den så kallade kompletteringsbudgeten
till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Larsen, ekonomichef. Nämnden ansluter sig till
arbetsutskottets bedömning.
Ordförande Ingemar Lundqvist (M) yrkar att;
Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 kompletteringsbudget
Skickas till

RS-Registrator, ärendenr RS 2022/6
ekonomiostyrning@gotland.se

Digital justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2022/6
31 januari 2022

Lena Larsen

Miljö- och byggnämnden

Kompletteringsbudget 2022
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden godkänner kompletteringsbudget för 2022

Sammanfattning

Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltid en
bristande överensstämmelse mellan den budgeterade investeringsvolymen och det
verkliga utfallet på årsbasis. Anslag som inte förbrukats förs efter bedömning över i
den så kallade kompletteringsbudgeten till nästkommande år.
För investeringar beslutade per projekt finns möjlighet att begära
kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års investeringsbudget.
Ingen överföring sker av kvarvarande medel för så kallad årlig investeringspott.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 kompletteringsbudget
Förvaltningschef
Johan Åberg
Skickas till
RS-Registrator, ärendenr RS 2022/6
ekonomiostyrning@gotland.se

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: SBF
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Mätutrustning GI

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
21511

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

953

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

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
452
452
452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452
452
0
452

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/1
4 februari 2022

Lena Larsen

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2022 - räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner kompletteringsbudget 2022- räddningstjänsten

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under 2022.
Det äskas medel för totalt 4 750 tkr som flyttas till investeringsbudgeten för 2022 och
därmed läggs till det beloppet till den redan beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering utrustning skett samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer fortsätta
under 2022.
Under 2021beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den är delbetald
när den leverades till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans och godkänd
besiktning Q1 2022.
För att ta hand om kontaminerat material efter bränder och olyckor behövs Visby
brandstation lokal anpassas. Visby brandstation hanterar allt material från samtliga
brandstationer efter insatser
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022 ,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr, detta
medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr kronor.
Beslutsunderlag

Bilaga 1

kompletteringsbudget

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Åberg

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/15

Skickas till
- RS-Registrator
- ekonomiostyrning@gotland.se
Ärendenr RS 2022/15

2 (2)

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen - Räddningstjänsten
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstat
Övriga inventarier
Brandstn Klintehamn

Delar av projekt om uppdelat

Ska döpas om till lokalanpassning

Projekt nr

23501
23502
23505
23520
23530
23550
23590
23561

TOTALT

Beslutad budget
inkl kb
1 500
200
6 300
500
2 000
1 621

tilläggsans Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
budget 2021
budget 2022
2022
950
-135
-251
1 507
-415
2 000
1 094

12 121

Projekt nr

Beslutad
budget

1 507
985
2 000
258

3 000

500

4 750

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

2 500

Kvarvarande
budget 2021

ill att projektet ej
förs med

4 750

6 000

Rev budget
Projektansvarig alt
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
0
2 500
0
0
4 507
985
2 000
258
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 750

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid

Motiv till överföring

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

BUN § 2

BUN § 2

Kompletteringsbudget 2022

BUN 2022/7
BUN AU § 2

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden godkänner förvaltningens förslag till kompletteringsbudget för 2022,
enligt bilaga.

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Väskinde förskola”, medlen
avser nybyggnation av 6 avdelningar som ersättning för paviljonger med
tidsbegränsat bygglov. Projektet startar under år 2022. Belopp som begärs att
överflyttas är 11 711 000 kronor.
Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Alléskolan”, medlen avser
nybyggnation av skola och rivning av befintlig skola, Visby pjäsen 14. Projektet
startar under år 2022. Belopp som begärs att överflyttas är 27 000 000 kronor.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet tog emot informationen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till kompletteringsbudget för 2022, enligt bilaga.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-22
Bilaga Blankett kompletteringsbudget 2022
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 7

Sida 1 (2)

Kompletteringsbudget investeringar
2022

Ärendenummer: HSN 2021/874
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 17
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden begär att få överförda investeringsmedel till 2022
enligt nedan.
• 7 981 Tkr ombyggnation akutmottagningen.
• 6 961 Tkr inventarier akutmottagningen.
Båda dessa projekt är beroende av att de beslutade paviljongerna kommer på
plats vilket förväntas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.
• 3 000 Tkr ombyggnation bårhuset.
• 2 000 Tkr patientkallelsesystem.
Projektet ombyggnation av bårhuset har inte kunnat komma till stånd under
2021 på grund av resursbrist, men är i planeringsskede under början av 2022.
Detsamma gäller projektet för patientkallelsesystem.
• 8 432 Tkr skelettundersökningsutrustning i form av två röntgenutrustningar
är beställda och klara och en är även levererad. Eftersom besiktning ska ske
och så vidare innan ersättning utgår kommer dessa att betalas i början av 2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2022 är
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Bakgrund HSN-AU § 17
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
Excelfil kompletteringsbudget 2022 hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/874
17 januari 2022

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2022
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra
28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till 2022.

Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden begär att få överförda investeringsmedel till 2022 enligt
nedan.



7 981 Tkr ombyggnation akutmottagningen.
6 961 Tkr inventarier akutmottagningen.

Båda dessa projekt är beroende av att de beslutade paviljongerna kommer på plats
vilket förväntas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.


3 000 Tkr ombyggnation bårhuset.



2 000 Tkr patientkallelsesystem.

Projektet ombyggnation av bårhuset har inte kunnat komma till stånd under 2021 på
grund av resursbrist, men är i planeringsskede under början av 2022. Detsamma
gäller projektet för patientkallelsesystem.


8 432 Tkr skelettundersökningsutrustning i form av två röntgenutrustningar
är beställda och klara och en är även levererad. Eftersom besiktning ska ske
och så vidare innan ersättning utgår kommer dessa att betalas i början av
2022.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2022 är
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.
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 2021/874

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-17
Excelfil kompletteringsbudget 2022 hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Kompletteringsbudget 2022
Förvaltning:Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt strategisk plan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Ombyggnation akutmottagningen

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr

Beslutad budget

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande Kompletterings- Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
budget 2021
budget 2022
2022
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
7 981 400
7 981 400
7 981 400
Kajsa Holmström, ska
föras över till TKF

27473

8 000 000

Inventarier akutmottagningen
Ombyggnation Bårhuset

27475
27471

7 000 000
3 000 000

6 960 716
3 000 000

6 960 716
3 000 000

Skelettundersökningsutrustning

27414

8 500 000

8 431 600

8 431 600

Patientkallelsesystem

27474

2 000 000

2 000 000

2 000 000

TOTALT

28 373 716

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

Projekt nr

Beslutad
budget

Kvarvarande
budget 2021

Motiv till att projektet ej
förs med

28 373 716

6 960 716
3 000 000

Susann Olofsson
Kristian Stjernjvist
tillsammans med TKF

8 431 600

Linda Lansgard

2 000 000

4 000 000

Kajsa Holmström

2 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 373 716

-

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Delvis påbörjat, planeringsmässigt, inväntar
att paviljonger kommer på plats. Årsskifte
2022-2023
Samma som ovan, projekten hör ihop.
Ej påbörjat pga resursbrist och byte av
tjänstepersoner. Våren 2022 beroende på
tillgängliga resurser.
Påbörjad och i slutfas. Leverans har delvis
skett, men ingen betalning utgått.
Endast i planeringsskede. Våren 2022.

Motiv till överföring
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av beslutat projekt.
Finansiering av projekt i slutfas
Finansiering av beslutat projekt. Ytterliggare
2+2 miljoner finns i plan 2023, 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 3

GVN § 3

Kompletteringsbudget, för innevarande år

GVN 2022/7
GVN au § 3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att godkänna förslag till kompletteringsbudget för 2022, enligt bilaga

Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”Renovering och anpassning
VF, EE, RX o BA”, medlen avser att iordningsställa skollokalerna i norra Visby,
Herkulusvägen m.fl. Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att
överflyttas är 1 647 000 kronor.
Överföring av investeringsmedel begärs för projektet ”KCG”, medlen avser att
iordningsställa skollokalerna i norra Visby, vuxenutbildningen, kvarteret Hackspetten.
Projektet startade under år 2020. Belopp som begärs att överflyttas är 781 000
kronor.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att informationen togs emot.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
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, 2022-01-22
Bilaga Blankett kompletteringsbudget GVN 2022

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Kompletteringsbudget för exploateringsprojekt
Förvaltning:UAF/GVN
Tabell 1, projekt som ska föras med till kommande år
Inv.projekt enligt exploateringsplan
(beslutsår, text i strategisk plan)
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
KCG

TOTALT

Delar av projekt om uppdelat

Projekt nr
24508
24515

Beslutad budget
5 000
1 000

Ev tilläggsanslag

Kvarvarande
budget 2020
1 647
781

Kompletteringsbudget 2021
1 647
781

2 428

2 428

Ev budget
Rev budget
Projektansvarig alt
2021
2021 (kol G+H) ansvarig för budget
1 647
Rolf Andersson
781
Rolf Andersson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 428

Status
Påbörjat, ej påbörjat, beräknad startid
Påbörjat
Påbörjat

Motiv till överföring
Avser skollokaler norra Visby Herkulusvägen m.fl.
Avser skollokaler norra Visby Vuxenutbildning

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 13

Kompletteringsbudget investeringar 2022

SON 2021/6
SON/AU § 21

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden begär kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års
investeringsbudget med 2 200 tkr. 2 000 tkr avser utrustning på ny korttidsenhet
och 200 tkr avser inventarier till ny entré och reception vid individ- och
familjeomsorgen.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Under början av 2022 färdigställs den nya korttidsenheten på Korpen och den
beräknas vara klar kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71 300 tkr
varav 69 300 tkr avser lokaler och 2 000 tkr avser utrustning. Utrustning kommer att
köpas in när förvaltningen får tillträde till lokalen i början av 2022, och därför begärs
kompletteringsbudget med 2 000 tkr.
Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan
byggs om och beräknas vara klart under 2022. Medel har tidigare beviljats med totalt
13 000 tkr varav 12 500 tkr är överflyttat till teknikförvaltningen. I
socialförvaltningens investeringsbudget för 2021 finns 200 tkr kvar, och för detta
belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs över till investeringsbudgeten
2022. Beloppet avser inventarier.
Ärendets behandling under mötet

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

Kompletteringsbudget investeringar 2022 daterad 2022-01-18.
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2021/6
21 januari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Kompletteringsbudget investeringar 2022
Förslag till beslut

•

•

Socialnämnden begär kompletteringsbudget för kvarvarande medel från 2021 års
investeringsbudget med 2 200 tkr. 2 000 tkr avser utrustning på ny korttidsenhet
och 200 tkr avser inventarier till ny entré och reception vid individ- och
familjeomsorgen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Under början av 2022 färdigställs den nya korttidsenheten på Korpen och den
beräknas vara klar kvartal 2 2022. Investeringsmedel har beviljats med 71 300 tkr
varav 69 300 tkr avser lokaler och 2 000 tkr avser utrustning. Utrustning kommer att
köpas in när förvaltningen får tillträde till lokalen i början av 2022, och därför begärs
kompletteringsbudget med 2 000 tkr.
Entrén och receptionen till individ- och familjeomsorgen (IFO) på Polhemsgatan
byggs om och beräknas vara klart under 2022. Medel har tidigare beviljats med totalt
13 000 tkr varav 12 500 tkr är överflyttat till teknikförvaltningen. I
socialförvaltningens investeringsbudget för 2021 finns 200 tkr kvar, och för detta
belopp begärs kompletteringsbudget så att det förs över till investeringsbudgeten
2022. Beloppet avser inventarier.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget investeringar 2022 daterad 2022-01-18.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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Ärendenr RS 2022/312

Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 2 mars 2022

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2023-2025 regionstyrelseförvaltningen inklusive regionfullmäktige
och regionstyrelsen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget 2023-2025 för
fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2022.
I bifogad handling överlämnas underlag till strategisk plan och budget 20232025.
Underlaget beskriver förvaltningens nuläge och balans mellan uppdrag, mål
och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna om den
ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. Men med
utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte
på framtidens mål och utmaningar inom hållbarhet, globalisering,
digitalisering, demografi, livskvalitet och demokrati görs bedömningen att
regionstyrelseförvaltningen är i behov av resursförstärkningar.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till
budgetberedningen överlämnas i separata ärenden.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ärende RS 2022/7

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Strategisk plan och budget 2023-2025
Detta dokument anger regionstyrelseförvaltningens nuläge och strategiska planering för perioden samt ger
underlag till regionens samlade budgetberedning. Resultatet av budgetberedningen blir sedan grunden för
detaljerad verksamhetsplanering och ambitionsnivåer kommande år.
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Övergripande beskrivning av verksamhet uppdrag och mål

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret
för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta med syftet att vara en drivande och
sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och för platsen Gotland samt
att ge goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut och arbetet mot vår vision och
de 18 målen i styrkortet.
Förvaltningen har 465 medarbetare som tillsammans medverkar till att skapa värde för
såväl boende och besökare, företag, föreningar och organisationer samt övriga
förvaltningar. Kontinuerligt sker förbättringsarbete som tar avstamp i regionens
grundläggande värderingar delaktighet, förtroende och omtanke.
För att hantera förvaltningens uppdrag organiseras verksamheten i åtta avdelningar:
digitalisering, ekonomi, HR, kommunikation, kvalitet och kansli, kultur och fritid, måltid
och regional utveckling.
På övergripande nivå har Region Gotland tre uppdrag; demokratiuppdraget,
samhällsutvecklaruppdraget och serviceuppdraget där de första omsluter, genomsyrar och
styr det senare i Region Gotland som helhet. Nedan beskrivs hur det ser ut i
regionstyrelseförvaltningen.
Demokratiuppdraget innebär att de förtroendevalda tillvaratar invånarnas intressen.
Detta uppdrag handlar om att säkra insyn och transparens, rättssäkerhet, effektivitet och
medborgerliga rättigheter tillsammans med styrning och ledningsfunktioner. Därtill ingår
ansvar för stödprocesser vars syfte är att underlätta för samtliga förvaltningar i deras
kärnverksamhet. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för koncernstyrning och samordning
i relation till region Gotlands förvaltningar, utifrån av regionfullmäktige eller regionstyrelse
fattade beslut. Styrning och stöd finns inom till exempel juridik, ärendeberedning, IT,
informationsförvaltning, kvalitet, HR, ekonomi och kommunikation.
Samhällsutvecklingsuppdraget handlar om att hållbart utveckla samhället inom det
geografiska territoriet. Unikt med detta uppdrag är att regionen inte har egen rådighet över
alla insatser som behöver göras, utan arbetet måste ske tillsammans med flera olika aktörer
som verkar i detta territorium. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar inom detta område för
det regionala utvecklingsuppdraget, samverkan med andra gotländska aktörer till exempel
näringsliv, kultur- och fritidsliv, civilsamhälle och andra myndigheter. Koncernstyrning och
intern samverkan mellan förvaltningarna säkrar att samma hållbara utveckling också sker i
organisationen Region Gotland.
Serviceuppdraget betyder att ansvaret för invånarnas utbildning, trygghet, hälsa med mera
så långt som möjligt tillgodoses genom insatser av de verksamheter som de förtroendevalda
ansvarar för. Dessa verksamheter fyller en viktig funktion i att bygga ett hållbart samhälle.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar inom detta uppdrag bland annat för bibliotek, badhus,
uthyrning av anläggningar, turistbyrå, måltidsverksamhet och budget- och skuldrådgivning.
Därtill har förvaltningen ett ansvar för internt stöd och service till övriga förvaltningar.
Tillsammans med uppdraget att hålla samman förvaltningsövergripande processer i
samverkan.
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2 Omvärldsanalys och förväntad utveckling
De övergripande förändringsmönstren i omvärlden inom klimat och miljö, globalisering,
digitalisering, demografi, livskvalitet och demokrati, beskrivna i rapport beställd från Kairos
Future till Region Gotlands Omvärldsdag 2022, kommer ha påverkan på förvaltningens
förutsättningar att forma en långsiktigt hållbar verksamhet och är frågor som förvaltningen
behöver förhålla sig till i både ett kortare och längre perspektiv.
Hållbarhet
Med utgångspunkt i ny regional utvecklingsstrategi där de 17 globala målen i Agenda 2030
är nedbrutna och ”regionaliserade” till 12 effektmål kommer insatser att göras inom
samtliga hållbarhetsperspektiv. De globala målen är odelbara och behöver hållas samman
och vägas i relation till varandra i olika processer och beslut. Genomförandeprogrammen
ger driv för frågor som klimat, miljö och energi, näringslivets förutsättningar och
innovation samt social välfärd. Även strategin för smart specialisering kommer att påverka
utvecklingen framåt. Samverkan och samarbete har tidigare haft ett mer externt fokus men
framåt kommer även det interna perspektivet på hållbarhet att behöva förstärkas för att nå
effekt i måluppfyllelse. Den nya styrmodellen, det samlade ledningssystemet, arbetet för
god och nära vård samt modellen för medborgardialog blir viktiga faktorer för framgång.
Viktiga för den interna utvecklingen är också det pågående organisationskultursarbetet och
förbättring av chefers förutsättningar med grund i ledarstrategin.
Globalisering
Ökad oro i världen skapar osäkerheter framåt. Effekter och konsekvenser av pandemin
måste fortsatt bevakas och hanteras ett tag till för att mildra negativ utveckling inom
områden som ekonomi, arbetsmarknad, näringslivsutveckling och folkhälsa. God
omvärldsbevakning och intern faktainsamling, analys, kommunikation och dialoger är
viktiga förmågor att utveckla i förvaltningen och Region Gotland för att kunna förhålla sig
till omvärlden på ett resilient sätt. Beredskap måste byggas upp för att kunna hantera
åtgärder, behov av snabba förändringar och till exempel flyktingströmmar. Förändringar i
lagstiftning och statlig styrning förväntas och förvaltningen behöver särskilt beakta
utvecklingen inom brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd. Här väntas striktare
styrning också på organisationsnivå samt ökade statliga bidrag vilket behöver hanteras.
Digitalisering
Ökad digitalisering förutsätter såväl tillgång till teknik som processarbete,
verksamhetsutveckling och förändringsledning. Lagstiftningen ställer höga krav och viktiga
beslut måste fattas kring hantering av data i molntjänster. Pandemin har bland annat
inneburit att tillgången på halvledare och andra komponenter minskat. För Region Gotland
innebär detta att det är svårt att få tag i den tekniska utrusning som behövs. Praktiskt
innebär detta att vi under 2022 kommer behöva prioritera hårdare. Utvecklingen inom
informationsförvaltningsområdet fortsätter med e-arkiv, informationssäkerhetsarbetet
inklusive personuppgiftshanteringen, systemförvaltningen.
Demografi
Den demografiska utvecklingen med fler äldre och yngre och färre i arbetsför ålder skapar
utmaningar för kompetensförsörjning vilket redan i dag är en svårighet inom flera
yrkesgrupper inom förvaltningen. Nya arbetssätt och andra erfarenheter efter pandemin
behöver tas omhand. Frågor om livskvalitet och hur och var medborgarna framåt kommer
att bosätta sig och leva kan också påverka. Dessutom ökar medborgarnas förväntningar på
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delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet. Kommunikationerna
till och från ön är en avgörande fråga framåt. De gotländska ståndpunkterna på
utredningen ”Uppdrag att analysera alternativa modeller för färjetrafik till Gotland” är att
trafiken till och från Gotland ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb. Dessa parametrar
kan var för sig och tillsammans ge förutsättningar för att människor i högre grad kommer
att vilja besöka och bosätta sig på Gotland.
Livskvalitet
Inom kultur och fritidsområdet sker en rad satsningar kommande år. Beslut kring nytt
badhus i Visby medför aktiviteter. Dagens arbete inom biblioteken ger kraft för fortsatt
framtida utvecklingsarbete. Arbete med bidragsöversyn och ny fritidsplan kommer ske. Det
finns behov av utveckling av utökad isyta i Visby, vidare finns behov av att fortsätta ge
återstartsstöd inom kultur och fritidssektorn till följd av pandemin. Tidigare krisstöd och
framtida återstartsstöd kommer även behöva analyseras och lyftas in i bidragsöversynen.
Inom måltidsverksamheten har ökade och förändrade krav från medborgare vad gäller
utbud, flexibilitet och individuella koster påverkan på måltidsverksamheten med alternativa
produktionslösningar och behov av kompetensutveckling genom hela måltidkedjan. Ett
orosmoment är ökade livsmedelspriser.
Demokrati
Såväl EU som Sveriges regering och SKR lyfter i strategier fram hur avgörande det är att
värna demokratin. Demokrati beskrivs även som en viktig utgångspunkt i arbetet med
Agenda 2030 både som ett mål i sig (mål 16) och som en avgörande förutsättning i lokal
förankring och ansvarstagande för samtliga mål (mål 17). Förutsättningar Region Gotland
tagit fasta på i den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, där de 17 globala
målen konkretiserats. Målen är i grunden odelbara och behöver därför hållas samman och
vägas i relation till varandra i olika processer och beslut. Det handlar både om att utveckla
förmågan till dialog med medborgarna och i att säkra transparens, ärendeberedning,
informationsförvaltning och säkerhet samt ledning och styrning. Förnyelse av
Almedalsveckan är också en viktig del i detta arbete.

3

Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 20232025
I det följande beskrivs först resultatet 2021, sedan förutsättningarna 2022 för att därefter se
framåt mot 2023-2025.
Resultat 2021
Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra till
regionens måluppfyllelse. Sedan den nya regionala utvecklingsstrategin antagits har arbete
drivits för att ta fram genomförandeprogram för klimat, miljö och energi, näringslivets
förutsättningar och innovation samt social välfärd. Arbete pågår med att ta fram en ny
styrmodell med syfte att skapa en röd tråd från den regionala utvecklingsstrategin till
koncernstyrningen. Vidare har insatser gjort för att stärka digitaliseringen i såväl regionen
som förvaltningen, digitaliseringsplaner är fastställda. Aktuellt under perioden och även
framåt är bland annat Almedalsveckans förnyelse, organisationskultursarbete, framtidens
måltidsverksamhet, nytt badhus, utveckling av biblioteken samt arbetet med ärendeprocess
och informationsförvaltning/e-arkiv.
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Sjuktalet för 2021 var 4,2 vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år då sjuktalet var
5,8. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14 som sjunkit. Pandemin har
fortsatt påverkan på verksamheten, bland annat arbetar ännu vissa yrkeskategorier på
distans i olika omfattning av arbetstiden. Den 1 januari 2021 trädde Heltid som norm i
kraft, vilket inneburit att cirka 25 medarbetare sökt och också erhållit utökad
sysselsättningsgrad.
Årets resultat uppgår till +24,6 mnkr. Årets överskott förklaras främst av överskott i
centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare, samt förseningar i investeringar som
medfört överskott inom kapitalkostnads- och hyresbudgeten. Stora överskott redovisas
även vad gäller anslaget för förstudier av exploateringsprojekt. Vidare återfinns överskott i
verksamheten i form av personalrelaterade orsaker och övriga kostnader.
De angelägna utvecklingsområden vi ser utifrån 2021 års resultat är ekonomistyrning,
systematiskt kvalitetsarbete och ärendeberedning i den egna förvaltningen och ytterligare
arbete för att ge chefer hållbara förutsättningar.
Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2022
I den antagna verksamhetsplanen för innevarande år (2022) har förvaltningen tagit med
erfarenheter och behov av utveckling identifierade föregående år. Förvaltningen har
förutsättningar att år 2022 klara uppdraget att vara en drivande och sammanhållande kraft
som i hög grad bidrar till att stärka måluppfyllelsen i Region Gotlands vision och i de 18
målen i styrkortet.
Men inom två områden ser vi sannolika behov av åtgärd redan i år. Det gäller dels
avdelningen måltid där vi med oro ser kraftigt ökande livsmedelspriser i världen och dels
den nya lagstiftningen om ”Visselblåsarfunktion” som medför för året oplanerade
kostnader. Dessa förutsättningar stäms av i samband med delår 1 och hanteras därefter.
Förvaltningen ser stora utmaningar i att balansera målsättningar, förväntningar,
ambitionsnivåer och behovsbeskrivningar med nuvarande resurser och krav på ytterligare
kostnadssänkningar kommande år givet de omvärldsfaktorer som behöver tas höjd för som
beskrivs i avsnitt 2.
Behov och prioriteringar 2023-2025
Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på
framtidens mål och utmaningar inom hållbarhet, globalisering, digitalisering,
demografi, livskvalitet och demokrati görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen
är i behov av resursförstärkningar.
Region Gotland har i och med den beslutade regionala utvecklingsstrategin ett särskilt
ansvar för hållbar omställning av samhället och regionstyrelsen via regionstyrelseförvaltningen har ett särskilt samordnande och ledande ansvar vilket ställer nya krav
resursmässigt. Inte bara i samhällsutvecklande resurser utan lika mycket för att den
demokratiska organisationens kapacitet ska balansera utvecklingen och den service
invånare, besökare, näringsliv och organisationer förväntar sig.
Förvaltningen ska leva upp till uppdraget som drivande och sammanhållande kraft och
verksamhet som ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.
Dessutom görs bedömningen att förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning
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för demokrati, styrning, stöd, kvalitet, effektivitet och kostnadssänkningar i övriga
förvaltningar i regionen.

4 Konsekvenser av föreslagna effektiviseringar
Enligt tidigare utredning kring effektiviseringar redovisade förvaltning möjligheter att
effektivisera inom områdena lokaler, bemanning samt digitalisering. I fullmäktiges
inriktningsbeslut riktades 9 mnkr till förvaltningen över åren 2022-2024. Till budget 2022
inarbetades en besparing på 3,1 mnkr kopplad till digitaliseringseffekter. Enligt
anvisningarna har förvaltningen nu att konsekvensbeskriva effekter av totalt 7,5 mnkr i
kostnadsminskning för åren 2023-2024.
Även framöver gör förvaltningen bedömningen att framtida kostnadsminskningar kan
göras genom a) sänkta lokalkostnader, b) digitalisering och c) genom att minska
personalkostnader/bemanningsplanering. Dock ser fördelningen och tidsaspekten
annorlunda ut idag.
Genom beslutet att effektivisera lokalutnyttjandet på Visborg bedöms förvaltningen få en
betydande minskad lokalkostnad redan till 2023.
Digitalisering av förvaltningens verksamheter pågår men realiseringen av effekterna ligger
några fler år framåt i tiden mot vad som tidigare bedömts. De mönster som ses i till
exempel arkiv och registratur är att digitalisering och automatisering ökar tillgängligheten
för invånarna och medarbetare vilket i sin tur ökar efterfrågan. Data visar i dessa
verksamheter på kraftigt ökat antal handlingar och ärenden som handläggs.
Ett ingångsvärde för bedömningen av möjligheten till besparing inom bemanningsområdet
var effekter av ny inriktning för måltidsverksamheten. Beslut om måltidsverksamhetens
inriktning framåt är dock inte tagen utan utredning pågår. Eventuella ytterligare besparingar
kommande år handlar då i stället om utbudsminskningar. Dessa kan åstadkommas på olika
sätt men kräver aktiva beslut och prioriteringar. Det går inte att med för få resurser
upprätthålla stöd till den demokratiska organisationen eller centralt chefsstöd med kvalitet.
Förändringar i regionstyrelseförvaltningen kommer då behöva hanteras även i övriga
förvaltningar.

5 Bedömning av resurser 2023-2025
Med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med sikte på
framtidens mål och utmaningar görs bedömningen att regionstyrelseförvaltningen är i
behov av resursförstärkningar. Detta för att kunna leva upp till sitt uppdrag som drivande
och sammanhållande kraft och verksamhet som ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut. Dessutom görs bedömningen att
förvaltningens verksamhet är en avgörande förutsättning för kvalitet, effektivitet och
kostnadssänkningar i övriga förvaltningar i regionen.
5.1

Driftbudget 2023-2025

Demokratiuppdraget (behov 8,6 mnkr 2023)
För att bättre kunna svar upp på krav och förväntningar inom uppdraget för demokrati och
styrning och stöd behöver en del områden förstärkas. Det handlar om områdena juridik,
upphandling, kommunikation och kvalitet och verksamhetsutveckling.
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Beslut har nu fattats om att inrätta en visselblåsarfunktion. Tidigare har beslut fattats om
gemensamt dataskyddsombud och utökningar av utskott och beredningar till
regionstyrelsen. Detta har krävt ökade juridik- och kansliresurser som förvaltningen inte
kan hantera inom befintlig budgetram.
Vidare ser förvaltningen stora behov av en utveckling inom upphandlingsområdet. Inom
perioden föreslås en resursförstärkning av antalet egna upphandlare. Vidare
rekommenderas resursförstärkning av kategoriledare för att kunna etablera kategoristyrning
samt avtalsförvaltare för att vidareutveckla och upprätthålla avtalsuppföljning.
Efterfrågan på och förståelsen för kommunikation som ett strategiskt verktyg, ökar. Denna
efterfrågan kan idag inte tillgodoses fullt ut. Om kommunikationsarbetet ska kunna vara ett
strategisk och operativt ledningsverktyg i prioriterade frågor och projekt där proaktiv
kommunikation behövs måste resurser tillföras.
Förvaltningen behöver också stärka förmågan att skapa strategiska förutsättningar för
arbete med förändring och förnyelse i Region Gotland. Sammantaget ska förvaltningens
arbete bidra till att stärka regionens förmåga att leda verksamheten mot ökad kvalitet.
Regionen bedriver en rad större utvecklingsprojekt och en ständigt återkommande fråga är
process- och projektledningskapacitet samt resurser för att ta både kortare och längre
utvecklingsuppdrag.
Det samlade behovet av förstärkning motsvarande 8,6 mnkr 2023. För 2024 är behovet ytterligare 2,8
mnkr och för 2025 beräknas behovet öka med 2,0 mnkr till.
Samhällsutvecklingsuppdraget (behov 5,7 mnkr 2023)
Vårt Gotland 2040, den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för en långsiktig hållbar
regional utveckling för Gotland förutsätter samverkan med det omgivande samhällets
aktörer tillsammans med omställning av organisationen Region Gotland. Förvaltningen har
stor kompetens kring de olika hållbarhetsperspektiven. Det finns dock ett behov av ett
utveckla hållbarhetsarbetet inom hela Region Gotland för att nå uppsatta mål.
Förstärkning krävs bland annat inom områdena innovation och smart specialisering,
samverkan med Uppsala Universitet och andra externa aktörer, brottsförebyggande arbete
samt ökat fokus på beredskap och säkerhet. Kultur- och fritidsverksamheten är också en
viktig kraft i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Här finns också behov av
förstärkning särskilt inom kulturstödet.
Från och med 2021 kräver EU-kommissionen att det finns en smart specialiseringsstrategi
för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program. Regionfullmäktige beslutade
hösten 2021 om en sådan strategi. Strategin lägger grunden för en process för
aktörssamverkan kring att bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till
innovationskompetens för näringslivet på Gotland. Strategin är en tydlig ambitionshöjning
för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom Gotlands tre beslutade styrkeområden,
besöksnäring, mat och livsmedel samt näringslivets energiomställning. Arbetet med att
implementera och utveckla processer och aktörssamverkan enligt beslutad strategi är inte
resurssatt och behöver de närmaste åren kompletteras med en strategisk samordnande
resurs.
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Samverkansledarrollen inom partnerskapet med Uppsala Universitet har sedan start varit
projektfinansierad. Finansieringen via innovationsprojektet upphör våren 2023. För att
värna om partnerskapet framgent behöver rollen som samverkansledare permanentas.
Region Gotland fick under senare delen av 2021 tillfälle att yttra sig över ”SOU 2021:49
Kommuner mot brott”. Utredningen föreslog ett utökat lagstadgat kommunalt ansvar för
ett antal grundläggande byggstenar i det brottsförebyggande arbetet. I praktiken innebär det
ökade krav på vår förmåga att samordna intern och extern samverkan, ta fram lägesbilder,
orsaksanalyser och åtgärdsplaner med tillhörande uppföljning. För att möjliggöra detta
utökade ansvar ingår även ekonomisk förstärkning som i så fall kommer regionen till del
genom ett utökat statsbidrag. Detta bör tillföras förvaltningen för att kunna leva upp till de
utökade kraven.
Förvaltningens budget behöver också förstärkas med medel för drift av ledningsplats.
Statsbidraget som utgör krisberedskapens budget får inte användas för detta.
En av målformuleringarna i Gotlands Kulturplan är att främja företagande inom de
kulturella och kreativa näringarna. En annan är att förbättra möjligheterna för
professionella kulturskapare att kunna försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. Idag
finns ett glapp mellan den regionalt och statligt finansierade kulturen och den
primärkommunala kulturbudgeten. Det som saknas är utvecklingsstöd gentemot fria
professionella kulturskapare i form av utvecklingsstöd som möjliggör sökande att kunna få
samfinansiering från andra stödgivare för idé- och projektutveckling såsom Arvsfonden.
Vidare har verksamhetsstöden till kulturorganisationer på Gotland under lång tid inte blivit
indexuppräknade. Vid varje söktillfälle övergår behovet befintliga stödmöjligheter med en
väldigt hög nivå. Samtidigt har nya aktörer tagits in såsom Svensk Form och Stiftelsen
Körsbärsgården utan extra ramförstärkning. Förvaltningen ser därför ett stort behov att
tillskjuta medel till bidragsformen.
Gotland har goda kulturella och sociala möjligheter och förutsättningar för att bli en fristad
för förföljda konstnärer och författare detta inom ramen för fristadsprogrammet ICORN.
Det finns dock inte utrymme för nya kostnader inom budgetramar för att garantera ett
långsiktigt hållbart åtagande. Även om en god samverkan och lokala överenskommelser
kan utvecklas, till exempel mellan förvaltningarna och mellan kulturenheten,
centrumbildningarna och länsinstitutionerna måste medel tillföras för satsningen.
Det samlade behovet av förstärkning för området uppgår till 5,7 mnkr 2023.
Serviceuppdraget (behov 4,2 mnkr 2023)
För att från regionstyrelseförvaltningens sida stärka regionens möjligheter att lyckas inom
serviceuppdraget behöver de gemensamma systemresurserna utvecklas till förvaltningarna.
För att förbättra chefers förutsättningar behöver system utvecklas och det
projektfinansierade bemanningsarbetet permanentas. Dessutom saknar förvaltningen resurs
för intern verksamhetsutveckling.
För att lyckas effektivisera, ge chefer bättre förutsättningar, skapa högre kvalitet och bättre
uppföljning behöver förvaltningen dels utöka antal moduler i befintliga verksamhetssystem
och komplettera med nya verksamhetssystem och dels fortsätta med strategisk hållbar
bemanning. I projektet strategisk bemanningsplanering ses tydliga kopplingar till att ett
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aktivt kvalitetsarbete och personalekonomi leder till effekter. Med rätt satsade pengar kan
effektivisering ske i hela Region Gotland.
Digitala tidskrifter och dagstidningar behöver erbjudas på fler bibliotek än
Almedalsbiblioteket. Det finns också behov av att skaffa en e-tjänst för strömmande film.
Biblioteken måste ofta köpa in och erbjuda samma bok i flera format. Fler digitala medier
ökar utbudet och tillgängligheten för användarna väsentligt och ökar också möjligheten för
biblioteken att nå fler. Biblioteken behöver ökat medieanslag.
Egna resurser för kvalitet och verksamhetsutveckling är funktioner som saknas i
regionstyrelseförvaltningen. I den jämförelse mellan Region Gotlands förvaltningar som
skett inom kvalitetsområdet framgår med tydlighet att resurser behövs, inte minst med
tanke på de omställningskrav som finns framåt.
Förvaltningen har ett behov av förstärkning inom området med motsvarande 4,2 mnkr 2023.
Övrig driftpåverkan som kommer hanteras i separata ärenden
 Hansedagarna (äskande)
 Utökat uppdrag Almedalsveckan (äskande)
 Trygghetsboende (äskande och flytt till SON)
 Regionen som arbetsgivare (beredningsunderlag)
 Studieförbund (äskande koppling mot GVN)
 Konstområdesöversyn
 Nuvarande Solbergabadet
5.2

Kompensation för externa avtal

Partistöd
Anslag för partistöd beräknas enligt följande, antal mandat i fullmäktige*2*prisbasbeloppet
året före budgetåret. Till detta tillkommer en avsättning motsvarande 10 procent av
partistödet till ungdomsförbunden. Då prisbasbeloppet höjts med 700 kronor jmf med
föregående år innebär detta att budgeten för 2023 behöver ökas med 109 tkr.
Medlemsavgifter och avtal
Medlemsavgiften till Sveriges kommuner och regioner beräknas öka med ca två procent.
Det innebär för 2023 cirka 60 tkr. Försäkringsavtal beräknas öka med ca 45 tkr. För diverse
nationella och internationella medlemskap, studentkår etc uppskattas det ökade behovet till
ca 55 tkr.
Avtalen för central system som ekonomi, HR, W3D3, Docpoint, Flexite med flera har
klausuler som innebär ökningar uppgående till ca 500 tkr årligen.
Kultursamverkansmodellen
För länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen begärs en uppräkning
med 2 procent av regionbidraget 22 772 tkr, vilket innebär 455 tkr.
Övriga avtal inom kultur- och fritidsområdet
För avtal med övriga externa utförare inom kultur- fritidsområdet begärs en uppräkning
med 2 procent, vilket innebär 357 tkr. Avser RF Sisu Gotland, Kustparksbadet,
föreningsdrivna anläggningar, köp av verksamhet idrottsanläggningar och konsthanterare
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samt verksamhetsbidrag till kulturaktörer. Vad gäller resestöd till idrottsföreningar och
andra ungdomsföreningar räknas med en kostnadsökning på 31 tkr.
Tabell: Kompensation externa avtal 2023-2025 (tkr)

Partistöd
Medlemskap och avtal
Kultursamverkansmodellen
Övriga avtal inom kultur- och
fritidsområdet

TOTALT behov av kompensation

5.3

2022
109
660
455
388

2023
109
660
455
388

2024
109
660
455
388

1 612

1 612

1 612

Interna priser samt externa taxor och avgifter

Interna priser
Måltid
För resultatenheten måltid föreslås följande prisjusteringar. Efter fastställd uppräkning
återkommer förvaltningen med förslag på hur prishöjningen fördelas på olika tjänster och
hur kompensation ska fördelas till respektive köpande förvaltning.
En löneökning på 2,5 procent innebär för måltidsverksamheten en kostnadsökning på ca
1,4 mnkr. Den totala personalbudgeten uppgår till 55,5 mnkr.
En hyresförändring på 1 procent innebär för måltid en ökning/minskning på 0,15 mnkr.
Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till 14,9 mnkr. Som en följd av planerad
anpassning samt om- och tillbyggnad av lokaler ökar kostnaderna för lokalhyror under
planeringsperioden. Förvaltningen har schablonmässigt räknat på en ökad hyra med 10 %
av investeringsutgiften året efter investeringsåret. Hyreskompensation med 1,0 mnkr begärs
därmed för 2023 (10% på investeringsvolym 10 mnkr).
Det senaste året var ökningen av Statiska centralbyråns livsmedelsprisindex 0,4 procent.
Måltidsverksamheten köper livsmedel för ca 31 mnkr ett normalår för aktuella tjänster.
Detta motsvarar en årlig kostnadsökning på 125 tkr.
Livsmedelspriserna har ökat drastiskt under den senaste tiden, vid en avstämning i
verksamhetssystemen landar utvecklingen initialt för 2022 på ca 10 % vilket motsvarar ca
3,1 mnkr. Vart detta tar vägen är osäkert idag men utifrån dialog med grossister och annan
kunskapsinhämtning så är bedömningen att priserna inte kommer att sjunka, troligtvis
tvärtom. För att behålla likvärdig kvalitet behöver måltidspriserna höjas i motsvarande
grad.
Måltidsorganisationen köper även transporter för ca 5,5 mnkr årligen, beräknad
kostnadshöjning blir 110 tkr. Städkostnaderna uppgår till 1,2 mnkr och prisutveckling
beräknas uppgå till ca 25 tkr.
Kostnader för heltidsresan har hittills genom effektiviseringar i form av bland annat
förändrad produktionsplanering kunnat pareras inom avdelningen. Kommande utveckling
ses som svår att hantera utan här bedöms kompensation krävas med minst 1 tjänst/år.
Ytterligare faktorer som kan komma att påverka prissättningen framåt är större
volymförändringar där stordriftsfördelar förloras.
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Tabell: Justeringsbelopp internpriser måltid 2023-2025 (tkr)

Löneökningar måltid (2,5%)
Hyresförändring (1%) = 150 tkr
Ökad hyreskostnad kök (inv 2022)
Indexuppr. Livsmedel, städ och transport
Skenande livsmedelspriser 10% (3 100)
Heltidsresan (1 tjänst)

2023

2024

2025

1 400

1 400

1 400

1 000
260

1 000
260

1 000
260

500

500

500

TOTALT internpriser

Kanslier
En löneökning på 2,5 procent innebär för kanslierna en kostnadsökning på 115 tkr. Den
totala personalbudgeten uppgår till 4,6 mnkr. En hyresförändring på 1 procent innebär för
kanslierna en ökning/minskning på 3 tkr. Den totala budgeten för lokalhyror uppgår till
368 tkr.
Tabell: Justeringsbelopp internpriser kanslier 2023-2025 (tkr)

2023

2024

2025

115

115

115

115

115

115

Löneökningar kanslier (2,5%)
Hyresförändring (1%) = 3 tkr

TOTALT internpriser*
*ÖF 81 och PAN 34

Taxor och avgifter - externa
Ingen förändring föreslås avseende externa taxor och avgifter.

6

Investeringsförslag med motiveringar 2023-2027

Nedan följer en sammanställning av investeringsbehovet för planperioden. Några projekt
kommer att redovisas i särskild ordning.
Tabell: Förslag till investeringsutgifter 2023-2027 (tkr)

Lokaler, byggnads- och anläggn
(inkl pott)
IT-investeringar (inkl pott)
Maskiner, inventarier, mindre
ombyggnationer (inkl pott)

TOTALT
Gällande budget 2023 samt plan 2024-2026

2023

2023

enligt
budget

nytt
förslag

2024

2025

2026

2027

86 000 86 000 87 000

87 000 12 000 12 000

17 000 17 000 32 000
5 000 5 000 5 000

41 000 22 000 22 000
5 000 5 000 5 000

108 000 108 000 124 000 133 000 39 000 39 000
108 000

109 000

109 000

34 000

Investeringsprojekt per område redovisas nedan:
Lokaler, byggnads- och anlägginvesteringar
Nytt badhus Visby
Projektet beräknas starta 2022 med en utgift om 1 mnkr, 2023 finns 74 mnkr avsatt och för
åren 2024 och 2025 75 mnkr per år. Totalt 225 mnkr. Aktivitetsplan är under upprättande
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och mer detaljerad planering för projektet kommer redovisas i särskilt ärende till
budgetberedningen. Kompensation för ökad hyra behövs från 2026.
Isyta i Visby – eget ärende till BAS
Verksamheten i Visby ishall blir mer och mer omfattande för varje år som går.
Avvägningen i investeringen är att se om man ska tillgodose en ny anläggning som ser till
både elitverksamhet och bredd, eller bara bredd. Olika ingångsvärden ger olika
investeringar och detta behov behöver utredas. Investering i ny isyta är nödvändig inom
fem till tio år. Just nu startar avdelningen upp en förstudie som kommer ligga till grund för
investeringsbehov och tidsplan. Återrapport kring detta beräknas kunna ske till
budgetavstämning i oktober.
Ridanläggning Rävhagen – eget ärende
På Rävhagen, som är ett av Visbys två idrottsområden finns även en utvecklad
ridverksamhet. Denna kommer på sikt behöva utvecklas med en ny kompletterande,
anpassad yta för ridsporten. Beroende på vägval påverkas kostnadsbilden. Uppdrag finns
för avdelningen att till budgetberedningen återkomma med underlag.
Lokalinvesteringar kök
Pott erhållen med 10 mnkr per år.
Kyldmatsproduktion – hanteras i särskild ordning
Vid eventuell investering kök för kyldmatsproduktion kommer investeringsbehovet för just
det året ligga på minst 30 mnkr till.
Landsbygdsutveckling
I planen ligger 2,0 mnkr årligen.
IT-investeringar
IT-pott
17 mnkr är upptaget som pott per år för investering. Från och med år 2024 begärs en
utökning med 5 mnkr årligen, för ökade kostnader bland annat utifrån prisökningar, för
utbyten av datorer och annan utrustning som når end-of-life. Utökningen innebär ökad
kapitalkostnad som inte ryms inom befintlig ram.
Redundant server och lagring
Idag har Region Gotland inte en fullt ut redundant IT miljö. För att öka tillgänglighet och
säkerhet skulle en sådan behöva byggas upp. För detta upptas 10 mnkr år 2020 och 15
mnkr 2025. Denna satsning innebär ökad kapitalkostnad som inte ryms inom befintlig ram.
Ersättning Office 2016
Officeprodukterna når end-of-life 14 oktober 2025, då upphör Microsoft med
säkerhetsuppdateringar och då måste vi ha bytt ut produkterna. De alternativa vägar som
då kommer finnas är idag inte möjligt att överblicka, bland annat med hänvisning till
blandade tolkningar av GDPR lagstiftningen. Om bytet kommer hanteras som en
driftkostnad eller om det krävs en investering är således oklart. Förvaltningen har erhållit
budgetmedel för att hantera detta inom drift. 4,0 mnkr upptas 2025 som investering.
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Maskiner, inventarier, mindre ombyggnationer
Inventarier nytt badhus
När nytt badhus byggts i Visby behöver nya inventarier inköpas. Behovet kommer uppstå
2025 och belopp kommer framgå av kommande projektredovisningar. Detta kommer inte
inrymmas i förvaltningens investeringspott om 5,0 mnkr.
Exploateringsbudget
Hanteras i särskild ordning.

7 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas anslagen för regionfullmäktige,
regionstyrelse, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd samt patientnämnd. De fyra
sistnämnda svarar för sina egna underlag till budgetberedningen. I detta underlag framgår
endast den indexkompensation för arvoden nämnderna behöver enligt gällande regelverk.
Detta brukar hanteras i kommande ärende kring fördelning av löneutrymme. Det pågår för
närvarande en översyn av regelverket som kan innebära behov av ytterligare justeringar.
En fördelning per nämnd ser ut som följer:
Nämnd

Budget 2022, tkr

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Revision
Valnämnd*
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt

3 401
14 305
3 885
1 809
8 514
1 901
33 815

Uppräkning index
arvoden till 2023
55
258
10
0
71
3
397

*) 1 700 tkr avser val 2022 tas bort i ram 2023

Budgetposterna handlar i huvudsak om arvoden för politiska möten, ersättningar till
godemän, politiska sekreterare, revisionstjänster samt köp av kanslitjänster.
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Investeringsäskanden
2023-2027
Nämnd/Förvaltning:
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

2023

2024

2025

2026

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2027

2023

2024

2025

2026

Avstämt med projektavdelningen

2027

Investeringar
1. Maskiner och inventarier samt mindre ombyggnPott för inventarier mm
1. Maskiner och inventarier samt mindre ombyggnInventarier badhus

1
1

5 000

5 000

5 000
xxxxx

5 000

5 000

2. Lokalinvesteringar
2. Lokalinvesteringar
2. Lokalinvesteringar
2. Lokalinvesteringar
2. Lokalinvesteringar
2. Lokalinvesteringar

Pott för lokalinvesteringar kök
Kök för kylmatsproduktion
Badhus
Isyta
Ridanläggning Rävhagen
Landsbygdsutveckling

1
1
1
1
1
1

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

74 000

75 000

75 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur

Pott för genensam IT-infrastruktur
Utökning av pott för IT-infrastruktur
Redundant server och lagring
Kontorsprogram (ersätta office 2016)

1
1
1
1

17 000

17 000
5 000
10 000

17 000
5 000
15 000
4 000

17 000
5 000

17 000
5 000

108 000

124 000

133 000

39 000

39 000

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar
Strategiska investeringar
Särskilda projekt

25 000
0
0
0
50 000
0
224 000
0
0
10 000
0
0
85 000
20 000
25 000
4 000
0
0
0
0
0
0
443 000

288

863

1 438

2 013

2 588

1 000

2 000

3 000

4 000 Uppskattd hyreseffek 10%
Ytterligare 30 000 något år - eget ären
Hyra beräknas senae
Eget ärende till BAS
Eget ärende till BUB

1 828

5 483
538
1 075

9 138
1 613
3 763
430

12 793
2 688
5 375
860

16 448
3 763
5 375
860 Eventuellt drift

2 115

8 958

18 380

26 728

33 033

nde

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2022/326

Lena Larsen

28 februari 2022

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2023-2025
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens strategiska plan och budget 20232024

Sammanfattning

Trots att RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) är ryggraden i de flesta
räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla personal ökat i
hela riket de senaste åren. I Region Gotland har rekrytering av RiB fungerat bra
förutom i Slite där ett rekryteringsarbete gjorts i omgångar. Den absolut viktigaste
delen för att få en budget i balans är att rekrytera och behålla personal både inom
RiB- och heltidsorganisationen. Arbetet med rekryteringen kommer att fortsätta
under 2022.
I december 2021 antogs räddningstjänstens handlingsprogram som sträcker sig över
två år. Ett stort arbete med att ta fram nästa handlingsprogram kommer att startas
upp under hösten 2022. Det kommer att sträcka sig över en fyraårsperiod, från år
2024 till och med 2028. I och med ett nytt handlingsprogram kan räddningstjänsten
anpassa sin verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt den politiska
ambitionsnivån.
Rekrytering av ny räddningschef pågår och ska vara klar under våren och hen är
troligen i tjänst någon gång under sommarmånaderna 2022. Detta är också en viktig
del för den fortsatta utvecklingen av räddningstjänsten.
Inte sedan 2016 har räddningstjänsten haft en ekonomi i balans, vid en närmare
analys är det tydligt att den är underfinansierad med tanke på ambitioner och krav i
nuvarande handlingsprogram samt att rekryteringen ingen av RiB i Slite drar ut på
tiden. Utfallet av personalkostnaderna 2021 uppgick till 86 procent av budget. Ett
budgetäskande föreslås med på 5,6 mnkr.
I strategisk plan äskas det för investering utöver ”potten” för lokalanpassningar
under de närmaste åren då fem brandstationer på landsbygden saknar dusch och
omklädningsrum för både män och kvinnor.
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Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet, detta då de investeringar som kommer genomföras innebär att
förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö för alla medarbetar inom
Räddningstjänsten oavsett genus. Mer om investeringarna finns beskrivet i strategisk
plan och budget.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
Investeringar innebär att en förnyelse av fordon, maskinpark, utrustning med mera
vilket kommer bidra till att samtliga av räddningstjänsten stationer på landsbygden får
likvärdiga förutsättningar och likvärdig arbetsmiljö, mer finns beskrivet under
investeringar i strategisk plan och budget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det framtida investeringsbehovet ryms inte inom
befintlig ram, därmed äskas det för extra avskrivningskostnader samt tillhörande
räntekostnader. Räddningstjänsten lägger även fram ett förslag till ramjustering för
ett ökat utrymme för att klara årliga ej påverkbara kostnader då dessa inte ryms inom
nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Bilaga 1,strategisk plan och budget 2023-2025
Bilaga 2, investeringsäskande 2023-2027
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef
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1. Övergripande beskrivning av nämndens uppdrag
Räddningstjänsten ansvarar för utryckande- och förebyggande verksamhet.
Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda,
rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar
och informationsinsatser. Genom detta arbete bidrar räddningstjänsten till att skapa en
trygg och säker miljö. De övergripande målen för räddningstjänsten definieras handlingsprogrammet samtidigt som det operativa och förebyggande arbetet styrs enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Räddningstjänsten tillämpar myndighetsutövning bland annat genom tillsyn, samråd och
genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans
för polis och andra myndigheter.
Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster
som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i arbetsuppgifterna. Räddningstjänsten hjälper även till med viss utbildning, information och rådgivning.
Rekrytering av ny räddningschef pågår och ska vara klar under våren och hen är troligen i
tjänst någon gång under sommarmånaderna 2022.
I december 2021 antogs räddningstjänstens handlingsprogram som sträcker sig över två år.
Ett stort arbete med att ta fram nästa handlingsprogram kommer att startas upp under hösten 2022. Det kommer att sträcka sig över en fyraårsperiod, från år 2024 till och med 2028.
I och med ett nytt handlingsprogram kan räddningstjänsten anpassa sin verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt den politiska ambitionsnivån.

2. Omvärldsanalys och förväntad utveckling
Trots att RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) är ryggraden i de flesta räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla personal ökat i hela riket
de senaste åren. Flera räddningstjänster uppger att de inte klarar av att upprätthålla den politiskt beslutade beredskapen.
Ett problem som är extra tydligt på den svenska landsbygden och därmed medför ojämlika
förhållanden avseende skydd mot olyckor. Det krävs ett medgivande från huvudarbetsgivare innan anställningsavtal som RiB kan tecknas. RiB-tjänsten medför att den anställde under sin beredskapsvecka när som helst kan avvika från sin ordinarie arbetsplats för att genomföra en räddningsinsats. Utöver detta måste även den RiB-anställde söka ledigt för den
obligatoriska utbildnings- och övningsverksamhet som krävs för att uppfylla de lagkrav
som ställs i tjänsten som brandman.

Ärendenr RS RS 2022/326 Datum 2022-02-28

I Region Gotland har rekrytering av RiB fungerat bra förutom i Slite där ett rekryteringsarbete gjorts i omgångar. Arbetet med rekryteringen kommer att fortsätta under 2022.

3. Bedömning av balans mellan uppdrag, mål och resurser 2023 –
2025
Målen har inte varit uppfyllda då räddningstjänsten inte har haft en ekonomi i balans.
Årets resultat för 2020 slutade ett underskott med -4,7 mnkr. Under 2020 var den största
differensens lägre intäkter och högre övriga kostnader än budgeterad nivå.
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Utifrån en granskning av rambudget från tidigare år var den 2020 på samma nivå som 2016.
Vidare synliggör nedanstående tabeller att det funnits svårigheter att klara tilldelad budget
på fler nivåer sedan 2016. Vilket i sig inte medför ett behov av en utökad ram. Nivåskillnaden mellan 2019 och 2020 är medel som fanns i MBN och som flyttades till RS vilket medförde att det endast synliggjordes i ramen.
Tabellen visar budgetram, förändring av ramen samt resultat.

År
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Budgetram Förändr. i % Res i tkr
54 394
3,4%
355
55 011
1,1%
-2 933
53 609
-2,5%
-2 689
52 148
-2,7%
-2 360
54 493
4,5%
-4 718
55 484
1,8%
-6 537

Tabellen visar budgeterade personalkostnader samt utfall och resultat

ÅR
2016
2017
2018
2019
2020
2021

PK BU
38 470
39 482
40 816
38 348
44 230
46 257

PK utfall
Res i tkr
39 976
-1 506
42 276
-2 794
42 894
-2 078
40 315
-1 967
44 873
-643
47 902
-1 645

Tabellen visar budget för kostnader exklusive personalkostnader samt utfall och resultat

ÅR
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kostn.exkl PK budetKostn.exl PK utfallRes i tkr
18 329
22 185
-3 856
17 932
18 023
-91
15 144
17 306
-2 162
15 113
16 525
-1 412
16 359
18 274
-1 915
13 258
18 621
-5 363

Under 2021 blev underskottet -6,5 mnkr och då var den största differensen mot budget
fasta kostnader och personalkostnader.

Ärendenr RS RS 2022/326 Datum 2022-02-28

•

•
•
•

Underskottet i verksamheten beror bland annat på att räddningstjänsten inte lyckats
rekrytera RiB (räddningstjänst i beredskap) personal till Slite enligt uppdrag från regionstyrelsen (RS§181). Arbetet med att rekrytera RiB personal till Slite fortsätter
under 2022.
Övertidskostnaderna har varit högre än normalt samt kostnader för timvikarier.
Budget för utbildning är för låg för att klara utbildningen av sommarvikarier och
nyanställd RiB personal 2022.
Obligatorisk årligen återkommande hälsoundersökningar för rök- och vattendykare
har inte rymts inom budget för hälso- och sjukvård under 2021 och gör ej så under
2022.
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Cirka 84 procent av räddningstjänsten budgetram 2021 var personalkostnader, utfallet blev
större och uppgick till cirka 86 procent. Under 2022 är budget för personalkostnader beräknad efter att Slite bemannas fullt ut av RiB anställd personal. Även i årets budget är det ett
mycket begränsat utrymme för mer än personal- och fasta kostnader.
För att säkerställa räddningstjänsten förmåga behövs en ramjustering. Nästa fyråriga handlingsprogram som antas kommer att gälla åren 2024-2028 och vara vägledande för hur ramen ska beräknas för 2024 och framåt. Under budget 2022 kommer tilläggsanslag att läggas
fram för bland annat
•
•
•
•

bemanningskostnader för Slite
utbildningsplatser
obligatoriska hälsoundersökningar
anpassning av Klintehamns brandstation med dusch och omklädningsrum

Sammantaget är det ca 6,0 mnkr i driftkostnader samt ca 2,5-3,0 mnkr för lokalanpassningar av Klintehamns brandstation. Först när Slite bemannas av RiB personal kan personalkostandsnivån justeras utefter gällande handlingsprograms ambitioner. Med tanke på
historiskt höga kostnader för timvikarier och övertid är det inte troligt att kunna minska det
totala antalet heltidstjänster i samma utsträckning. Bemanningsfaktorn är i lägsta nivå för
att klara uppdraget, den är även låg i jämförelse med övriga riket.
För att kunna rekrytera och behålla personalen behöver regionen erbjuda marknadsmässiga
löner. Idag ligger brandmännen drygt fyra tusen kronor under medianlönen i riket.
Den absolut viktigaste delen för att få en budget i balans är att rekrytera och behålla personal både inom RiB- och heltidsorganisationen. Utbildning av ny räddningstjänstpersonal är
kostnadskrävande samt att en för stor omsättning av personal inte ger den goda arbetsmiljö
som eftersträvas.
3.1 Driftbudget 2023

Resultatet för räddningstjänsten har de senaste fem åren slutat med underskott. Det har gällt
både personalkostnader och övriga kostnader. Dock har det svängt mellan de dessa kostnadsslag.
Nedanstående tabell visar förslag till en höjning av ramen inför 2023 och som framgent kommer att utgå från denna nivåhöjning. Budgeten för 2023 är beräknad utifrån att Slite bemannas av RiB personal.

Ärendenr RS RS 2022/326 Datum 2022-02-28

Tabell med förslag till ramjustering

Lönesatsning för utjämning mot riket
Hälsoundersökningar
Utbildning
Systemstöd Daedalos
Nivåökning av övriga kostnader
Högre avskrivningskostnader tunga fordon
Nya avskrivningskostnader för om- och tillbyggnader
Summa


2023
2 700
500
1 000
200
1 000
40
200
5 640

Brandmännens löner ligger under medianlön i riket med 4 000-4 500 kr per månad,
vilket gör en höjning med 2 700 tkr för att komma i nivå med riket på ett år.
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Obligatoriska hälsoundersökningar för vatten- och rökdykare bör ökas 500 tkr då
dessa inte har varit finansierade de senaste åren.
Utbildningskostnader för nyanställda samt upprätthållande av kompetenser. Detta
gäller framförallt utbildningsplatser från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap). Denna post har inte varit tillräckligt högt budgeterad.
Årligen återkommande uppdateringar för räddningstjänsten specifika datasystem.
Denna post har inte varit upptagen i budget tidigare.
Nivåökning för övriga kostnader som mindre verktyg, reparationer, förbrukningsmaterial, bränsle mm. Budgeterade övriga kostnader har under en längre tid varit för låg.
Längre avskrivningsplaner för tunga fordon. Idag är de utrustade med mer avancerad
teknik vilket gör att de inte har det ekonomiska värdet efter 25 år som tidigare. Förslaget är att korta ner avskrivningstiden från och med 2023 och framåt vid nya inköp.
Ökade avskrivningskostnader då fler fastigheter behöver anpassas till alla tjänstgörande personal. Idag saknas omklädningsrum och duschar. Denna kostnad kommer
att ökas linjärt fyra närmaste åren. I tabellen är endast 2023 visualiserat.

3.2 Driftbudget 2024-2025

Framtagande av ett nytt handlingsprogram påbörjas under hösten 2022 vilket kommer att
gälla från 2024 till och med 2028. Räddningstjänstens ram bör antingen anpassas till handlingsprogrammet eller så bör handlingsprogrammet och de operativa riktlinjerna anpassas
utifrån rådande ekonomiskt läge dvs den givna ramen 2024 och framåt.
Investeringsplanen framåt för verksamheten är omfattande och kommer medföra ökade
kapitalkostnader år 2022. Medel för detta kommer att äskas se under 3.1.
3.3 Kompensation för externa avtal

Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar innebär
kostnadsökningar. För följande externa avtal beräknas indexhöjningar som innebär kostnadsökningar, vilket följaktningsvis räddningstjänsten skall få kompensation för.
Avtal
Storstockholms brandförsvarsförbund
Total kompensation

Kostnad 2022, tkr Kompensation, tkr

1 224

41
41

Ärendenr RS RS 2022/326 Datum 2022-02-28

4. Investeringsförslag med motiveringar 2023-2025
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens investeringsförslag under planperioden.
Räddningstjänsten har en beslutad investeringsram på 6 mnkr per år fram till 2022. Då anpassningarna av lokalerna är nödvändig för att skapa omklädningsrum och duschar till all
personal på fem av RiB stationerna, äskas en utökad investeringsbudget och avskrivningskostnader för detta med start under 2022 men då som ett tilläggsanslag innevarande år.
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Investeringsplan 2023-2025
Kategori av
investering
Investeringar
Brand- o räddningsmateriel
Släckbil Bas 4
(vart 25:e år)
Verkstadsbil
Lokalanpassningar

Investeringsbudget, brutto tkr
2023-2025
2023
2024
2025
Totalt

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader
+ övr. kostnader) tkr
2023

2024

2025

1 000

1 000

1 000

3 000

337

224

150

4 000

4 000

4 000

12 000

202

192

182

500

51

45

41

500
3 000

3 000

3 000

9 000

202

189

176

8 500

8 000

8 000

24 500

792

650

549

4.1 Brand- och räddningsmateriel (prioritet 1)

För materielanskaffning upptas totalt 3 000 tkr under planperioden. Syftet med investeringen är att följa utvecklingen och förnya utrangerat materiel.
4.2 Släckbilar (prioritet 1)

Målsättningen är att stora släckbilar ska vara i bruk max 25 år. Övriga brandbilar beräknas
en livslängd om ca 15 år. För att klara omsättningen av de stora fordonen behöver räddningstjänsten i god tid få beställa stora fordon eftersom det tar ca 1-2 år från beställning till
leverans. Nästa tillfälle enligt fordonsplan är åren 2023-2025. Dagens avskrivningstid på 25
år borde justeras till 20 år då den avancerade tekniken som bilarna är utrustade med idag
inte har en livslängd på 25 år. Detta medför en fördyrning gällande avskrivningskostnader
med 40 tkr per bil och år exklusive räntekostnad vilket äskas i tabellen under 3.1.
4.4 Lokalanpassning (prioritet 1)

Fem av regionens brandstationer har inte omklädningsrum och duschar för både män och
kvinnor. När det är svårt att rekrytera RiB personal är det viktigt att vi kan erbjuda båda könen en likvärdig möjlighet för omklädning och dusch efter insatser.
Brandstationen i Dalhem är i behov av en omfattande renovering och stort markarbete alternativt behövs ny brandstation byggas. Kostnadsförslag kommer att tas fram under 2022.
Finansiering av driftkonsekvenser

Ärendenr RS RS 2022/326 Datum 2022-02-28

Om nämnden antar ovanstående investeringsplan så medför det ökade kapitalkostnader. I
enlighet med beslut i regionfullmäktige ( RF §135 ) som gäller från och med 2018, utgår
ingen kompensation i ram för kapitalkostnader gällande investeringar. Framtida investeringar ryms inte inom befintliga ramen för kapitalkostnader därför äskas det även för detta
under 3.1.
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Investeringsäskanden
2023-2027
Nämnd/Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningsjtänsten
Kategori av investering
1-5 se nedan

Projekttext

Prio
1,2

Investeringsbudget, brutto tkr

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr

2023 2024 2025 2026 2027

2023

2024

2025

2026

Avstämt med projektavdelningen

2027

Investeringar
Projektnr: 23550

Lokalanpassningar (ny text, samma projektnr)

1

Totalt investeringar

Skattefinansierade investeringar - dela upp i undergrupper enl. beslutad indelning

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

1. Investeringspott för maskiner, inventarier, löpande IT-investeringar samt mindre ombyggnader. Beloppet är beslutat per nämnd av RF och behöver inte äskas
2. Lokalinvesteringar
3. IT-investeringar i gemensam infrastruktur
4. Investeringar i hamnar
5. Investeringar i mark- stadsmiljö, gator och vägar

Avgiftsfinansierade investeringar

12 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

180

359

539

712

706

12 000

180

359

539

712

706

Strategiska investeringar
Särskilda projekt

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1476
25 februari 2022

HR-avdelningen

Regionstyrelsen

Riktlinje hem- och distansarbete, informationsärende
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Under pandemin har det under perioder funnits uttalade restriktioner att de
medarbetare som kan, ska arbeta hemifrån för att förhindra smittspridning. I Region
Gotland är det cirka 1500 medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på
annat ställe än i arbetsgivarens lokaler.
Arbetsgivaren har under pandemin arbetet med hur en successiv återgång till arbetet
ska genomföras på kort sikt och hur arbetet i framtiden kommer att se ut efter
pandemin.
Dialog kring detta har genomförts på olika nivåer i Region Gotland.
Ett dialogmaterial har tagits fram som ett stöd till arbetsplatsträffar med syfte att
identifiera det som har fungerat bra under pandemin och vad man vill ta med sig till
framtidens arbetsplatser.
I dessa dialoger har det framkommit att:
”Region Gotland vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar
kompetensförsörjning och värnar om ett hållbart arbetssätt samt skapar
förutsättningar för engagemang hos medarbetarna. Ett steg i detta arbete är att ha en
mer flexibel syn på var arbetet utförs.
Med en flexibel arbetsplats avses ett arbetssätt där medarbetaren kan kombinera att
arbeta hemifrån och vid arbetsgivarens fysiska arbetsplats. Både verksamhetens
förutsättningar och individens behov ska beaktas.
Med en ökad flexibilitet skapas goda förutsättningar för individen att hitta en balans
mellan arbete och fritid. Färre resor till och från arbetet kan även ge en positiv
miljöeffekt. Ytterligare fördelar är en ökad produktivitet, medarbetare som trivs och
vill stanna kvar samt ett minskat behov av kontorslokaler.”
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1476

Utifrån dialogerna har en riktlinje för hem- och distansarbete tagits fram. Riktlinjen
har samverkats i Central Samverkanskommitté.
Region Gotland erbjuder två tillvägagångssätt till en mer flexibel arbetsplats
1: Hemarbete innebär att medarbetaren arbetar växelvis vid huvudarbetsplatsen och
på annan plats.
2: Distansarbete innebär att medarbetaren utför huvuddelen av arbetstiden på annan
plats än i arbetsgivarens lokaler.
Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är
möjligt till hem- eller distansarbete och i vilken omfattning det kan ske.
Förutsättningarna ska ske i dialog på individuell och gruppnivå och kontinuerligt
följas upp och utvärderas då förutsättningarna kan komma att ändras. Även riktlinjen
ska revideras utifrån ändrade förutsättningar.
Bedömning

Arbetet med att ta fram riktlinjen för hem- och distansarbete har involverat samtliga
förvaltningar genom referensgrupp med chefer och fackliga representanter, HRnätverket, utökad central samverkanskommitté, huvudskyddsombudsgrupp samt
koncernledning.
I arbetet har det framkommit en önskan och vilja att möjliggöra hem- och
distansarbete även efter pandemin och att det är en förutsättning för framtidens
arbetsplats där Region Gotland är en attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag

Riktlinje hem- och distansarbete
Distansavtalsmall
Protokoll CSK
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Datum 2021-11-04
Ärendenr RS 2021/1476
Version 1.1

Hem- och distansarbete
Region Gotland vill erbjuda flexibla arbetsplatser som möter både
verksamhetens och individens behov.
Riktlinjen bygger på det centrala kollektivavtalet med grund i det europeiska
ramavtalet om distansarbete.
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1. Syfte och definition
Region Gotland vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar kompetensförsörjning och
värnar om ett hållbart arbetssätt samt skapar förutsättningar för engagemang hos
medarbetarna. Ett steg i detta arbete är att ha en mer flexibel syn på var arbetet utförs.
Med en flexibel arbetsplats avses ett arbetssätt där medarbetaren kan kombinera att arbeta
hemifrån och vid arbetsgivarens fysiska arbetsplats. Både verksamhetens förutsättningar
och individens behov ska beaktas.
Med en ökad flexibilitet skapas goda förutsättningar för individen att hitta en balans mellan
arbete och fritid. Färre resor till och från arbetet kan även ge en positiv miljöeffekt.
Ytterligare fördelar är en ökad produktivitet, medarbetare som trivs och vill stanna kvar
samt ett minskat behov av kontorslokaler.
1.1 Definitioner

Det finns två tillvägagångssätt till en mer flexibel arbetsplats, hemarbete och distansarbete.
Oavsett tillvägagångssätt är det alltid arbetsgivarens fysiska arbetsplats som utgör
huvudarbetsplatsen. När medarbetaren utför arbetet på annan plats, exempelvis i bostaden,
utgör detta distansarbetsplatsen.
1.1.1 Hemarbete

Hemarbete innebär att medarbetaren arbetar växelvis vid huvudarbetsplatsen och på annan
plats inom Sverige. Merparten av arbetstiden ska dock utföras på huvudarbetsplatsen.
Hemarbete sker inom ramen för chefens arbetsledningsrätt. Ingen skriftlig
överenskommelse krävs.
1.1.2 Distansarbete

Distansarbete innebär att medarbetaren utför huvuddelen av sin arbetstid på annan plats
inom Sverige, exempelvis i medarbetarens bostad.
När medarbetaren faller inom ramen för distansarbete ska ett distansavtal tecknas, enligt
distansavtalsmallen. Medarbetaren anställs i grunden på huvudarbetsplatsen, med ett
tidsbegränsat distansavtal.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

Huvudregeln är att medarbetaren har tjänstestället där hen arbetar mest under en längre
period. Vid distansarbete kan därför distansarbetsplatsen komma att bli tjänstestället. Vad
som utgör tjänsteställe styrs av skattelagstiftningen och kan bland annat påverka avdrag för
resor till och från huvudarbetsplats.

2. Förutsättningar
Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är möjligt
till hem- eller distansarbete och i vilken omfattning det kan ske.
Innan hem- eller distansarbete inleds ska chef tillsammans med arbetsgruppen ha dialog
om förutsättningar, möjligheter och eventuella risker som det nya arbetssättet kan medföra.
Ett naturligt forum för dialogen är en arbetsplatsträff (APT).
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Det är viktigt att dialogen sker kontinuerligt och utifrån flera perspektiv; uppdraget,
arbetsmiljön, tillgänglighet, gruppens behov, individens behov, och ledarskapet.
Eventuella arbetsmiljörisker som uppkommer ska hanteras i arbetsplatsens riskbedömning i
linje med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefen ska även informera om det
förändrade arbetssättet i lokal samverkansgrupp och involvera skyddsombuden i arbetet.
Det är upp till respektive chef att avgöra om och i vilken utsträckning hem- eller
distansarbete är möjligt för varje enskild individ, utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån
verksamhetens behov.
2.1 Lagar och kollektivavtal

Oavsett var arbetet utförs gäller samma lagar, kollektivavtal, rättigheter och skyldigheter, så
länge det är inom Sverige.
Regler för informationssäkerhet och sekretess ska följas på samma sätt, oavsett var arbetet
utförs. Medarbetaren har ett eget ansvar att läsa och följa riktlinjen för
informationssäkerhet.
2.2 Tillgänglighet

Hemarbete är en möjlighet för ett mer flexibelt arbetssätt, vilket innebär att medarbetaren
även behöver vara flexibel utifrån verksamhetens och arbetsgruppens behov.
Det ska vara tydligt inom verksamheten på vilket sätt arbetsgruppen och medarbetaren
förväntas vara fysiskt på huvudarbetsplatsen och tillgängliga utifrån uppdraget, kollegor
samt interna och externa kontakter.
Förutsättningar för hemarbete kan komma att förändras på både kort och lång sikt, vilket
medarbetaren förväntas förhålla sig till.
För distansarbete regleras tillgängligheten i distansavtalet.
2.3 Uppföljning

Det är viktigt att dialogen om hem- och distansarbete följs upp och sker kontinuerligt då
förutsättningarna kan komma att ändras, både på individuell- och gruppnivå.
Om det i dialogen finns farhågor om eller uppkommer avvikelser eller risker i arbetsmiljön
är det viktigt att dessa dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Ett bra sätt för detta är
riskbedömning.
Den individuella uppföljningen sker i regelbunden dialog och årligen i medarbetarsamtalet.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

3. Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs.
Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att säkerställa att distansarbetsplatsen
uppfyller kraven på en god arbetsmiljö ur ett psykosocialt, organisatoriskt samt fysiskt
perspektiv. Detta förutsätter en välfungerande dialog och riskbedömning.
Medarbetaren ska meddela om det uppstår arbetsmiljöproblem samt tillåta att
arbetsgivaren, efter överenskommelse, får besöka denne på distansarbetsplatsen.
Om det i dialogen framkommer att medarbetarens arbetsmiljö inte kan upprätthållas ska
möjligheten till hem- och distansarbete avbrytas.
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4. Utformning och utrustning
Arbetsgivaren ska bidra med det som är nödvändigt för att medarbetaren ska kunna
fullgöra sitt arbete i en tillfredsställande arbetsmiljö.
Vid hemarbete är huvudprincipen att arbetsgivaren utrustar huvudarbetsplatsen. Bärbar
dator, mobiltelefon, headset och eventuella ergonomiska hjälpmedel kan medarbetaren
själv förflytta till och från distansarbetsplatsen.
Vid distansarbete utrustar arbetsgivaren distansarbetsplatsen. Utformning och utrustning
regleras i distansavtalet.
All utrustning ska återlämnas när hem- eller distansarbete upphör. Medarbetaren ansvarar
för att läsa och följa regionens riktlinjer för IT-användning.

5. Försäkringar
5.1 Arbetsskada

Lag om arbetsskadeförsäkring och AFA-försäkring omfattar alla anställda oberoende av var
arbetet utförs, så länge arbetet utförs inom Sverige.
En skada som inträffar på huvudarbetsplatsen, under arbetstid är normalt en arbetsskada.
När en skada inträffar i medarbetarens hem finns inte samma självklara koppling till
arbetet. Då krävs det att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet man ska utföra,
alltså att man skadat sig i samband med att man utför sina arbetsuppgifter.
Däremot gäller inte arbetsskadeförsäkringen när man skadar sig i hemmet i största
allmänhet, även om det sker under fastställd arbetstid.
Arbetsskada ska omedelbart anmälas till arbetsgivaren.
5.2 Stöld eller skador på egendom

En förutsättning för hem- eller distansarbete är att medarbetaren har och upprätthåller en
hemförsäkring. Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen.
Medarbetaren har ett ansvar i att göra vad man kan för att minska risken för skada eller
stöld.

6. Kostnader
Vid hemarbete bekostas distansarbetsplatsens utformning av medarbetaren. Detta
innefattar även kostnader för elektricitet och internetuppkoppling med mera.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

Vid distansarbete regleras eventuella kostnader för utformning i distansavtalet.

7. Tjänsteresor
Vid hemarbete sker resor till och från huvudarbetsplatsen utanför ordinarie arbetstid. Detta
innebär att det inte utgår reseersättning eller arbetstid för resa mellan distansarbetsplatsen
och huvudarbetsplatsen.
Vid distansarbete regleras kostnader och genomförande av resor till och från
huvudarbetsplatsen i distansavtalet.
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Vid de fall tjänstestället regleras till distansarbetsplatsen kommer alla resor till och från
huvudarbetsplatsen att räknas som tjänsteresa.

8. Avbryta hem- eller distansarbete
Medarbetaren eller arbetsgivaren kan när som helst avbryta möjligheten till hemarbete.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

Distansarbete kan avbrytas med en uppsägningstid om minst en månad och max tre
månader. Bryter någon av parterna mot bestämmelserna i distansavtalet har den andre
parten rätt att avsluta överenskommelsen med omedelbar verkan.
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Bilaga 1
Distansarbete innebär att medarbetaren utför huvuddelen av sin arbetstid på annan plats
inom Sverige, exempelvis i medarbetarens bostad. Distansarbete tillämpas endast för
medarbetare som inte är bofasta på Gotland.
1. Förutsättningar
När medarbetaren faller inom ramen för distansarbete ska ett distansavtal tecknas, enligt
distansavtalsmallen. Medarbetaren anställs i grunden på huvudarbetsplatsen, med ett
tidsbegränsat distansavtal.
1.1 Tillgänglighet

Vid distansarbete ska medarbetaren vara anträffbar under ordinarie arbetstid. Medarbetaren
förväntas förhålla sig till verksamhetens överenskomna mötes- och
kommunikationsstruktur.
Vissa möten kan kräva fysisk närvaro på huvudarbetsplatsen. I distansavtalsmallen kommer
chef och medarbetare överens om vilka möten som kräver fysisk närvaro på
huvudarbetsplatsen samt i vilken omfattning.

2. Utrustning
2.1 Teknisk utrustning

Vid distansarbete utrustar arbetsgivaren distansarbetsplatsen. Detta innebär att
arbetsgivaren ska tillhandahålla medarbetaren all teknisk utrustning som hen behöver för
att utföra sitt arbete.
Den tekniska utrustningen hämtas av medarbetaren i samband med besök vid
huvudarbetsplatsen alternativt får den hemskickad. Arbetsgivaren bekostar eventuell frakt.
All utrustning ska återlämnas när distansarbete upphör. Arbetsgivaren bekostar även här
eventuell frakt.
2.2 Kontorsmöbler

Vid distansarbete utrustar arbetsgivaren distansarbetsplatsen. Detta innebär att
arbetsgivaren ska tillhandahålla medarbetaren kontorsmöbler samt eventuella ergonomiska
hjälpmedel, för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete med en god arbetsmiljö.
Arbetsgivaren ersätter medarbetaren med ett belopp om max 5000 kronor för inköp av
kontorsmöbler samt eventuella ergonomiska hjälpmedel. Medarbetaren förmånsbeskattas
för beloppet och behöver uppvisa kvitto.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

Ovan förutsätter att medarbetaren inte redan har kontorsmöbler vid distansarbetsplatsen.

3 Tjänsteresor
Vid distansarbete regleras kostnader och genomförande av resor till och från
huvudarbetsplatsen i distansavtalet.
Medarbetarens tjänsteställe påverkar hanteringen av resor mellan distans- och
huvudarbetsplatsen, enligt nedan;


Om tjänstestället är vid distansarbetsplatsen räknas alla resor till huvudarbetsplatsen
som en tjänsteresa. Arbetsgivaren bekostar överenskomna resor som görs mellan
distans- och huvudarbetsplatsen.
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Om tjänstestället är vid huvudarbetsplatsen räknas alla resor till huvudarbetsplatsen
som privat resa. Arbetsgivaren bekostar överenskomna resor som görs mellan
distans- och huvudarbetsplatsen. Medarbetaren beskattas för dessa resor.

Oavsett vart tjänstestället är ska arbetsgivaren och medarbetaren komma överens om hur
frekvent medarbetaren ska besöka huvudarbetsplatsen. Detta regleras i distansavtalet.
Region Gotlands hållning ska vara generös för att främja ett flexibelt arbetssätt.
Alla resor ska bokas via arbetsgivarens upphandlade resebyrå. Tjänsteresor genomförs
enligt arbetsgivarens rutin.

4. Kostnader
Övriga kostnader som kan uppkomma i samband med distansarbete bekostas av
medarbetaren, som till exempel kostnad för el och bredband.
5. Beslut om distansarbete
Innan beslut om distansarbete fattas ska berörd chef ha dialog med HR.

Ärendenr RS 2021/1476 Datum 2021-11-04

Närmaste chef samt chefens chef tecknar sedan distansavtal med berörd medarbetare.
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Regionövergripande

CSK 211022
Centrala samverkanskommittén

Närvarande
För arbetsgivaren

Facklig organisation
För TCO
För SACO
För Kommunal
Huvudskyddsombud
Justerare

Peter Lindvall, Regiondirektör
Lotta Israelsson, HR-direktör
Elisabeth Söderbäck, HR-specialist
Hans Lyttkens, Digitaliseringsstrateg
Patrik Larsson, HR-strateg, sekreterare
Gunnel Ahlgren, Anna Gynning
Tommy Marquart, Rosita Sundh
Pia Malmros, Fia Karlsson
Annikki Björnlund
Gunnel Ahlgren
Tommy Marquart
Pia Malmros
Annikki Björnlund

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Sammanträdesformalia
Dagordningen fastställdes, justerare och observationsansvarig utsågs och övriga frågor lades till
dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4 Regiondirektör information
Regiondirektören inledde med att informera om det pågående arbetet med verksamhetsplaner
inför nästa år. Fokus har legat på aktiviteter som går i tvärprocesser och som berör flera
verksamheter och förvaltningar. Vidare är budgetarbetet aktuellt samt frågan kring
cementindustrin utifrån flera olika perspektiv och scenarier. Slutligen pågår en rekrytering av ny
samhällsbyggnadsdirektör.
§ 5 Arbetsmiljö
§ 6 Ekonomi
Regiondirektören informerade att indikationer visar på ett positivt resultat på 246
miljoner på årsprognosen. Till regionstyrelsen på onsdag ska områden för korta och
långsiktiga åtgärder inom regionens verksamheter presenteras. Ett av förslagen är medel
till en uppskattningsaktivitet för alla medarbetare innan årets slut. CSK gav inspel att
satsningar också bör göras för de yngsta barnen för att förebygga problem längre fram i
livet.

Dokumentnamn CSK 211022  Dokumentnummer MÖT E-SIGN-24723
Upprättat/Godkänt datum 2021-11-08  E-signerat av Gunnel Ahlgren, Pia Malmros, Annikki Björnlund, Tommy Marquart
Sekreterare Patrik Larsson   Godkänd av Lotta Israelsson

Regionstyrelseförvaltningen RSF

Samverkansmöte

§ 7 Ledare och medarbetare
 Objektsförvaltningsmodellen
Hans Lyttkens var inbjuden och presenterade ett bildspel gällande den nya
objektsförvaltningsmodell som är framtagen. Grunderna till varför detta är viktigt,
skillnad mellan objektsförvaltning och systemförvaltning samt för process
informationssäkerhet och objektsförvaltning gicks igen. Målet är att 75% av alla
verksamhetskritiska IT-system ska ha en förvaltningsplan sommaren 2022.
CSK ställde frågor kring vilka system som innefattas i förvaltningen samt lyfte att
många system påverkar medarbetare och vikten av deras möjlighet till delaktighet
tillsammans med fackliga organisationer.


Norma
Frågan utgick och återkommer på nästa CSK.

§ 8 Information
§ 9 Inför beslut
 Genomgång av kallelse till RS den 27 oktober
Arbetsgivaren gick igenom kallelsen. De fackliga företrädarna lyfte att
personalkostnadsökningen är för lågt budgeterad 2022. Det behöver hållas i den högre
tilldelningen så satsningar inte tappar fart för att kunna kompetensförsörja Region
Gotland. I övrigt inga synpunkter som skulle tas till protokollet.


Riktlinje hem / distansarbete
Elisabeth Söderbäck var inbjuden till punkten där riktlinjen för hem/distansarbete
skulle fastställas. Riktlinjen hade skickats ut inför mötet samt hanterats tidigare i andra
forum, bland annat i utökat CSK. Dialog fördes kring riktlinjen gällande bland annat
arbetsmiljöaspekten och kompetensförsörjningsperspektivet. De fackliga företrädarna
lyfte även vikten av ett närvarande ledarskap. Utifrån dialogen genomfördes justeringar i
riktlinjen som CSK sedan ställde sig bakom. CSK är överens om att riktlinjen löpande
behöver följas upp och utvärderas i detta forum.

§ 10 Övriga frågor
 Jurymedlem till förnyelsepriset
CSK utsåg en representant till att delta i juryarbetet kring förnyelsepriset och
Kommunal tar platsen för CSK 2022.


Verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar
Lisa Salmi är rekryterad som verksamhetsutvecklare för chefers förutsättningar och kommer
bjudas in vid tillfälle till CSK för närmare presentation.

§ 11 Nästa möte
Den 23 november kl 10:00-12:00. Mötet kommer att genomföras digitalt. På möten kommer
mötesplan för 2022 att lyftas samt former för CSK möten framåt.
§ 12 Utchecknings-, observationspunkter
Gunnel Ahlgren ansvarade för punkten och beskrev ett möte med mycket diskussion kring
frågor där CSK både var överens men även frågor där deltagarna hade olika hållning. Trots
detta var samtalsklimatet gott och arbetet gick framåt.

Dokumentnamn CSK 211022  Dokumentnummer MÖT E-SIGN-24723
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Samverkansmöte

§ 13 Avslutning sker i samband med att protokollet justerats
Protokollet kommer att mailas ut för synpunkter innan mail för digital justering skickas ut.
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Region Gotland

Distansarbete

- individuellt avtal

Riktlinjen för hem- och distansarbete utgör avtalsinnehåll i nedanstående avtal.
Distansavtal gällande
Medarbetare

Personnummer

Befattning

Adress distansarbetsplats

Huvudarbetsplats

Tjänsteställe
Distansarbetsplatsen / huvudarbetsplatsen

Detta avtal om distansarbete gäller för tiden

tom

.

Avtal om distansarbete kan förlängas först efter utvärdering. Om någon av parterna inte
har för avsikt att förlänga avtal om distansarbete ska detta meddelas enligt den
överenskomna uppsägningstiden. Avtalet kan även upphävas med omedelbar verkan om
arbetsgivaren bedömer att distansarbetsplatsen inte är säker ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om

månad.

Avtalet ska sägas upp skriftligt.
benämns som medarbetare i nedanstående text.
Tillgänglighet

Vid distansarbete är medarbetaren anträffbar under ordinarie arbetstid och förhåller sig
till verksamhetens överenskomna mötes- och kommunikationsstruktur.
Vissa möten kan kräva fysisk närvaro på huvudarbetsplatsen, det är viktigt att chef och
medarbetare har dialog kring detta.
Utrustning och kontorsmöbler

Arbetsgivaren tillhandahåller medarbetaren all teknisk utrustning som hen behöver för
att utföra sitt arbete.
Medarbetaren hämtar den tekniska utrustningen vid huvudarbetsplatsen
Medarbetaren får den tekniska utrustningen hemskickad. Arbetsgivaren bekostar
eventuell frakt.
All teknisk utrustning ska återlämnas enligt överenskommelse när distansarbete upphör.
Arbetsgivaren ersätter medarbetaren med ett belopp om max 5000 kronor för inköp av
kontorsmöbler mot kvitto samt eventuella ergonomiska hjälpmedel. Medarbetaren
förmånsbeskattas för beloppet.
Tjänsteresor

Medarbetarens tjänsteställe påverkar hanteringen av resor mellan distans- och
huvudarbetsplatsen.
Tjänstestället är vid distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren bekostar överenskomna
resor som görs mellan distans- och huvudarbetsplatsen.
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Region Gotland
Region Gotland

Tjänstestället är vid huvudarbetsplatsen. Arbetsgivaren bekostar överenskomna resor
som görs mellan distans- och huvudarbetsplatsen. Medarbetaren beskattas för dessa
resor.
Alla resor ska bokas via arbetsgivarens upphandlade resebyrå. Tjänsteresor genomförs
enligt arbetsgivarens rutin.
Övriga kostnader

Övriga kostnader som kan uppkomma i samband med distansarbete bekostas av
medarbetaren, som till exempel kostnad för el och bredband.
Uppföljning

Parterna ska följa upp distansarbetet i regelbunden dialog och årligen i
medarbetarsamtalet.
Medarbetaren är införstådd med att samma lagar, kollektivavtal, rättigheter och
skyldigheter som gäller på huvudarbetsplatsen, även gäller på distansarbetsplatsen och
har tagit del av gällande policys och riktlinjer.

Datum
Närmaste

Chefchefens chef

Medarbetare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Inskickas till: Löneenheten, HR-avdelningen, Regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/85
28 januari 2022

Anna Adler (RSF) / Rebekka Gannholm (TKF)

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring avseende markanvisning av del av Björke
Varplöse 1:28, för utökning av Syrengården i Roma
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att
- godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Alvar
Hallgren Förvaltnings AB inför kommande planarbete, som syftar till att
utöka Syrengården i Roma.
- ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal samt
förbereda för försäljning.

Sammanfattning

Alvar Hallgren Förvaltnings AB inledde i maj 2019 en kommunikation med
Socialförvaltningen inom Region Gotland med förslag på utökning av den av bolaget
ägda Syrengården i Roma, som är ett särskilt boende för personer med
demenssjukdom. Verksamheten drivs av Region Gotland och boendet har 19 platser
i nuläget. Förslaget innebär en utökning med 36 nya platser.
En utökning av Syrengården är endast möjlig inom den intilliggande regionägda
fastigheten Björke Varplöse 1:28, som är en del av Sockerparken. Området som avses
är ca 7000 kvm.
För att kunna genomföra förslaget behöver det även upprättas en ny detaljplan för
området. Miljö- och byggnämnden godkände den 14 oktober 2020 (MBN § 226)
ansökan om planbesked. Planarbetet har dock ännu inte inletts.
Den avsiktsförklaring som ärendet gäller är ett första steg i en process som syftar
försäljning av markområdet till Alvar Hallgren Förvaltnings AB. Avsiktsförklaringen i
sig är inte ett beslut om försäljning, men den innebär i förlängningen att en
direktanvisning av Regionens mark genomförs.
Detaljplanearbetet bekostas av exploatören, vilket regleras i ett plankostnadsavtal.
Före uppstarten av detaljplanearbetet och tecknande av plankostnadsavtal behöver
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/85

Region Gotlands inställning till en framtida markförsäljning klargöras. Genom
föreslagen avsiktsförklaring tydliggörs att Region Gotland ställer sig positiva till en
direktförsäljning efter att detaljplanen vunnit laga kraft och villkor i
markanvisningsavtal har uppfyllts.
Den ovan nämnda direktförsäljningen av Regionens mark som utökningen av
Syrengården medför, innebär en avvikelse från gällande riktlinjer för försäljning av
fastigheter. Avvikelsen kan dock motiveras med att den föreslagna utökningen
överensstämmer med Socialförvaltningens plan för särskilt boende för äldre inom
Region Gotland 2019-2028, i vilken det anges att befintliga särskilda boenden som
innehåller 20 lägenheter bör utökas med minst 10 lägenheter, för att få en bättre
kostnadseffektivitet. Det anges också att Socialförvaltningen under de närmaste åren
kommer att ha ett behov av ytterligare platser på särskilda boenden utöver redan
planerade platser. Socialförvaltningen är positiv till den föreslagna utökningen.
Markanvisningsavtalet som avses träffas med exploatören kommer att tas fram i
samband med att den nya detaljplanen börjar ta form, vilket innebär i den senare
delen av planarbetet. I och med beslut i detta ärende kommer förslag till avtal att
upprättas och förhandlas med exploatören och därefter kommer avtalet upp för
beslut om godkännande i Regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och
underskrivet av båda parter får exploatören en option på att förvärva marken. Innan
förvärv sker ska exploatören ha uppfyllt de villkor som reglerats i markanvisningsavtalet.
I markanvisningsavtalet kommer att regleras frågor om byggnation inom
kvartersmark, kostnadsansvar, köpeskilling, lantmäteriförrättning samt utförande och
bekostande av eventuella allmänna anläggningar m.m.
Förvärv av fastigheten kommer att ske till marknadsmässiga villkor. För det
ändamålet kommer en marknadsmässig värdering att utföras i samband med
framtagandet av markanvisningsavtalet.

Det område av Björke Varplöse 1:28 som avsiktsförklaringen gäller
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/85

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser Alvar Hallgren Förvaltnings ABs intresse för att
utveckla Syrengården som en bra möjlighet att skapa fler lägenheter för särskilt
boende 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. Det finns dock
enligt Region Gotlands riktlinjer möjlighet att göra avsteg från detta när det är det
bästa sättet att uppnå de mål som Regionen har, som t ex i det här fallet att tillskapa
fler platser på särskilda boenden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot ovanstående
avsiktsförklaring och den därpå följande markanvisningen och föreslår
Regionstyrelsen att godkänna dels avsiktsförklaringen och dels att
markanvisningsavtal upprättas med Alvar Hallgren Förvaltnings AB.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Bilaga 1 Avsiktsförklaring undertecknat av exploatör

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
SBF Planenheten
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Anna Wejde

Ärende RS 2021/1244
Datum 25 februari 2022
Sida 1 (2)

Överlåtelse av markanvisningsavtal och tomrättsavtal
avseende Visby Korpralen 1
Förlag till beslut



Regionstyrelsen godkänner att K2A Studenthus i Visby AB inträder i
stället för Svenska Studenthus AB som part i gällande
markanvisningsavtal och tomträttsavtal på oförändrade villkor.

Sammanfattning

I beslut (2021-09-29 RS § 278) fattade Regionstyrelsen ett inriktningsbeslut att
direktanvisa Visby Korpralen 1 till Svenska Studenthus AB för etablering av
studentbostäder. I samma beslut fick förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett av Svenska Studenthus AB undertecknat markanvisningsavtal. Detta
markanvisningsavtal samt upprättat tomträttsavtal avseende Visby Korpralen 1
godkändes av Regionstyrelsen 2021-10-27 (RS § 331). I det gällande
markanvisningsavtalet ges Svenska Studenthus AB rätt att sätta ett helägt
dotterbolag i sitt ställe under förutsättning att dotterbolaget svara för samtliga
förpliktelser och åtaganden gentemot Region Gotland. Svenska Studenthus AB
har gjort en framställan om godkännande av att K2A Studenthus i Visby AB
inträder som part i sitt ställe.

KORPRALEN

Ärendebeskrivning

Inom varje ort där Svenska Studenthus AB etablerar sig och bygger
studentbostäder bildas ett dotterbolag för ägandet och förvaltningen av de
bostäder som iordningställs. Av det skälet skrevs rätten in i gällande
markanvisningsavtal för Svenska Studenthus AB om överlåtelse till helägt
dotterbolag. Detta under förutsättning att dotterbolaget ikläder sig samma
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1244
Sida 2 (2)

förpliktelser och åtaganden gentemot Region Gotland. Av överenskommelsen
mellan Region Gotland, Svenska Studenthus AB och K2A Studenthus i Visby
AB framgår att K2A Studenthus i Visby AB övertar alla de åtaganden och
förpliktelser som enligt det berörda markanvisningsavtalet och tomträttsavtalet
som åvilar Svenska Studenthus AB. Därmed inträder K2A Studenthus i Visby
AB som part enligt överenskommelsen.
Bedömning

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan är det förvaltningens bedömning att
inkommen framställan om överlåtelse av berörda avtal till K2A Studenthus i
Visby AB kan godkännas.
I och med att K2A Studenthus i Visby AB inträde som part och övertar samma
åtagande och förpliktelser på oförändrade villkor får överlåtelsen i sig inga
konsekvenser för Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Överenskommelse om överlåtelse av avtal avseende Visby Korpralen 1 (bilaga
1)
Tomträttsavtal avseende Visby Korpralen 1
Markanvisningsavtal avseende Visby Korpralen 1
Beslut Regionstyrelsen 2021-10-27 (RS § 331)

Regional utveckling
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/358
8 mars 2022

Klicka här för att ange text.

Regionstyrelsen

Återstartsåtgärder riktade till kultursektorn, fritidssektorn
samt näringslivet 2022
Förslag till beslut i Regionstyrelsen



Regionstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder som stöd för återstart med
anledning av Coronapandemin



Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.



Kostnader för åtgärder inom regionstyrelsen finansieras över det egna kapitalet



Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.

Sammanfattning

Region Gotland har under åren 2020 och 2021 vid sex tillfällen och genom olika
nämnder fattat beslut om stödåtgärder för näringslivet, kultursektorn, fritidssektorn
samt civilsamhället med anledning av den pågående Coronapandemin. Åtgärderna
har sammantaget hjälpt till att lindra de negativa effekterna i det gotländska samhället
och skapa bättre uthållighet för många aktörer.
Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och syftar till att stimulera till återstart
nu när restriktionerna är borttagna och vi förhoppningsvis går mot en minskad
smittspridning och avtagande pandemi. Framförallt besöksnäringsföretagen har
upparbetade skulder under pandemiperioden som ska betalas av vilket kommer att
bli kännbart det kommande året. Besöksnäringsföretagen är också viktiga som insteg
för ungdomars första sommarjobb.
Förslagen innefattar åtgärder som är fördelade mellan regionstyrelsen (RS), miljöoch byggnämnden (MBN) samt tekniska nämnden (TN). Respektive nämnd behöver
också fatta beslut för de åtgärder som berör dem och MBN samt TN föreslås också
få möjlighet att söka tilläggsanslag för uteblivna intäkter eller kostnader till följd av
åtgärderna.
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Tjänsteskrivelse
RS 2022/358

Målgrupp näringsliv
Näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet har haft kännbara effekter
av två års pandemi. Samtidigt så blev 2021 bättre än förväntat även om många
företag fortfarande har sviter efter 2020 med bl.a. upparbetade skatteskulder som ska
betalas framöver. För att bistå i återstarten 2022 föreslås därför följande åtgärder;


Omstart mötesindustrin, utställnings/-marknadsföringspaket (RS, c:a 300 tkr)



Kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen under våren.
Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 tkr)



Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)



Efterskänka halva kostnaden för alkoholtillsyn under 2022. (MBN, c:a 1
mnkr)



Markupplåtelser, halva kostnaden för uteserveringar för 2022. Gäller även
markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen.
(TN, c:a 1 mnkr)



Region Gotland medger 90-dagars betaltid på fakturerade markupplåtelser
(RS/TN, ingen kostnad)

Målgrupp kultursektorn


Ett tillskott till kultursektorn med inriktning mot kultur- och hälso-området.
Syftet är att ge riktade insatser samt utveckla arbetet för att visa på kulturen
som verktyg i hälsofrämjande arbete. Kan även kopplas till medarbetare inom
Region Gotland som upplevt påfrestningar inom sina yrken tex inom vården
alternativt riktat till äldrevården. Vi samarbetar inom förvaltningen med
enheten för Social välfärd samt externt med de regionala
kulturinstitutionerna.
900 tkr tilldelas kulturenheten inom Regionstyrelseförvaltningen och 600 tkr
tilldelas de regionala kulturinstitutionerna i deras utvecklingsarbete kring
hälsofrämjande arbete såsom exempelvis körsång, slöjdterapi/hantverk,
konst-/bildterapi, improvisationsteater, biblioterapi eller shared reading.
Förslag till fördelning blir då;
-

Gotlands Museum 200 tkr

-

Gotlandsmusiken 100 tkr

-

Länsteatern 100 tkr

-

Film på Gotland 100 tkr

-

Länsbiblioteket 100 tkr
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/358

Målgrupp fritidssektorn


Ett tillskott till RF-Sisu Gotland för att fortsätta att fördjupa och utveckla
arbetet med fördelningen av den så kallade ”regionmiljonen”. Fokus på
återstart och åter- och nyrekrytering och metodutveckling. Premierade
målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer och funktionsnedsatta.
Stödet administreras och fördelas av RF-Sisu Gotland med stöttning och
inspel från Kultur- och fritidsavdelningen. Tappet av medlemmar, framför
allt barn och ungdomar, i de gotländska föreningarna har varit omfattande
under pandemin. Vägen tillbaka för dessa barn och ungdomar är ännu oklar,
men klart är att stillasittande blir allt större ju fler som väljer att inte vara kvar
i föreningsverksamheten.
Därav innefattar också tillskottet medel i ”regionmiljonen” där RF-Sisu
Gotland kan arbeta med att utveckla metoder för att komma fram till hur
man på bäst sätt kan få alla barn och ungdomar att öka sin aktivitet så att alla
barn rör på sig minst en timme om dagen. Detta sker med fördel i samverkan
med UAF för att få med skolan i samma projekt och process.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder i syfte att stimulera återstart och hantera konsekvenserna av
Coronapandemin. Åtgärderna ligger i linje med tidigare genomförda åtgärder och är
framtagna i samarbete med våra samarbetspartners.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Annica Löwenadler, ekonomistrateg

Ärende RS 2022/273
Datum 23 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för åtgärder termiskt klimat, operation
Visby Lasarett
Förlag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för
klimatåtgärder på operationsavdelningen till tekniska nämnden beviljas.
Finansiering sker ur regionens eget kapital med 7 500 000 kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för att genomföra klimatåtgärder på
operationsavdelningen på Visby lasarett.
Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur. På Visby
lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods,
orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som krävs för operationssalarna på Visby
lasarett krävs en omfattande ombyggnation av befintlig värme- och
luftbehandlingsanläggning, samt installation av en helt ny kylanläggning. I
sterilförråd krävs även att lokal befuktning installeras.
Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningens bedömning är att begäran om tilläggsanslag bör
beviljas och instämmer i teknikförvaltningens bedömning att dessa åtgärder
måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som efterfrågas samt
för att undvika att operationer måste ställas in.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Tekniska nämnden § 7 2022-02-09
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Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/273
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 7

Sida 1 (2)

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

Ärendenummer: TN 2021/4094
Paragraf föregående instans: TN AU § 3
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel för klimatåtgärder på
operationsavdelningen.
Sammanfattning

Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur.
På Visby lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med
sterilgods, orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som hälso- och sjukvårdsförvaltningen
krav ställer för operationssalarna på Visby lasarett krävs en omfattande
ombyggnation av befintlig värme- och luftbehandlingsanläggning, samt
installation av en helt ny kylanläggning. I sterilförråd krävs även att lokal
befuktning installeras.
Krav på reglerad fukt återfinns i, Swedish Standard Institute tekniska
specifikation, SIS-TS 39:2015. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har givit
teknikförvaltningen i uppdrag att inför kommande sommar utreda och åtgärda
lösningar för att installera kyla och avfuktning i operationssalarna, förrum och
förråd på operationsavdelningen.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att
dessa åtgärder måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som
efterfrågas.
Barn- och genusperspektiv – Att ha hög teknisk standard på våra
operationssalar gynnar alla medborgare som har behov av operation.
Landsbygdsperspektiv - Att ha hög teknisk standard på våra operationssalar
gynnar alla medborgare boende på Gotland som har behov av operation.
Ekonomisk konsekvensanalys - Investeringen kommer att belasta Hälsooch sjukvårdsförvaltningens internhyra.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 5,9 miljoner kronor i investeringsmedel för klimatåtgärder på
operationsavdelningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-08
Skickas till

Regionstyrelsen, HSF
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Mottagare
Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för inköp av väghyvel
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av
begagnad väghyvel till tekniska nämnden avslås.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att utföra underhåll och skötsel av enskilda
vägar med statsbidrag och för att fortsätta utföra detta uppdrag, menar
förvaltningen att det behövs göras en anskaffning av begagnad väghyvel. Detta
då befintliga väghyvlar börjar bli uttjänta och det är problem med att få tag i
reservdelar samt att underhållskostnaderna ökar (äldsta hyveln är från 1973).
En konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av
resursbrist (väghyvlar).
Förvaltningen gör bedömningen att avskrivningstiden är 10 år samt uppskattar
kapitalkostnaderna till 600 000 kronor per år, något som skulle belasta befintlig
driftsbudget. Vidare bedöms reparationskostnaderna minska i samband med
anskaffning i och med att dessa kostnader belastar driftbudgeten i dag.
Bedömning

Tekniska nämnden menar att de inte kan genomföra denna investering inom
nuvarande maskinanskaffningsbudget då kostnaden för en ny väghyvel
överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten. Hyra en väghyvel är, enligt
tekniska nämnden, inte ett alternativ då utbudet inte finns.
Regionstyrelseförvaltningen invänder mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att avslå tilläggsanslag på 6 000 000 kronor för inköp
av begagnad väghyvel. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att denna
investering borde kunna hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Tekniska
nämnden har också möjlighet att i samband med strategisk plan och budget
2023-2025 äska om att utöka investeringspotten.
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Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 8

Sida 1 (2)

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
väghyvel

Ärendenummer: TN 2021/3987
Paragraf föregående instans: TN AU § 4
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från regionstyrelsen på
6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Sammanfattning

Teknikförvaltningen Gata/Vägenheten har i uppdrag att utföra underhåll och
skötsel av enskilda vägar med statsbidrag.
För att fortsätta utföra detta uppdrag behövs en anskaffning av begagnad
väghyvel genomföras, befintliga börjar bli uttjänta och problem med att få tag i
reservdelar samt underhålls kostnaderna ökar, vår äldsta hyvel är från 1973. En
konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av resursbrist
(väghyvlar).
Under 2022-2023 har vi för avsikt att genomföra investeringen av en begagnad
väghyvel.
Denna investering kan vi inte göra genom maskinanskaffningsbudgeten då
kostnaden för en ny väghyvel överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten.
Hyra komplett utrustade väghyvlar är inget alternativ, utbudet finns ej.
Väghyvlarna används till:
820 km enskilda vägar med stadsbidrag, därav 420 km grusväg.
Hela Gotland som arbetsområde
Grusvägsunderhåll
Dammbindning
Parkeringar, bad- o besöksplatser med mer.
Snö- och halkbekämpning
Is rivning och snöröjning
Fakta:
Väghyvlarna är gamla och den äldsta från cirka 1973
Drift timmar per år cirka 800-900
(Snö- och halkbekämpning ej inkluderat i detta)

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Reparations kostnader i år 229 000 kronor (t.o.m. 7/10-21 på en väghyvel)
Reparations kostnader i snitt per år under en 3 års period
Ca 134 000 kronor per år (en väghyvel)
Det börjar bli svårt att hitta delar och många kompromisslösningar för att
kunna hålla denna i drift.
Bedömning

Anskaffningen:
Upphandlingsstöd behövs för att genomföra upphandlingen.
Möjlighet till RFI (request for information) förvaltningen frågar marknaden.
Anskaffning under 2022-2023 för att få tiden att hitta en bättre begagnad
väghyvel till så låg kostnad som möjligt, då vi vill hålla ned kostnaden för
investeringen samt kapitalkostnaderna. Förvaltningen hoppas att hitta en
begagnad väghyvel för 3-4 000 000 kronor. Men det kommer att finnas
förutsättningar att investera i en ny väghyvel 5-6 000 000 kronor om fullgott
begagnat alternativ saknas.
Barn- och genusperspektiv – Säkra vägar för bland annat skolskjuts
Landsbygdsperspektiv – Väghyvlarna ska användas över hela Gotland. God
tillgänglighet över hela Gotland och dess besöksplatser.
Ekonomisk konsekvensanalys - Ekonomi:
Tilläggsanslag: 6 000 000 kronor för anskaffningen av en begagnad väghyvel .
Avskrivningstid 10 år. Kapitalkostnader 600 000 kronor per år som kommer
att belasta befintlig driftsbudget. Reparationskostnaderna bör minska i
samband med denna anskaffning, dessa kostnader belastar driftsbudgeten i dag.
Investeringen ryms inte inom Teknikförvaltningens maskinanskaffningsplan.
Ärendets behandling under mötet

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

• Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från regionstyrelsen på
6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-19
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2021/1658
Datum 25 februari 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av Investeringsprocessen
Förlag till beslut

Regionstyrelseförvaltningens yttrande över revisionsrapporten lämnas som svar
till regionens revisorer.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens investeringsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om processen kring investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och
intern kontroll. Syftet har även varit att kontrollera huruvida berörda regelverk
efterlevs.
Avgränsning har gjorts genom att inte granska och bedöma investeringsprocessen som föregår beslut om investeringar, dvs beredning av investeringsbudget/investeringsplan. Granskningen fokuserar på genomförandefasen i projekten och styrelsens/nämndens styrning, uppföljning och kontroll i denna del.
Inom ramen för granskningen har 3 projekt valts ut; Kryssningskaj Visby,
Klintehamns AVR och Törnekvior förskola.
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och tekniska nämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt. Det vill säga att projekten till viss del omfattas av en tillräcklig
styrning och intern kontroll. Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats
av Region Gotland sedan projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att i den del som berör regionstyrelsens
ansvar för att det finns relevanta styrdokument så bedömer KPMG att de riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser Region Gotlands
investeringsprocesser är ändamålsenliga.
De rekommendationer som lämnats i granskningen avser projektens genomförande där tekniska nämnden/teknikförvaltningen är ansvariga. Synpunkter på
projektmodellen kommer att övervägas av ansvarig tjänsteperson på regionstyrelseförvaltningen.
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Ärendebeskrivning

Nedan listas de revisionsfrågor som besvarats i granskningen.


Finns fastställda riktlinjer och rutiner för styrning och kontroll av
större investeringsprojekt?



Bygger beslut om större investeringar på tillräckliga beslutsunderlag?



Möjliggör beslutsunderlagen en tillräcklig grund för att styrelse/nämnd
ska kunna göra prioriteringar mellan olika projekt?



Innehåller beslutsunderlagen kostnadskalkyler (avseende såväl investeringen som kommande driftskostnader) som möjliggör att styrelse/nämnd kan fatta välgrundade beslut?



Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringsprojekt?



Finns ändamålsenliga projektorganisationer inkl styrgrupp, projektgrupp, kompetent personal etc.



Genomförs riskanalyser inför/i samband med beslut om investeringsprojekt?



Sker en ändamålsenlig budgetering och redovisning av investeringsprojekt?



Vilka principer tillämpas för aktivering respektive kostnadsföring av utgifter för egen personal i projekten?



Sker tillräcklig uppföljning (verksamhetsmässig såväl som ekonomisk)
av investeringsprojekt under tiden för projektets genomförande?



Vilka större ekonomiska avvikelser från ursprunglig budget har uppstått och vilka är förklaringarna till dessa?



Finns tillräckligt systemstöd för investeringsprojekt?



Är de bedömningar som görs av projektens förläggning i tiden realistiska?



Har fastställd tidsplan följts efter projektstart? Om förskjutningar inträffat, vilka orsaker har funnits?



Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter projektets avslut?



Hur säkerställer regionstyrelsen, tekniska nämnden och övriga berörda
nämnder en tillräcklig insyn och uppföljning av beslutade investeringsprojekt?
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen, tekniska nämnden och övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) till viss del säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt, d v s att investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de
granskade projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. KPMG bedömer
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att projektmodell, riktlinjer och övriga styrande dokument är ändamålsenliga.
KPMG:s substansgranskning av projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola, visar på att projekt går att slutföra
även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad gäller projektutformning.
Denna granskning visar samtidigt på behovet av projektmodell och riktlinjer
vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån KPMG:s bedömning och slutsats rekommenderas regionstyrelsen och
tekniska nämnden att:


Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av
projektmodellens olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg. I nuläget finns viss otydlighet.



Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de
som nyttjas i nuläget.



Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är godtagbara.



Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen
inte blir alltför forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt hade kunnat stärkas.



Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.



Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att arbeten utförs på ett ordnat och väl synkat
sätt i korrekt ordning är avgörande för en god projektframdrift enligt
plan.



Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och kompetens som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa kan ju vara olika stora eller komplexa till sin natur.



Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de
parter som är involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga
mötesforum kopplade till projekt ska noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt framgår hur problem/utmaningar
tacklats samt hur avvikelser av olika slag hanterats.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen noterar att i den del som berör regionstyrelsens
ansvar för att det finns relevanta styrdokument, så bedömer KPMG att de riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser Region Gotlands
investeringsprocesser är ändamålsenliga. Det finns riktlinjer på plats för att dels
säkerställa tydliga roller för såväl förtroendevalda som tjänstemän, dels för att
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skapa tydlighet kring de steg som är aktuella under de olika faserna i investeringsprocessen. KPMG ställer sig mycket positiva till de förändringar som genomförts rörande investeringsutrymmen då det skapar en ökad flexibilitet projekten sinsemellan samt minskar onödigt administrativt arbete för att på så vis
effektivisera processen.
KPMG har utöver det föreslagit vissa förändringar i projektmodellen. De förslagen kommer att övervägas och tas om hand av ansvarig tjänsteperson på regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

Ej aktuellt
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Revisionsrapport: Granskning av investeringsprocessen 2021-11-18
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Regionens revisorer
Kopia till: Mats Lundberg, sakkunnigt biträde KPMG
Tekniska nämnden

Region Gotland
Revisorerna

2021-11-24

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Regionfullmäktige för kännedom

Granskning av ”Investeringsprocessen”
KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens investeringsprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om processen kring investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och tekniska
nämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt,
d v s att investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer och övriga
styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola, visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad gäller projektutformning. Denna granskning
visar samtidigt på behovet av projektmodell och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska nämnden att:
•

Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av projektmodellens
olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg. I nuläget finns viss
otydlighet.

•

Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i nuläget.

•

Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är godtagbara.

•

Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir alltför
forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt hade kunnat
stärkas.

•

Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

•

Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att arbeten
utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en god projektframdrift enligt plan.

•

Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och kompetens
som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa kan ju vara olika
stora eller komplexa till sin natur.

•

Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till projekt ska
noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag hanterats.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2022-03-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland

Mats Ågren, ordförande

Granskning av
Investeringsprocessen
Revisionsrapport
Region Gotland

KPMG AB
2021-11-18
Antal sidor 29
Antal bilagor 1

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms
affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential | Internal Use Only

Region Gotland
Granskning av Investeringsprocessen
2021-11-18

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

2

2

Bakgrund

4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Syfte och revisionsfrågor
Avgränsning
Ansvarig styrelse/nämnd
Revisionskriterier
Metod

4
5
5
5
5

3

Resultat av granskningen

7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Riktlinjer och styrande dokument
Övergripande investerings-/projektprocess
Kryssningskaj Visby
Klintehamns Avloppsreningsverk - AVR
Törnekvior förskola

7
10
15
19
24

4

Slutsats och rekommendationer

28

Bilaga 1 – Granskade dokument och intervjupersoner

© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification KPMG Confidential | Internal Use Only

30

Region Gotland
Granskning av Investeringsprocessen
2021-11-18

1

Sammanfattning
KPMG har av Region Gotlands förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska
regionens rutiner och processer vad gäller styrning, finansiering och uppföljning av
större investeringsprojekt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Det
övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om processen kring
investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen,
tekniska nämnden och övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) till viss del
säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt, d v s att
investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade
projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer
och övriga styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av
projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola,
visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad
gäller projektutformning. Denna granskning visar samtidigt på behovet av projektmodell
och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska
nämnden att:

— Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av
projektmodellens olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg.
I nuläget finns viss otydlighet.

— Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i
nuläget.

— Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som
utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är
godtagbara.

— Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir
alltför forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt
hade kunnat stärkas.

— Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det
att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

— Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och
överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att
arbeten utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en
god projektframdrift enligt plan.

— Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och
kompetens som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa
kan ju vara olika stora eller komplexa till sin natur.

— Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är
involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till
projekt ska noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt
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framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag
hanterats.
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2

Bakgrund
I Region Gotland är investeringsprojekten betydande. Region Gotlands
investeringsbudget uppgår enligt Strategisk plan och budget 2021-2023 till ca 2,8
mdkr för den kommande femårsperioden.
Investeringarna kräver finansiering och belastar efter färdigställande resultaträkningen
med årliga kostnader för avskrivningar och räntor. Som en följd av investeringar
uppstår också olika typer av driftskostnader. Att den interna projektstyrningen och
interna kontrollen i investeringsprojekten är tillfredsställande är väsentlig och utgör
grund för god ekonomisk hushållning av regionens resurser. Bristande styrning och
uppföljning av större investeringsprojekt kan leda till budgetöverskridanden, ökade
kapitalbehov och ökade kostnader.
Med bakgrund av detta har Region Gotlands revisorer beslutat att regionens styrning
av investeringsprojekt behöver granskas.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen, tekniska nämnden och
övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) har säkerställt en ändamålsenlig
projektstyrning avseende investeringsprojekt, vilket innebär att investeringsprojekt
omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll. Syftet har även varit att kontrollera
huruvida berörda regelverk efterlevs.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Finns fastställda riktlinjer och rutiner för styrning och kontroll av större
investeringsprojekt?

— Bygger beslut om större investeringar på tillräckliga beslutsunderlag?
-

Möjliggör beslutsunderlagen en tillräcklig grund för att styrelse/nämnd ska
kunna göra prioriteringar mellan olika projekt?
Innehåller beslutsunderlagen kostnadskalkyler (avseende såväl investeringen
som kommande driftskostnader) som möjliggör att styrelse/nämnd kan fatta
välgrundade beslut?

— Finns det en tydlig organisation och ansvarsfördelning avseende initiering,
planering, beslut och genomförande av investeringsprojekt?

— Finns ändamålsenliga projektorganisationer inkl styrgrupp, projektgrupp, kompetent
personal etc.

— Genomförs riskanalyser inför/i samband med beslut om investeringsprojekt?
— Sker en ändamålsenlig budgetering och redovisning av investeringsprojekt?
— Vilka principer tillämpas för aktivering respektive kostnadsföring av utgifter för egen
personal i projekten?

— Sker tillräcklig uppföljning (verksamhetsmässig såväl som ekonomisk) av
investeringsprojekt under tiden för projektets genomförande?

— Vilka större ekonomiska avvikelser från ursprunglig budget har uppstått och vilka är
förklaringarna till dessa?
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— Finns tillräckligt systemstöd för investeringsprojekt?
— Är de bedömningar som görs av projektens förläggning i tiden realistiska?
— Har fastställd tidsplan följts efter projektstart? Om förskjutningar inträffat, vilka
orsaker har funnits?

— Sker tillräcklig uppföljning/analys av investeringsprojekt efter projektets avslut?
— Hur säkerställer regionstyrelsen, tekniska nämnden och övriga berörda nämnder en
tillräcklig insyn och uppföljning av beslutade investeringsprojekt?

2.2

Avgränsning
Granskningen avser bedöma huruvida Region Gotland säkerställer en ändamålsenlig
styrning, uppföljning och kontroll av beslutade investeringsprojekt. Den avser därmed
inte att granska och bedöma investeringsprocessen som föregår beslut om
investeringar, dvs. beredning av investeringsbudget/ investeringsplan. Granskningen
fokuserar istället på genomförandefasen i projekten och styrelsens/nämndens styrning,
uppföljning och kontroll i denna del.
Inom ramen för granskningen har 3 projekt valts ut för substansgranskning. Dessa är
(1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola. För de
utvalda projekten har vi valt att fokusera på processen från beslut till avslut och
eventuell uppföljning av projekten. För att få en helhetsbild av styrningen av projekten
har vi dock även valt att titta på de beslutsunderlag som utgjort grunden för beslut om
genomförande.
Granskningen har omfattat investeringar som färdigställts under 2019-2021.

2.3

Ansvarig styrelse/nämnd
Granskningen omfattar regionstyrelsen, tekniska nämnden och övriga berörda
nämnder.

2.4

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisorernas analyser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från
lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.
Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis.
Granskningen har i huvudsak utgått från följande revisionskriterier:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevant dokumentation för området
— Intervjuer med berörda tjänstepersoner på övergripande nivå samt de som är
ansvariga för utvalda projekt
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Granskningen har således genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och
substansgranskning. Vi har bland annat tittat på vilka styrdokument som finns kopplade
till investeringsprocessen samt styrning, uppföljning och kontroll av projekt. Därutöver
har vi granskat beslutsunderlag och övrig väsentlig dokumentation för 3 projekt enligt
ovan.
De projekt som valts ut för substansgranskning har valts ut i samråd med de
förtroendevalda revisorerna. En utgångspunkt är att projekten ska vara avslutade vid
tidpunkten för granskningen. Fokus i substansgranskningen har varit att bedöma
huruvida genomförandet av projekten skett i enlighet med gällande beslut och
styrdokument i övrigt. Vi har därmed inte fokuserat på exempelvis genomförda
upphandlingar och huruvida de har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning.
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Riktlinjer och styrande dokument
Nedan följer en genomgång av styrdokument, riktlinjer och rutinbeskrivningar som är
aktuella och väsentliga vad gäller styrning, uppföljning och kontroll av beslutade
investeringsprojekt.

3.1.1

Iakttagelser
I Region Gotlands riktlinjer för redovisning av investeringar, fastställd av
regionstyrelsen 2016-06-16 definieras investeringar som ”en anskaffning (inköp eller
uppförande) av en materiell eller immateriell anläggningstillgång”. Exempel på detta är
fysiska tillgångar i form av fastigheter eller maskiner och icke fysiska tillgångar såsom
IT-system.
Följande tre krav behöver uppfyllas för att ett inköp ska räknas som en investering:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången har en bedömd livslängd på minst tre år.
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp (47 600 kr för år
2021).
I regionens investeringsplan (Strategisk plan och budget 2021-2023) framkommer det
att regionen kommer att hålla en förhållandevis hög investeringstakt de nästkommande
5 åren då budgeterade och planerade investeringsbelopp uppgår till ca 2,8 mdkr.

3.1.1.1

Roller
Nämnderna har ansvar över att bereda investeringsunderlagen. Detta inkluderar
driftkostnader, överflyttning av ej använda investeringsmedel, förslag till budget och
underlag för tilläggsanslag/omdisponeringar. Är det nämnden som är beställaren i ett
projekt ansvarar denna också för att utföra förstudien. Tekniska nämnden har ett
speciellt ansvar i detta, då de utför en stor del av övriga nämnders investeringsprojekt.
När pengar inkommit från beställande nämnd ansvarar tekniska nämnden för att föra
över medel ifrån budget, äska ev tilläggsmedel samt begära finansiellt
igångsättningstillstånd.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att ge ut tidplan, sammanställa och stämma
av underlag med nämnderna, ta fram underlag till budgetberedningen, sammanställa
förslag till budget för beslut av regionstyrelsen/fullmäktige. De ansvarar även för
beredningen av förslag till ev tilläggsanslag och omdisponeringar till
regionstyrelsen/fullmäktige.
Den övergripande budgetprocessen ansvarar ekonomidirektör för. Ekonomidirektör
ansvarar dessutom för att godkänna finansiella igångsättningstillstånd på över 3 mnkr.
Lokalförsörjningsstrategen har ansvar över den långsiktiga strategin för lokalförsörjning
och att samordna investeringsbehov kopplade till budgetprocessen. Kvalitets- och
digitaliseringsdirektören ansvarar över den långsiktiga digitaliseringsstrategin och ITinvesteringar samt att samordna dessa behov innan budgetprocessen.
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Regionstyrelsen/fullmäktige bereder och beslutar om tvåårig investeringsbudget samt
investeringsplan för ytterligare tre år. Förutom detta, bereder och beslutar de om
kompletteringsbudget samt om tilläggsanslag/omdisponeringar.
3.1.1.2

Processen
Investeringar finansieras i första hand genom det utrymme som skapas av årets
resultat, avskrivningar, avsättningar, investeringsbidrag och försäljningsinkomster. I
andra hand sker finansiering via lån. Slutredovisningen av investeringsprojekt
rapporteras på nämndsnivå (investeringsprojekt med bruttoutgift mellan 5 och 10
mnkr), regionstyrelsen (mellan 10 och 20 mnkr) eller regionfullmäktige (över 20 mnkr).
2019-11-18 gavs regionstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att ta fram
rambudget för vissa investeringsområden. Förslaget togs upp i regionfullmäktige 202104-26 där man beslutade att investeringsprocessen skulle revideras i linje med
förslaget.
De ändringar som genomfördes, i kort, var att investeringsplanen skulle vara på 10 år
istället för på 5 år, införandet av en ny och mer framtidsinriktad investeringskategori
”strategiska investeringar” samt att investeringar (under 50 mnkr) kopplas till
övergripande investeringsgrupper istället för att stå som individuella projekt. Detta
innebär att medel kan riktas om inom grupperna, vilket innebär mindre administrativt
arbete.
Investeringsprocessen ser ut enligt följande:

Tid
Februari

Februari

Mars
April
April

Händelse
Nämnderna tar beslut om investeringsplan
för de kommande tio åren.
Investeringsplanen ska innehålla
driftekonomiska konsekvenser samt ska
kopplas ihop med pågående projekt och
eventuell kompletteringsbudget för året.
Beslutet ska ligga som grund för diskussion
på dialogmöten inför budgetberedningen.
Koncernledningsgruppen går igenom
investeringsplanen totalt.
Investeringsplanen ska kopplas till
regionens långsiktiga strategier och mål.
Beslut tas i regionstyrelsen om
kompletteringsbudget från föregående år.
Dialogmöten förs med varje
nämnd/förvaltning där bland annat
investeringsplanerna behandlas.
Inför sammanställningen av
beredningsunderlag bereder
regionstyrelseförvaltningen
investeringsförslagen tillsammans med de
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förvaltningar som har betydande
investeringsbehov de kommande åren.
Budgetberedning.
Beslut i regionfullmäktige om 2-årig
investeringsbudget samt plan för
kommande 3 år.
Slutligt beslut om strategisk plan och
budget kommande år.

Maj
Juni
November

Investeringar delas i sin tur in i fyra områden:
1.

Strategiska investeringar

2.

Investeringar inom skattefinansierad verksamhet

3.

Investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet

4.

Investeringar avseende exploatering

(1) Strategiska investeringar är den nya kategori som antogs i regionfullmäktige 202104-26. Dessa är framtidsinriktade investeringar, inom ramen för regionens vision och
mål, som syftar till att skapa en ökad samhällsnytta i regionen. (2) Investeringar inom
skattefinansierad verksamhet är indelat i ”investeringsgrupper”, där budget fördelas till
grupperna och kan omfördelas inom dessa, detta så länge projektet beräknas kosta
maximalt 50 mnkr. Investeringsgrupperna är: Investeringspott, Lokalinvesteringar, ITinvesteringar i gemensam infrastruktur, Investeringar hamn, Investeringar mark-/
stadsmiljö, gator och vägar samt Särskilda projekt. Varav de sistnämnda är sådana
projekt vars kostnad beräknas överstiga 50 mnkr.
(3) Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet är sådana som rör vatten- och
avloppsverksamhet, avfallsverksamhet samt delar av hamnverksamheten. (4)
Investeringar avseende exploatering rör exploateringsrelaterade investeringar.
Från och med 2021-04-26 infördes också krav på att alla investeringsprojekt
överstigande 5 mnkr ska föranledas av en förstudie.
Under de intervjuer som KPMG utfört framgick det att man ställde sig positiva till de
ändringar som gjorts gällande investeringsprocessen. De nya riktlinjerna kring
rambudget framhölls framförallt som en positiv förändring i hur den effektiviserar
processen och minskar det administrativa arbetet genom minskad detaljstyrning. Även
kravet på förstudie ställde man sig positiva till. Att dessa utförs internt för att säkra en
ökad kompetenshöjning lyftes emellertid som ett möjligt komplement till rådande
riktlinjer.

3.1.2

Bedömning
Vi bedömer att de riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser
Region Gotlands investeringsprocesser är ändamålsenliga. Det finns riktlinjer på plats
för att dels säkerställa tydliga roller för såväl förtroendevalda som tjänstemän, dels för
att skapa en tydlighet kring de steg som är aktuella under de olika faserna i
investeringsprocessen.
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Inte minst ställer vi oss positiva till de förändringar som genomförts rörande
investeringsutrymmen då det skapar en ökad flexibilitet projekten sinsemellan samt
minskar onödigt administrativt arbete för att på så vis effektivisera
investeringsprocessen. Detta möjliggör för potentiella kostnadsbesparingar och
minskar sannolikt även risken för projektförseningar.
Därtill visar regionens beslut om att ändra investeringsplanens tidsram från 5 till 10 år
på en tydlig vilja till långsiktig ansvarsfull ekonomisk hushållning. Något som är ännu
viktigare givet Region Gotlands stora framtida investeringsbehov.

3.2

Övergripande investerings-/projektprocess
Nedan följer en genomlysning av den projektmodell som styr Region Gotlands
investerings-/projektprocess, från förstudie till avrapportering och överlämning.

3.2.1

Iakttagelser
I de fall beslut sker om att bedriva en viss investering i projektform, har en obligatorisk
projektmodell utarbetats. Denna modell är framtagen av regionstyrelseförvaltningen
och fastställd av regiondirektören. Av våra intervjuer framkommer det emellertid att
dokumentet som sådant är ett ”levande dokument” som ständigt revideras och
vidareutvecklas. I denna granskning har vi utgått från den version som fastställdes av
regiondirektören 2019-05-16.

3.2.1.1

Roller
I projektmodellen framkommer tydligt projektorganisationen, dess olika roller och dessa
rollers respektive ansvarsområden. Exakt hur denna organisation ska sättas ihop
varierar sedermera från projekt till projekt. De roller som lyfts fram är:
•

Förstudieägaren

•

Projektgrupp

•

Förstudieledaren

•

Projektcontroller

•

Projektägaren

•

Referensgrupp

•

Styrgrupp

•

Förtroendevalda, och

•

Projektledaren

•

Facklig samverkan

Förstudieägaren är den fysiska person som är huvudansvarig för förstudien och dess
resultat. Denna person ansvarar för att förstudien dels är beslutad om, förankrad och
finansierad, dels att förstudien har en budget. Denne är också ansvarig för att
förstudiedirektiv tas fram, att en förstudieledare tas fram (i samråd med
förstudieledarens linjechef) med en tydlig roll och ett tydligt mandat. Förstudieägaren
ska även agera stöd till förstudieledaren samt följa själva förstudien för att säkra att
syfte och mål uppnås.
Den som utses till förstudieledare ska dels planera arbetet med förstudien, dels utföra
förstudien enligt direktiv och plan. I kraft av detta ansvarar förstudieledaren för att
föreslå deltagare, planera, leda och fördela arbetet samt ansvara för dokumentationen.
Denna är också ytterst ansvarig för förstudiens budget och dess
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återrapportering/uppföljning till förstudieägaren samt till styrgrupp. Förstudiens
slutrapport är även förstudieledarens ansvar.
Projektägaren är den person som har huvudansvaret för projektet och dess resultat.
Likt förstudieägaren ansvarar projektägaren för att projektdirektiv tagits fram, att
projektet är beslutat om, förankrat och finansierat. Projektägaren är även den som
utser styrgrupp och godkänner projektgruppen. Därtill följer projektägaren projektets
arbete för att säkra att syfte och mål uppnås samt agerar stöd för projektledare.
Därutöver ansvarar projektägaren för två uppgifter som i sin tur kan delegeras vidare,
projektbudgeten, som kan delegeras till projektledaren, samt ordförandeskapet i
styrgruppen, som kan delegeras vidare till någon annan.
I styrgruppen ingår personer med lämplig kompetens och mandat för projektet. Vidare,
ska styrgruppen innehålla potentiella mottagare av projektresultatet om dessa inte är
projektägare. Styrgruppen har till uppgift att stötta projektledaren i dess arbete genom
att vara med och utse delprojektledare, fastställa projektplan och bedöma behovet av
referensgrupp. Därutöver ska denna grupp löpande följa projektets arbete, fatta beslut
om korrigerande åtgärder, godkänna projektet och besluta om projektets avslut samt
överlämna projektresultatet till linjeorganisationen.
Utsedd projektledare har till uppgift att utarbeta en projektplan (fastställs av
projektägaren), upprätta en kommunikationsplan, föreslå projektgrupp och potentiell
projektcontroller samt att genomföra projektet i linje med de direktiv, den plan och de
anvisningar den får från styrgruppen. Projektledaren ansvarar även för budget och
resursfördelning, dokumentation samt att planera, leda och fördela arbetet inom
projektet. Denne ska också säkra uppföljning/återrapportering gentemot styrgrupp och
projektägare samt kontakta dessa om projektplan/direktiv inte kan följas. I
projektmodellen lyfts också frågan om riktlinjer kring ekonomisk rapportering och
planering. Detta arbete leds av projektledare och ska följa Region Gotlands ”Regler för
styrning och uppföljning”.
Projektdeltagare ansvarar för delar av det operativa arbetet inom projektet, såsom det
anvisats av projektledaren samt i projektets mål och plan. Dessa utses baserat på
identifierat behov och tillgängliga resurser, i samråd med projektdeltagarens chef.
I de fall då projektcontroller anses behövas, oftast inom mer komplexa projekt, utses
denne av projektägaren på förslag av projektledaren. Projektcontrollern har till uppgift
att samordna alla ekonomiska aktiviteter, granska avtal, anbud och upphandlingar samt
utföra konsekvensanalyser vid projektförändringar. Därtill ska denne genomföra
regelbundna projektuppföljningar/genomgångar samt säkra att ekonomisk slutrapport
upprättas. Detta görs tillsammans med projektledaren.
Referensgrupper upprättas i syfte att bidra med kompetens och för att ge möjlighet till
personer inom samt utanför organisationen att följa projektets arbete och lämna
synpunkter. Denna grupp har ingen beslutande funktion och sätts samman av
projektägare och projektledare.
Förtroendevalda avgör den övergripande viljeinriktningen och tar ställning till huruvida
ett projekt ska drivas eller ej. Projektägaren ska sedan, utifrån egen bedömning,
informera dessa om projektets arbete. Facklig samverkan sker sedermera på en mer
generell basis och styrs utifrån ett samverkansavtal. I projektplanen ska projektledaren
beskriva hur denna samverkan kommer att se ut.
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3.2.1.2

Processen
I projektmodellen beskrivs ett projekt som en kraftsamling runt en tidsbegränsad
uppgift. Syftet med modellen är att skapa en tydlighet kring vad som förväntas av alla
projektinvolverade och att skapa ett ramverk, med ett gemensamt språkbruk för att på
så vis skapa en större effektivitet i själva genomförandet.
Givet olikheter i förutsättningar och omfattning projekt sinsemellan så kan modellen
användas något situationsanpassat. Vissa gemensamma faktorer, såsom vilka faser
och beslutspunkter som ett projekt genomgår samt vilka roller som finns inom projektet
kan dock tänkas vara applicerbart för samtliga projekt.
Projektmodellen ger en förtydligande bild av vad ett projekt är och definierar det enligt
följande:
•

Har klara, tydliga och väl avgränsande mål.

•

Är avgränsat i tid – det finns ett start- och slutdatum.

•

Är finansierat och har en projektbudget.

•

Har en projektledare som beställer och har helhetsansvar för projektet och dess
resultat.

•

Har en projektägare som formulerar vad projektet ska åstadkomma och
projektets ramar.

•

Leds i dess projektarbete av en projektledare, som operativt styr projektet mot
uppsatta mål.

•

Har en styrgrupp och en projektgrupp, ibland även en referensgrupp.

•

Är strukturerat på så vis att beslutspunkter i projekt innebär ett formellt beslut.

Vidare lyfts en idé om vad ett ”lyckat projekt” är. Där goda resultat uppnås genom att
(1) Leverera överenskommet resultat, (2) I rätt tid, och (3) Till rätt kostnad.
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Ovanstående bild visar den projektmodell som projekt inom Region Gotland ska följa.
Modellen innehåller 5 faser samt en avslutande analysfas (effekthemtagning). Därtill 8
beslutspunkter, varav 6 av dessa är obligatoriska (starta förstudie, godkänna
förstudierapport, projektdirektiv, projektplan, slutrapport samt avsluta projekt). De faser
som finns med i ovanstående bild beskrivs i mer detalj i samma dokument. Vissa delar
tycks då ha bytt namn eller slagits samman till en gemensam kategori. Respektive
faser tolkas av oss på KPMG enligt följande:
Idéfas

Initieringsfas

•Berörd nämnd beslutar
om förstudie
•Detta bekostas av
nämnden som
driftkostnad

•Förstudie
avrapporteras
•Potentiella externa
medel söks
•Projektägare tar fram
projektdirektiv

Uppstartsfas
•Projektgrupp utses
•Projektplan tas fram av
projektledare
tillsammans med
projektgruppen*
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Genomförandefas

Avslutningsfas

• Arbetsuppgifter fördelas
av projektledaren
• Projektets framdrift
rapporteras löpande till
styrgrupp
• Beslut gällande
avvikelser hanteras i
styrgrupp

• Projektet övergår till ord.
organisation**
• Projektet utvärderas och
en slutrapport tas fram**
• Projektet avslutas

Effekthemtagning
• Beställare/ mottagare /
förvaltare av
projektresultatet
realiserar nyttan och
mäter effektmålen av
projektet

*Projektplanen ska bland annat innehålla mål, tids- och aktivitetsplan, budget, projektorganisation,
intresseanalys, SWOT/riskanalys, eventuell konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen,
kommunikationsplan samt plan för utvärdering.
** Ansvarig för övergången är projektägaren och slutrapporten skall behandlas i resp. nämnd.

Likaså lägger man i projektmodellen fram riktlinjer kring hur förstudier, SWOT-analyser
och konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen ska utföras.
Av intervjuerna framkommer det att man är nöjd med de förändringar som gjorts av
projektprocessen. Framförallt lyfts kravet på förstudie som en positiv förändring. Där
goda förstudier anses resultera i att prognosticerad kostnad hamnar närmre faktisk
kostnad. Undermåliga förstudier uppges vara en bidragande faktor till tidigare
kostnadsmässiga avvikelser för regionens projekt.
Uppföljningsarbetet beskrevs under utförda intervjuer som omfattande såväl gentemot
förtroendevalda som mot tjänstemän. Av intervjuerna framkom det att den politiska
återkopplingen gentemot kommunstyrelsen oftast gick genom projektägaren.
Resterande projektmedlemmar var således sällan med på dragningarna till politiken.
Den exakta konstellationen av medlemmar i styrgrupp, projektgrupp osv. kunde variera
mellan projekten. Mötena med dessa olika grupperingar framstod emellertid som väl
strukturerade.
Den tid som anställda i regionen lägger ned på olika projekt registreras för att få en bild
av hur mycket tid som läggs på olika projekt. I enlighet med regionens rutiner och
system redovisar projektledare nedlagd tid på investeringsprojekt så att det ingår i
anskaffningsvärdet.
Vad gäller projektverktyg används systemet Projectplace i nuläget tillsammans med
delar av Office-paketet MS Project.

3.2.2

Bedömning
Vi anser att den projektmodell som Region Gotland har etablerat för att befästa och
implementera processer för investeringar som bedrivs i projektform i huvudsak är
ändamålsenlig. Med det sagt är modellen som sådant relativt ny vilket gör det svårt att
bedöma huruvida den har haft önskad effekt. Vi ser projektmodellen som ett steg i rätt
riktning även om vissa utvecklingsmöjligheter kvarstår.
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Där vi upplever att förbättringspotentialen är som störst rör projektprocessen. Modellen
framstår som väldigt tydlig vad gäller projektroller samt projektets övergripande
processer. Viss otydlighet uppstår emellertid vad gäller den illustration som gjorts av
projektmodellen, som inte stämmer överens med den beskrivning som senare görs av
modellens olika steg. Detta då steg som står med i illustrationen tycks utelämnats i den
efterliggande beskrivningen. Vi rekommenderar således att kopplingen mellan dessa
förtydligas. Regionen bör även överväga om ytterligare systemverktyg ska börja
användas utöver de som nyttjas i nuläget.

3.3

Kryssningskaj Visby

3.3.1

Iakttagelser
Projekt Kryssningskaj Visby var en del av Region Gotlands satsning på ökad
kryssningsturism på Gotland. Av projektdirektivet från 2015 framkommer det att
satsningen i fråga benämns ”kryssningsprogrammet” och innehöll två kompletterande
projekt. Projekt ”infrastruktur” och projekt ”exportmognad”, som syftar till att stärka
infrastrukturen respektive näringslivet kring den nya kajen.
Kajen var färdigställd och slutbesiktigad 16 mars 2018, i linje med tidplan. Slutkostnad
för projektet var 304 422 507 kr, cirka 15 % över fastställd projektbudget på
264 400 000 kr.

3.3.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
2014-08-25 tog regionfullmäktige beslut att godkänna avtal mellan Region Gotland och
”Copenhagen Malmö Port” (CMP) gällande nyttjanderätt av en ny kryssningskaj i Visby.
Av avtalet framkommer det att parterna kommit överens om en avtalstid på 10+10 år.
Det vill säga totalt 20 år, där respektive part, till ett pris, kan säga upp avtalet efter 10
år samt 3 år innan avtalstidens utgång. Under hyresperioden ska CMP ha erlagt en
deposition på 50 mnkr samt betala en årlig hyra på 9,3 mnkr (2014 års beräkningar).
Ledningsgruppen i regionen fick efter beslutet att godkänna avtalet, i uppdrag av
regionstyrelsen (2014-10-30) att sammanställa ett förslag för projektorganisation samt
plan för projektfinansiering. I januari året därpå var styrgrupp, projektledare och
projektteam på plats.
I styrgruppen satt:
-

Projektägare, TKF (Teknikförvaltningen)
Två representanter från Copenhagen Malmö Port (CMP)
Terminalchef i Visby (fr.o.m. augusti 2017), CMP
Representant från hamnavdelningen (framtida fastighetsägare), TKF

Projektorganisationen bestod av följande:
- Projektledare, plan och utvecklingsavdelningen
- Bitr. projektledare, projektavdelningen
- Ytterligare representant – projektavdelningen
- Representant från ledningskontoret/regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
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-

Kommunikatörer (totalt 3 stycken under projektets genomförande)

Initialt var planen att projektet skulle genomföras på entreprenad med fyra olika
upphandlingar. 2015-02-17 togs beslutet att istället genomföra detta genom
samverkansentreprenad eller partnering. Av intervjuer framhålls den tidigare
entreprenadformen som för riskabel och orimlig i förhållande till tidsplan.
Upphandlingsprocessen pågick mellan februari till juni 2015 och var indelad i två steg.
Först en prekvalificering av anbudslämnarna och sedan en upphandling av det mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Därtill viktar man anbuden efter vissa miljömässiga,
etiska och sociala krav. 7 juli 2015 beslutade tekniska nämnden att välja det danska
bolaget ”Per Aarsleff A/S” (PAA) som entreprenör och partner i projektet.
3.3.1.2

Projektutförande
Kajen byggdes på beställning av tekniska nämnden efter att ett avtal för nyttjanderätt
slutits mellan ”Copenhagen Malmö Port” och Region Gotland. Byggnationen utfördes
genom samverkansentreprenad/partnering med bolaget ”Per Aarsleff”, enligt
upphandlingsavtal 07-07-2015. Beräknat slutdatum för projektet var 1 april 2018.
Genomförandet utfördes i två etapper/skeden. I skede 1 genomfördes geotekniska
undersökningar av havsbotten med framtagandet av tillhörande systemhandlingar,
kalkylarbete och framtagande av riktkostnad. Skede 2 bestod av det faktiska utförandet
av byggnationen av kryssningskajen. Skede 1 pågick mellan augusti och december
2015. Skede 2 tog vid därefter och pågick mellan januari 2016 och mars 2018. En
godkänd slutbesiktning utfördes 2018-03-16. Projektet färdigställdes således inom
utsatt tidsplan. Budgetutfallet var dock högre än väntat, 15 % över budget.
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Den ersättningsmodell som parterna kom överens om i kraft av deras
entreprenadkontrakt, fastställde PAA:s fasta arvode till 7,4% av riktkostnaden. Vid
överskridande av riktkostnad ersätts de endast med 80 % av överenskommet arvode.
Beräknad riktkostnad och arvode var 208 mnkr respektive ca 15,4 mnkr. Vid projektets
slutpunkt landade riktkostnaden på nästan 270 mnkr med ett arvode på ca 15,7 mnkr.
Det var i huvudsak i den ökade riktkostnaden som vi ser de största avvikelserna
gentemot budget på hela 29,5 %. Utfallet för resterande poster ligger i nivå med eller
under de summor som antagits i budget.
Denna avvikelse gentemot initial riktkostnad innebar i sin tur att den bot som beskrivs i
entreprenadkontraktet träder i kraft och PAA:s arvode minskar. Hade man istället
hamnat under riktkostnad, hade en bonus på 20 % utgått. Kontraktet specificerade
även att väsentliga ändringar avseende projektets volym eller kvalitet på en nivå som
motsvarar 250 tkr alternativt vid ätor/likställt äta-arbete, medför rätt till justering av
riktkostnaden.
I projektets slutrapport lyftes två huvudsakliga avvikelser som pådrivande i det förhöjda
budgetutfallet. Tillkommande muddringskostnader samt oväntat oväder som förstörde
dels utrustning, dels tidigare utfört arbete.
Muddringen av havsbotten gjordes för att säkra ett visst vattendjup och ge tillräckligt
svängrum och manöverutrymme för kryssningsfartygen. De massor som grävdes upp i
denna process skulle sedan användas till nya landområden kring kajen. Processen för
detta var slutfört 24 dagar efter det tillstånd som utfärdats av Mark- och miljödomstolen.
Muddringsmassorna upptäcktes emellertid ha en annorlunda beskaffenhet än den som
beskrivits i den utförda geoundersökningen. Man behövde således byta ut
muddringsmassorna mot ett fastare material. Resultatet av detta var merkostnader i
form av materialkostnader, logistik och ökad kostnad för deponi och tippning. PAA
anmälde dessa merkostnader som äta-arbete, och efter att ha tagit in en extern expert
för att säkerställa att geoundersökningen utfördes på ett fackmannamässigt vis, valde
regionen att acceptera PAA:s merkostnader. Detta gjordes under
förlikningsförhandlingarna november-december 2018. Merkostnaderna tillfaller
därigenom regionen.
Den andra avvikelsen som inträffade var den olycka som drabbade projektet natten
mellan den 29 och 30 augusti 2016. Olyckan orsakades av oväntat oväder som i sin tur
förliste en av arbetsplattformarna ”BigRed”. Detta ledde till att inhyrd utrustning och
hjälpmedel, däribland en större mobilkran, förstördes. Plattformens ena stödben kom
även till att dras längs med havsbotten och skada 17 av 20 grusbäddar. Stora delar av
det dittills utförda arbetet var således förstört och arbetet fick göras om. Detta innebar
ändringar i tidsplanen samt att en annan, mer tids- och kostnadskrävande metod för
genomförandet av återstående arbetsmoment fick användas för att kunna slutföra
arbetet.
Liknande oväder den 30 oktober 2016 och 27 november 2016 skiftade tidsplanen
ytterligare, vilket innebar oplanerat sjöarbete under höst-vinter. Något man lyfte under
vår intervju som problematiskt ur säkerhetssynpunkt.
Av slutrapporten framkommer det att ersättning för de maskiner och andra hjälpmedel
som skadades under olyckan ska täckas av entreprenören. Detta har accepterats av
båda parterna.
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KPMG:s intervju med utvalda projektmedlemmar tycks bekräfta de förklaringar som
ges i slutrapporten angående budgetutfallet. Framförallt lyfts problemen kring den
merkostnaderna tillhörande muddringsmassorna samt den incident som inträffade med
arbetsplattformen BigRed. Av utförda intervjuer framställs samarbetet överlag som
välfungerande. Likaså i slutrapporten. Under intervjun utmålades även tidsplanen som
pressad, vilket i sin tur medförde dels merkostnader, dels en försämring av
arbetsmiljön.
Därutöver lyfte man det faktum att ingen laga kraft vunnen detaljplan fanns fastställd
innan avtalet med CMP hade tecknats.
3.3.1.3

Uppföljning & åtgärder
Rutinerna avseende uppföljning/avrapportering finns beskriven i projektdirektiven.
Enligt dessa ska eventuella avvikelser rapporteras till tekniska nämnden och
regionstyrelsen. Projektledaren ansvarar i sin tur för att regelbundet, i rapportform,
rapportera till projektägaren och till styrgrupp. Av vår intervju med projektansvariga
framkommer det att samtlig information gick genom projektägaren som i sin tur
vidarerapporterade till TN och RS. Då projektet i fråga är en del av det övergripande
kryssningsprogrammet rapporterades projektets arbete, tillsammans med teknisk
direktör, till regionfullmäktige. Potentiella åtgärder ska enligt projektmodellen skötas i
styrgruppen.
Möten hölls frekvent, både av en mer formell karaktär, där anteckningar fördes samt av
en mer informell karaktär, där fokus snarare var informationsutbyte. De möten som
hölls var följande:

— Styrgruppsmöte 1 gång/månad med RG & CMP. (Region Gotland & Copenhagen
Malmö Port)

—
—
—
—

Byggmöte 1 gång/månad med RG & PAA (Per Aarsleff).
Ekonomimöte 1 gång/månad med RG & PAA.
Produktionsmöte 1 gång/månad med RG & PAA m.fl.
Projekteringsmöte, olika intervall beroende på intensiteten i projekteringen, RG &
PAA m.fl.

— Övriga möten såsom inköpsmöte och tidplansmöte hölls kontinuerligt efter behov.
Vi har tagit del av protokoll från produktionsmöte, projekteringsmöte, byggmöte samt
styrgruppsmöte.
Ersättningsformen för projektet uppges i huvudsak har varit i form av så kallad
”löpande räkning”. Kostnader i form av inkomna fakturor och tidssedlar kunde således
granskas kontinuerligt och betalas ut under projektets gång. Den ekonomiska
uppföljningen kan därav ses som löpande.
En slutbesiktning och godkännande av entreprenaden skedde 2018-03-16 och en
slutredovisning för projektet godkändes i regionstyrelsen 2020-09-02.
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3.3.2

Bedömning
Som framgår av beskrivningen ovan har projektet Kryssningskaj Visby varit ett för
regionen utmanande projekt. Projektet pågick under en längre tid och under projektets
gång uppstod problem och utmaningar som bidrog till att projektet redovisade
avvikelser, såväl ekonomiskt som praktiskt.
Projektets kostnader visade ökande avvikelse mot budget och i slutändan visade det
sig att projektet blev ca 15 % dyrare än budgeterat. Under projektets gång uppkom en
rad praktiska utmaningar, vilket medförde att vissa arbetsmoment var tvunget att
genomföras på annat sätt än tänkt eller på nytt. Dessa var i mångt och mycket
kostnadsdrivande. Orsakerna var som beskrivits ovan de tillkommande
muddringskostnader som uppkom p.g.a. muddermassornas brist på bärighet samt den
olycka som inträffade på sensommaren 2016. Sedan projektets genomförande har ju
som beskrivits ovan en ny projektmodell införts i regionen. I denna ingår tydligare
riktlinjer kring förstudie vilket vi bedömer är ett steg i rätt riktning.
Tidsplanen var enligt intervjuer pressad vilket gjorde att säkerhetsaspekten kring
arbetsmiljön kom i fokus. Utifrån vad som framkommit i våra intervjuer skulle
säkerheten, utifrån arbetsmiljösynpunkt, i samband med projektet ha kunnat vara
högre.
Vi bedömer att de underlag som beslut har fattats utifrån inte har varit tillräckliga utifrån
interkontrollsynpunkt och ändamålsenlighet eftersom så pass stora förändringar av
arbetet och projektets framdrift fått göras. Vi bedömer även att för samtliga projekt ska
en tydlig detaljplan finnas upprättad före det att avtal tecknas med entreprenör och
projekt igångsätts.

3.4

Klintehamns Avloppsreningsverk - AVR

3.4.1

Iakttagelser
Projektet Klintehamns AVR hade som uttryckligt syfte att dels möjliggöra för
utvecklingen på södra Gotland, dels minska miljöpåverkan på Östersjöns vatten. Detta
genom att möjliggöra för en ökad anslutning av nya abonnenter vid ny bebyggelse, att
uppnå utsatta miljökrav från myndigheterna samt minska totalbelastningen av närsalter
till Östersjön.
Verket färdigställdes i maj 2019, ungefär ett år efter det datum som bestämdes i
tidplan, juli 2018. Därefter har vissa kompletteringsåtgärder genomförts som pågått
fram till i år, 2021. Slutkostnad för projektet (beräkning framtagen 2021-06-11) var
81 314 000 kr, cirka 14 % över fastställd budget på 71 173 000 kr.
Då någon slutrapport ännu inte fastställs är viss information ännu inte helt definitiv och
baserat på arbetsmaterial som tillgängliggjorts KPMG under sommaren 2021.
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3.4.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
Beslut om att påbörja arbetet med projektet fattades i tekniska nämnden 2014-02-26.
Projektet är en del av regionens större, mer omfattande VA-plan. Syftet med denna
plan är, enligt tekniska nämndens verksamhetsberättelse från 2018, att säkra
avloppsreningen på Gotland.
Ombyggnationen av avloppsreningsverket i Klintehamn syftar till att öka kapaciteten på
själva avloppsreningsverket från 10 000 PE till 12 500 PE samt förbereda för en
framtida ökning till 20 000 PE. Det ska även byggas på så vis att strängare
utsläppsvillkor kan efterföljas. Bland annat genom att förse verket med kvävering.
Därtill lyfts följande s.k. kvalitetskrav i projektdirektiven:

— Nuvarande verk skall vara i drift under byggnationen.
— Utbyte av dagens primära värmekälla (oljepanna) till mer miljövänliga och
driftekonomiskt förmånligare alternativ. I övrigt skall lösningar generellt eftersträvas
som innebär låg energiförbrukning från verkets olika anläggningssystem.

— Processutrustningen skall byggas av komponenter som möjliggör livslängd på minst
50 år.

— En god underhållsmässighet skall eftersträvas.
I samtliga dokument som tillgängliggjorts KPMG tillika information som delgetts under
utförda intervjuer, uppges projektets styrgrupp vara den styrgrupp som tillsatts för VAprogrammet. Av projektplanen delges styrgruppens medlemmar. VA-programmets
styrgrupp innehåller följande medlemmar:
-

Teknisk direktör, ordförande
Avdelningschef, tekniska förvaltningen (ombud)
Enhetschef, vatten och avfall
Enhetschef, avlopp
Ekonomichef, tekniska förvaltningen
Avdelningschef, mark- och trafikavdelningen

Projektorganisationen/projektgruppen för projektet såg ut enligt följande:
-

Projektägare
Projektledare (fram till 2020)
Projektledare (2020-)
Projektledare El och styr
Projektledare Maskin
Projektledare Bygg
Projektledare VVS
Representant från VA-drift
Representant från ekonomi, tekniska förvaltningen
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Som stöd i konstruktionsprocessen upphandlade en generalkonsult Sweco
Environment AB för projektering. Denna konsult var således också med i ovanstående
projektorganisation. Anbudet vad gäller denna konsulttjänst uppgavs i tekniska
nämndens protokoll 2015-01-28 ha varit 3 895 000 kr.
Initialt var planen att projektet skulle upphandlas i utförande entreprenad. Av tekniska
nämndens protokoll från 2016-06-29 framgick att ett reviderat förfrågningsunderlag
tagits fram och att man således avbröt den tidigare upphandlingsprocessen. Beslutet
togs av dels kostnadsmässiga skäl då inkommit anbud låg över antagen budget, dels
då endast ett anbud inkommit för utförande entreprenaden. Det nya
förfrågningsunderlaget gjordes om till en delad entreprenad. Där förhoppningen, enligt
intervjuerna, var att minska kostnaderna genom ökad konkurrensutsättning. Denna
delade entreprenad beräknades innebära en kostnadsbesparing på 8,5 mnkr.
2016-08-24 tog tekniska nämnden beslut om vilka anbud som skulle antas. Projektets
två delupphandlingar för byggnation, (1) yttre bassängblock, metanolanläggning, samt
el- och reservkraftrum och (2) personaldel samt invändig byggnation inklusive VVS,
gavs till Arriba Byggnads AB. Upphandling vad gäller markarbeten inklusive yttre
ledningar gavs till Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB. Malmberg Water AB:s anbud
för maskininstallation antogs och Caverion Sverige AB:s två anbud, för (1) elinstallation
och (2) styrarbeten för processövervakning, antogs.
Av protokollet för tekniska nämnden 2016-09-21 framkommer att denna upphandling
överklagades av annan extern part. Denna överklagan avslogs sedermera efter ett år.
Detta enligt nämndens protokoll 2017-02-22.
3.4.1.2

Projektutförande
Under 2017 påbörjades byggnationsarbetet, efter det att upphandlingsöverklagan
avslagits. Överklagandeprocessen innebar en fördyring varvid projektet beviljades ett
tilläggsanslag på 4 mnkr. Projektet utfördes i totalt fyra etapper, varav samtliga etapper
kantades av ett visst mått av avvikelser. Dock i olika omfattning.
Etapp 1–2 pågick under 2018. Under etapp 1, då reningsverkets nya bassänger skulle
byggas, fick representanter från Region Gotland gå in och stötta upp entreprenörerna
för att säkra ett tillfredsställande resultat. Detta på grund av entreprenörens oerfarenhet
med arbete med bassänger av den omfattning som krävdes. Därtill var entreprenören
underbemannad. Detta innebar en försening på 3 månader.
Etapp 2 avslutades däremot 3 veckor innan utsatt tidsplan, men kantades tillika av viss
avvikelse. I detta skede av projektet uppstod flertalet interna och externa stridigheter
mellan de olika entreprenörerna. Byggentreprenören Arriba Byggnads AB hade ett
samordnande ansvar under projekttiden. Ett ansvar som de, enligt både utförda
intervjuer samt i slutrapport, vägrade att ta. Region Gotland fick därför gå in och ta
samordningsansvar. Detta trots att man, enligt intervjudeltagare, inte hade nog med
resurser för att till fullo ta över samordningsansvaret.
Etapp 3–4 utfördes under 2019. Den första av dessa, etapp 3, blev försenad med över
2 månader. Detta då tidigare icke-avslutat arbete förskjutit byggnationen av den nya
verkstaden och personaldelen. Detta p g a bristande kommunikation och dialog kring
projektets status samt problem med bemanningen hos el-entreprenören.
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Etapp 4 blev också något förskjutet, men uppges fungerat relativt väl. Förskjutningen
skedde då tidigare förseningar förflyttat tidsplan och således omöjliggjort för
markentreprenörerna att påbörja markanläggningen. Detta då de inte kunde plantera
gräs under vinterhalvåret samt på grund av att asfaltverket var stängt under den
perioden, fram till sommaren.
Efter besiktningen som utfördes under 2020 uppdagades ett flertal brister i
reningsverkets konstruktion. Dessa innefattar (1) ventilationsproblem, (2)
översvämning av torrslam i containrar, (3) problem med processvatten och
slamhantering, samt (4) en ovilja från entreprenörerna att lämna över vissa handlingar.
I slutrapportens utkast uppger man sedermera att dessa brister idag har åtgärdats och
att verket fungerar som avsett.
Samtliga av dessa avvikelser resulterade i att projektet var färdigställt i maj 2019,
ungefär ett år efter utsatt tidsplan med en slutgiltig kostnad som, enligt det utkast på
slutrapport som vi fått ta del av, beräknas överstiga budget med strax över 11 mnkr, ca
14 %.
Under intervjuerna med projektdeltagare uppges vissa avvikelser haft större inverkan
på projektets försening och fördyrning. Framförallt lyfte man att entreprenörerna var
oense under projektets gång samt regionens samordningsansvar. Ett ansvar som från
början skulle tillfalla byggentreprenören. Av intervjuerna framkommer att Region
Gotland egentligen varken hade tid eller resurser för att ta över samordningsansvaret.
Denna avsaknad av tillräcklig samordning innebar i sin tur svårigheter kring, och
merarbete vad gäller ansvarsutkrävande för förseningar och andra ätor.
Därtill uppgav man att det faktum att avloppsreningsverket behövde vara igång under
sommaren samt felaktiga ritningar i samband med projekteringen som faktorer som
medförde kännbara förseningseffekter.
Projektet som sådant, trots att det rent formellt är avslutat, har i sitt eftermäle lämnat
flertalet tvister mellan Region Gotland och konsult, tillika entreprenör. Viktigast att lyfta
här är den tvist mellan regionen och konsultbolaget Sweco, vad gäller de felaktiga
ritningarna, samt den tvist som pågår mellan regionen och Malmberg Water AB. Den
sistnämnda gäller för delar av bassängblocken som de ansvarade över att konstruera.
Man påpekar emellertid att tvisten potentiellt kan leda till förlikning mellan parterna.
3.4.1.3

Uppföljning & åtgärder
Enligt projektplanen skulle informationsmöten med styrgruppen (Va-programmet) ske
varannan månad. Av intervjuerna framkommer att denna återrapportering gjordes
oftare än så. Först varje månad och sedan ungefär var sjunde vecka. Extrainsatta
möten lades även in vid behov. Under informationsmötena gick deltagarna igenom
projektets ekonomi, risker och sårbarheter samt diverse praktiska frågor.
Från projektdirektiven går det att utläsa att en slutredovisning ska göras till tekniska
nämnden efter att projektet är slutfört. KPMG har fått ta del av ett utkast av denna
slutrapport som projektorganisationen arbetar med att sammanställa. Nämnden
delgavs även information utöver slutrapporten då teknisk direktör (ordförande i
styrgruppen) återrapporterade till nämnden på en regelbunden basis. Därtill fick
nämnden ta del av projektrapporter samt delgavs information i samband med anbud.
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Detta gjordes enligt intervjuade projektdeltagare för att kunna besvara potentiella
frågor.
Av intervjuer framgick även resterande uppföljningsorgan. Dessa inkluderar
projektgruppsmöten, byggmöten och ekonomimöten. Projektgruppen träffades
varannan vecka. Agendan under dessa sammankomster var ofta att förbereda inför
byggmötena. Ekonomimötena uppges ofta ha ägt rum i samband med dessa
byggmöten. Under byggmötena deltog dels huvudentreprenör, dels alla delansvariga
entreprenörer. Vad som diskuterades under dessa möten och frekvensen för dessa
framkommer emellertid inte varken av intervjuer eller tillgänglig dokumentation. Hur
man tog beslut om åtgärder vid avvikelser redogörs inte för.
En slutgiltig uppföljning utfördes i samband med slutbesiktningen av entreprenaden.
Exakt datum för denna slutbesiktning framkommer emellertid ej. I projektplan uppges
datum för slutbesiktning vara juni 2018, men givet förseningar i byggnationen skedde
denna besiktning rimligtvis vid ett senare skede.

3.4.2

Bedömning
Vi bedömer att även detta projekt har varit mycket utmanande för regionen. Projektet
har även detta pågått under en längre tid, haft att hantera uppkomna problem och
utmaningar under projektets gång och slutligen redovisat avvikelser, såväl ekonomiska,
praktiska som tidsmässiga.
Vi bedömer att val av upphandlingsform, delad entreprenad, varit en bidragande orsak
till detta. Många olika aktörer var engagerade i projektet och skulle var och en bidraga
till projektets framdrift. Byggentreprenören skulle svara för samordning och överblick
men som framgått ovan tog inte byggentreprenören detta ansvar. Regionen tog denna
roll istället, men problemet var att regionen varken hade tillräckligt med tid eller
resurser för att ta denna roll på ett fullständigt ändamålsenligt sätt. I samband med
relativt komplexa investeringsprojekt som detta behöver regionen i samband med
upphandlingsprocessen säkerställa att potentiella entreprenörer/leverantörer besitter
den kompetens och erfarenhet som eftersträvas. Vid framtida projekt då så pass
många aktörer deltar behöver regionen samtidigt säkerställa att tillräcklig kompetens
och erfarenhet av samordning och överblick finns för att säkra bl a logistik, att arbeten
utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning för att därigenom säkra
projektets framdrift enligt plan.
Vi bedömer även att de projekteringshandlingar som beslut om investering fattades på
var bristfälliga utifrån ändamålsenlighet och internkontrollsynpunkt då förändringar fick
genomföras under projektets genomförandefas.
Vi bedömer även att vikten av dialog, kommunikation och information inte nog kan
understrykas vid framtida dylika projekt. För samtliga mötesforum kopplade till projekt
bedömer vi att noggranna protokoll/minnesanteckningar ska upprättas där det tydligt
framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag hanterats.
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3.5

Törnekvior förskola

3.5.1

Iakttagelser
I samband med att nya bostadsområden planerades på A7-fältet, ett gammalt
militärfält, utfördes under 2013–2014 en utredning av barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) numera utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).
Denna utredning landade i att det fanns ett behov av en ny förskola i det nybyggda
området för att tillhandahålla förskoleplatser i den nya framväxande stadsdelen.
Byggnationen påbörjades i december 2016 och projektet slutbesiktigades vid årsslutet
2017. Året därpå, i januari 2018 stod förskolan redo för inflyttning varav februari
samma år markerar den formella invigningen av den nya förskolan som rymmer totalt
100 barn i åldern 1–5 år. Budget för projektet låg vid faktisk projektstart på 40 460 000
kr. Utfallet på 37 146 000 kr innebär ett budgetutfall på cirka 8 % under budget.

3.5.1.1

Beslutsprocessen & projektorganisation
På beställning av barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick projektavdelningen, en del
av teknikförvaltningen, år 2014 i uppdrag att sätta ihop en projektorganisation och ett
projektdirektiv för byggnationen av Törnekvior förskola. Det framkommer av
genomförda intervjuer att beställningsprocessen som sådan var mindre strukturerad
och beställningarna inte lika tydliga jämfört med hur det fungerar idag.
Projektstyrgruppen såg ut enligt följande:
-

Avd chef, FFA (fastighetsförvaltningsavdelningen)
Avd chef. PA (projektavdelningen) 2014–2015
Avd chef. PA 2015Förskolechef UAF (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Områdeschef UAF

Styrgruppen uppges under utförda intervjuer med projektmedlemmar ha varit av en
relativt informell natur, då en sådan inte inrättades i samband med projektstart. Den
grupp som här kallas för ”styrgrupp” bildades efter en tid.
Projektorganisationen/projektgruppen var uppbyggd enligt nedanstående:
-

Projektledare TKF (teknikförvaltningen)
Fackansvarig VVS TKF (2014–2016)
Fackansvarig VVS TKF (2016-)
Fackansvarig VVS TKF (2017-)
Fackansvarig EL TKF (2014–2016)
Fackansvarig EL TKF (2016-)
Förvaltare TKF
Förskolechef UAF
Verksamhetskoordinator UAF (2014–2016)
Verksamhetskoordinator UAF (2015–2016)
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-

Lokalstrateg UAF (2016-)
Lokalstrateg UAF (2018-)
Enhetschef måltidsförsörjningen RSF (regionstyrelseförvaltningen) (2014–2017)
Enhetschef måltidsförsörjningen RSF (2017-)

Önskemålet från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, den förvaltning som ligger
under barn- och utbildningsnämnden, var från början att förskolan skulle byggas i två
etapper. Planen då var att först bygga tre avdelningar, för att sedan, fem år därpå
bygga ytterligare två avdelningar. Med bakgrund i ett påvisande från
teknikförvaltningen beslutade man under 2015 att istället bygga samtliga fem
avdelningar på en gång. Dels för att motverka de olägenheter som hade uppstått för
barn vid byggnation av etapp 2, dels då etappbyggnation beräknades kosta uppemot 8
mnkr mer än om allt skulle byggas på en gång. Detta framkommer av både projektets
slutrapport samt BUF:s tjänsteskrivelse till BUN 2015-04-15.
Upphandlingen gjordes i form av en totalentreprenad. Upphandlingsprocessen pågick
under första halvan av 2016. Sex anbud inkom under upphandlingsprocessens gång,
med anbudssummor mellan ca 30 – 37 mnkr. Wisab Bygg AB vann med sitt anbud på
30 100 000 kr. Därefter genomfördes en detaljplanering av projektet tillsammans med
entreprenören och dess upphandlade projektör. Under hela projekteringsprocessen,
inklusive förprojektering, togs totalt fem externa parter in som stöd.
Byggnationen påbörjades senare samma år, i december 2016 av Wisab Bygg AB
tillsammans med dess åtta underentreprenörer.
3.5.1.2

Projektutförande
Byggnationen av förskolan påbörjades, som tidigare nämnts, i december 2016 och
projektet slutbesiktigades vid årsslutet 2017. Året därpå, i januari 2018 stod förskolan
redo för inflyttning varav februari samma år markerar den formella invigningen. Enligt
projektdirektiven skulle bygget stå klart till höstterminen 2016. Att det istället blev
färdigt till vårterminen 2018 förklaras delvis av en reviderad tidsplan samt av beslutet
om att bygga samtliga avdelningar direkt istället för i två etapper. Detta framgick i utförd
intervju med ansvarig för projektet.
Av samma intervju framgick att projektets utförande hållit sig till den reviderade tidsplan
som utsatts. Därtill var budgetutfallet för projektet lägre än tilldelad budget, cirka 8 %.
För projektet budgeterades totalt 40 460 000 kr, utfallet blev 37 146 000 kr. Detta efter
fem rundors kompletteringsbudget i tekniska nämnden 2015-03-03, 2016-02-17, 201702-20, 2017-02-21 och 2017-02-22.
Av en tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2015-04-21 framkommer
tekniska nämndens beslut (2014-09-30) om att samtliga förskolor som uppförs mellan
2015 och 2016 ska vara av passivhusstandard. En standard som innebär ökade
investeringskostnader, men minskade driftkostnader på sikt genom effektivare
fjärrvärme och energianvändning. Detta medförde en budgetuppskrivning med 5–10 %.
En effektiv ökning på 3,7 mnkr, från 35,5 mnkr till 39,1 mnkr. Denna budget kom
senare till att kompletteras ytterligare för att slutligen landa på det tidigare nämnda
40 460 000 kr.
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Av intervjuer samt i projektets slutrapport lyfts några mindre avvikelser som uppkom
under och efter projekttiden. Av dessa ätor uppges byte av golvmaterial som den
enskilt största ändringen. Andra mindre ändringar såsom inredning och takplattor fanns
också.
En avvikelse som uppstått efter det att inflyttning skett och projektet gått igenom
slutbesiktning var att förskolegården snabbt blir vattenfylld under höst/vinter. Enligt
slutrapporten ska detta bero på att de diken som tidigare avlastat vid hög nederbörd
byggts bort när området exploaterats. Detta problem ska ha åtgärdats av
markentreprenaden under 2020, men viss dialog uppges fortsatt pågå mellan parterna.
En avvikelse fanns gällande ett styrskåp som behövde flyttas ur arbetsmiljösynpunkt.
Denna kostnad beslutade parterna att dela på.
3.5.1.3

Uppföljning & åtgärder
Enligt projektdirektiven ska återrapportering ske till tekniska nämnden samt barn- och
utbildningsnämnden. Av intervjuerna framkommer att denna återrapportering utfördes
på en regelbunden basis av projektledare respektive verksamhetskoordinatorer. I
samband med beslutet om att gå från att bygga 2+3 avdelningar till att bygga samtliga
5 avdelningar samtidigt ska dessa återrapporteringar varit mer frekventa.
Av samma intervju framgick resterande uppföljningsorgan. Dessa innefattar bl.a.
startmöte och projekteringsmöten under projektets uppstartsfas, varav
projekteringsmötena uppgavs skett ungefär varannan vecka. Därtill byggmöten och
planeringsmöten. Byggmöten hölls ca 1 ggr/månad, totalt blev det 17st byggmöten. Vid
dessa behandlades ätor samt beställning/beslut om dessa. Projekteringsmöten hölls 2
ggr/månad, under dessa möten närvarade beställaren.
En slutgiltig uppföljning utfördes i samband med slutbesiktningen av entreprenaden.
Denna utfördes under årsskiftet 2017.
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3.5.2

Bedömning
Vi bedömer att detta projekt i stort genomförts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Till viss del var den organisation kring projektet som fanns relativt informell. I samband
med projektgenomförandet fanns inte lika tydliga regler kring projekt som finns idag.
Slutresultatet blev tillfredsställande, dock bör noteras att entreprenadarbetena inte var
alltför komplext jämfört med de två andra granskade projekten som ingår i
granskningen.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen,
tekniska nämnden och övrig berörd nämnd (barn och utbildningsnämnden) till viss del
säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende investeringsprojekt, d v s att
investeringsprojekten till viss del omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll.
Den projektmodell och riktlinjer som utarbetats av Region Gotland sedan de granskade
projekten genomfördes är ett steg i rätt riktning. Vi bedömer att projektmodell, riktlinjer
och övriga styrande dokument är ändamålsenliga. KPMG:s substansgranskning av
projekten (1) Kryssningskaj Visby (2) Klintehamns AVR och (3) Törnekvior förskola,
visar på att projekt går att slutföra även utan projektmodell och tydliga riktlinjer vad
gäller projektutformning. Denna granskning visar samtidigt på behovet av projektmodell
och riktlinjer vid utförandet av mer komplexa projekt.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen och tekniska
nämnden att:

— Överväga att stärka kopplingen mellan den illustration som finns av
projektmodellens olika steg och den efterliggande beskrivningen av respektive steg.
I nuläget finns viss otydlighet.

— Överväga om ytterligare systemverktyg ska börja användas utöver de som nyttjas i
nuläget.

— Säkerställa att alla investeringsbeslut fattas på basis av underlag och ritningar som
utifrån ett ändamålsenlighetsperspektiv och från ett internkontrollperspektiv är
godtagbara.

— Säkerställa att respektive projekts tidsplan är realistisk så att processen inte blir
alltför forcerad. Granskningen visar att säkerhetsaspekten avseende ett projekt
hade kunnat stärkas.

— Säkerställa att det för samtliga projekt finns en tydlig detaljplan upprättad före det
att avtal tecknas med entreprenör och projekt igångsätts.

— Säkerställa att val av entreprenadform uppfyller kraven vad gäller samordning och
överblick. För ett av de granskade projekten har så inte varit fallet. God logistik, att
arbeten utförs på ett ordnat och väl synkat sätt i korrekt ordning är avgörande för en
god projektframdrift enligt plan.

— Säkerställa att anlitade entreprenörer/leverantörer besitter den erfarenhet och
kompetens som krävs i samband med genomförande av investeringsprojekt. Dessa
kan ju vara olika stora eller komplexa till sin natur.

— Betona vikten av dialog, kommunikation och information mellan de parter som är
involverade i regionens investeringsprojekt. För samtliga mötesforum kopplade till
projekt ska noggranna protokoll/minnesanteckningar upprättas där det tydligt
framgår hur problem/utmaningar tacklats samt hur avvikelser av olika slag
hanterats.
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Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Viktor Tagesson
Granskare

Mats Lundberg
Uppdragsansvarig och certifierad
kommunal yrkesrevisor
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Bilaga 1 – Granskade dokument och intervjupersoner
Dokument som granskats

—
—
—
—
—
—

Investeringsbudget 2021-2025
Investeringsbudget 2022-2026
Rapport - Förändrad investeringsbudget 2022
Sammanställning investeringsplaner 2022-2032
Region Gotlands projektmodell
Protokoll från Regionfullmäktige
- 2021-04-26
- 2014-08-25
- 2015-06-15

— Protokoll från Regionstyrelse
-

2014-10-30
2014-11-26
2015-03-04
2020-09-02

— Protokoll från Tekniska nämnden
-

2015-10-28
2014-09-30

— Tjänsteskrivelse från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
— Projektdirektiv och slutrapporter från projekten
-

Kryssningskaj Visby
Klintehamns AVR
Törnekvior förskola
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Intervjupersoner

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ekonomidirektör
Finans- och redovisningschef
Teknisk chef
Avd.chef. PA (projektavdelningen)
Projektledare (proj. Kryssningskaj)
Bitr. projektledare (proj. Kryssningskaj)
Controller (proj. Kryssningskaj)
Projektledare (proj. Klintehamns AVR)
Projektledare (proj. Törnekvior förskola)
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Yttrandet avseende Revisionsrapport granskning av upphandling och inköp
lämnas som svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

Region Gotlands upphandling och inköp har granskats av KPMG på uppdrag av
regionens förtroendevalda revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om
regionens upphandlingsfunktion är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Granskningen har även syftat till att bedöma om rutiner och
processer, i rimlig utsträckning, säkerställer att lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt regionens styrdokument på området följs.
Revisionen bedömer att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig
utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter.
Vidare bedömer revisorerna att regionstyrelse kan stärka sin styrning och interna
kontroll avseende rutiner och processer för att säkerställa en ändamålsenlig
efterlevnad till lagstiftningen.
Regionstyrelseförvaltningen delar revisionens sammanfattade bedömning och ser
rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete av inköp och upphandling inom
program sänkta inköpskostnader. Samtliga rekommendationer som ges av
revisorerna ingår sedan tidigare som viktiga delar i vårt pågående utvecklingsarbete
inom inköp och upphandling. Ett omfattande arbete pågår också på nämnderna för
att säkerställa inköpsverksamheten. Regionstyrelseförvaltningen samarbetar med
samtliga förvaltningar för att säkerställa inköpsverksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar med att säkerställa regionens styrande dokument
för inköp och vidareutveckla internkontroll av inköp och avtal. Detta såväl för
direktupphandlingar som för övriga upphandlingar. Inom ramen för det tydliggörs
också organisation och ansvarsfördelning vid inköp. Vi etablerar arbetssätt för
avtalsuppföljning för mätbar och ökad leverantörs- och avtalstrohet samt ser över
rapportering av detta. Information och utbildning för att säkerställa god kunskap hos
de som berörs av olika inköpsfrågor är viktig och kommer att fortsätta.
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Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv ser vi att pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk. Detta omfattar såväl rättslig grund som barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas även
hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen. Vidare
genomförs arbetet ur ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn till offentliga
finanser. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom hållbarhetsperspektiv i
inköps- och upphandlingsarbete. I sammanfattning ger inte revisionsrapporten några
konsekvenser utöver de konsekvenser som redan har lyfts inom pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling. Det omfattar såväl mandat och
möjlighet till att genomföra utvecklingen samt behov av säkerställande av resurser för
detta.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands upphandling och inköp har granskats av KPMG på uppdrag av
regionens förtroendevalda revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om
regionens upphandlingsfunktion är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Granskningen har även syftat till att bedöma om rutiner och
processer, i rimlig utsträckning, säkerställer att lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt regionens styrdokument på området följs.
Revisionen bedömer att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig
utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter.
Vidare bedömer revisorerna att regionstyrelse kan stärka sin styrning och interna
kontroll avseende rutiner och processer för att säkerställa en ändamålsenlig
efterlevnad till lagstiftningen.
Regionstyrelseförvaltningen delar revisionens sammanfattade bedömning och ser
rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete av inköp och upphandling inom
program sänkta inköpskostnader. Samtliga rekommendationer som ges av
revisorerna ingår sedan tidigare som viktiga delar i vårt pågående utvecklingsarbete
inom inköp och upphandling. Ett omfattande arbete pågår också på nämnderna för
att säkerställa inköpsverksamheten. Regionstyrelseförvaltningen samarbetar med
samtliga förvaltningar för att säkerställa inköpsverksamheten.
Revisorerna ställer i sin rapport sig positiva till pågående utvecklingsarbete inom
inköp och upphandling och omnämner även ett antal områden som ses som
tillfredsställande i revisionen.
Region Gotland, regionstyrelseförvaltningen rekommenderas efter genomförd
granskning att:
1. Besluta om riktlinjer för direktupphandlingar. Riktlinjerna kan med fördel
vara en del av regionens riktlinjer för upphandling.
Regionstyrelseförvaltningen har tidigare identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Under 2021 har riktlinjer utarbetats
med utgångspunkt från de rutinbeskrivningar som Regionstyrelseförvaltningen
såväl som revisorerna bedömt som tillräckligt ändamålsenliga i sin utformning.
Detta med hänvisning till vad som framgår i lagkrav och regionens egen policy
för upphandling. I samband med det har Region Gotlands
upphandlingsstödsenhet även sett över processer, arbetssätt och mallar för
direktupphandlingar. Dessa ska tillsammans med reviderad inköpspolicy för
Region Gotland och riktlinjer för genomförande av övriga upphandlingar beredas
för beslut våren 2022. Sammanfattningsvis kommer revisorernas
rekommendation om riktlinjer för direktupphandling att tillgodoses.
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2. att i samband med revidering av styrdokument tydliggöra roll- och
ansvarsfördelning avseende uppföljning av upphandlingar, samt säkerställa att
styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda
tjänstepersoner.
I samband med revideringar av styrdokumenten enligt p 1 ovan tydliggör
Regionstyrelseförvaltningen roll- och ansvarsfördelning avseende uppföljning av
upphandlingar. Information och god kunskap hos tjänstepersoner ska tillses
genom såväl utvecklade inköpssidor på Region Gotlands intranät som gotland.se
som i fortsatt genomförande av olika informations- och utbildningsinsatser.
Information och god kunskap tillses även hos Region Gotlands övriga
intressenter såväl internt som hos externa parter. Utvecklingsarbetet genomförs i
nära samarbete med Region Gotlands förvaltningar. Sammanfattningsvis kommer
revisorernas rekommendation om tydliggjord roll- och ansvarsfördelning
avseende uppföljning av upphandlingar samt säkerställd implementation och
information om styrdokumenten att tillgodoses.
3. utifrån resultatet av genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög
leverantörs- och avtalstrohet.
Regionstyrelseförvaltningen gör ett arbete med att utveckla modell, organisation
och arbetssätt för avtalsuppföljningar. Detta ska efter beslut om reviderade
styrande dokument implementeras på Region Gotland givet att resursbehov kan
säkerställas. För att stärka arbetet med internkontroll inom inköp har en
utredning påbörjats augusti 2021. Ett utvecklat arbetssätt för internkontroll med
stöd av en utarbetad modell kommer att implementeras successivt. 2022 ska
också ett nytt fakturahanterings- och e-handelssystem implementeras på Region
Gotland. Systemet ska bidra till stärkt och effektiviserad kontroll av inköp.
Kontroller behöver också tillses för att säkerställa att gränsen för
direktupphandling inte överskrids. Dessa åtgärder tillsammans med övrig
utveckling bidrar till att etablera goda förutsättningar att mäta och sedermera
säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet. Sammanfattningsvis kommer
revisorernas rekommendation om säkerställande av leverantörs- och avtalstrohet
att hanteras för effektivast möjliga resultat.
4. tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som
säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens
egna styrdokument, samt risken för förekomsten av mutor och jäv.
Information och dialog om mutor, jäv och sekretess har ingått länge i Region
Gotlands rutiner samt i informations- och utbildningsinsatser. Revisionen
bedömer att regionens rutiner avseende hantering av eventuella jävsförhållanden
kopplat till upphandling ligger i linje med regler i lagstiftning och regionens egna
interna styrdokument. Information och god kunskap hos berörda politiker och
tjänstepersoner kring lagstiftning, Region Gotlands egna styrdokument samt
hantering av risker såsom mutor, jäv och sekretessbrott ska vidareutvecklas
genom såväl utvecklade intranät som gotland.se som i fortsatt genomförande av
informations- och utbildningsinsatser. Sammanfattningsvis kommer revisorernas
rekommendation om att tillse berörda tjänstepersoners utbildning och
information avseende regler i lagstiftning och styrdokument samt hantering av
risker för förekomst av mutor och jäv även fortsatt att hanteras.
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5. se över om en löpande rapportering avseende avtals- och leverantörstrohet är
möjlig.
Regionstyrelseförvaltningen ser i samband med de åtgärder som beskrivs i p 3
ovan över förutsättningar för löpande rapportering avseende avtals- och
leverantörstrohet. Sammanfattningsvis kommer revisorernas rekommendation
om löpande rapportering avseende detta att utredas och genomföras i en
utsträckning som anses rimlig och effektiv relativt behov av dylik rapportering.
Barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden har fått några
rekommendationer av revisorerna. De aktiviteter som genomförs inom
regionstyrelsen enligt ovan görs i nära samarbete och dialog med alla förvaltningar
inom Region Gotland, dvs även dessa båda nämnder. Det är ett led i att tillsammans
öka enhetligheten och effektiviteten i inköpshantering på Region Gotland.
Nämnderna ansvarar för sina respektive inköpsarbeten men då utvecklingsarbetet
genomförs i nära samarbete ser Regionstyrelseförvaltningen att dessa
rekommendationer omhändertas i det gemensamma utvecklingsarbetet såväl som
tillses av ansvariga nämnder.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar revisionens sammanfattade bedömning och ser
rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete av inköp och upphandling inom
program sänkta inköpskostnader.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

I sammanfattning ger inte revisionsrapporten några konsekvenser utöver de
konsekvenser som redan har lyfts inom pågående utvecklingsarbete inom inköp och
upphandling. Det omfattar såväl mandat och möjlighet till att genomföra
utvecklingen samt behov av säkerställande av resurser för detta.
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor
hänsyn till offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser
internt på Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk samt med hänsyn tagen till lokala perspektiv i den mån det
är möjligt utifrån lagstiftningen.
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6. Klimat och miljöperspektiv

Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Missiv granskning av upphandling och inköp
Rapport granskning avseende upphandling och inköp

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands förtroendevalda revisorer
Barn- och Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Regionfullmäktige för kännedom

Granskning av ”Upphandling och inköp”
KPMG har av Region Gotlands förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av upphandling och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter. Granskning har även syftat till att
bedöma om rutiner och processer, i rimlig utsträckning, säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) samt regionens egna styrdokument på området följs.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter. Vidare bedömer vi att regionstyrelsen kan stärka sin styrning och interna kontroll ytterligare avseende rutiner och processer för att säkerställa en ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftningen.
Utifrån stickprovskontrollen inriktad mot leverantörstrohet (stickprov 1) gör vi sammantaget bedömningen att det finns uppenbara brister i regionens interna kontroll. De brister vi funnit innebär
risk för såväl ekonomisk skada som förtroendeskada. I de fall det handlar om otillåten direktupphandling riskerar regionen att dömas att betala upphandlingsskadeavgift, vilket kan uppgå till betydande belopp. Vidare gör vi bedömningen att förtroendet för regionen riskerar att skadas om
det saknas lagstadgad dokumentation av hur och varför en viss leverantör anlitats. I samband
med stickprov avseende upphandlingsunderlag (stickprov 2) har granskarna inte konstaterat
några avvikelser.
Efter genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen att:
•

besluta om riktlinjer för direktupphandlingar. Riktlinjerna kan med fördel vara en del av
regionens riktlinjer för upphandling.

•

att i samband med revidering av styrdokument tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende uppföljning av upphandlingar, samt säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

•

utifrån resultatet av genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och
avtalstrohet.

•

tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de
håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt
risken för förekomsten av mutor och jäv.

•

se över om en löpande rapportering avseende avtals- och leverantörstrohet är möjlig.

Efter genomförd granskning rekommenderas barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att:
•

efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

•

utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.

•

tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de
håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt
risken för förekomsten av mutor och jäv.

•

inom ramen för internkontroll överväga risker kopplat till upphandling och inköp.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2022-03-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; mats.lundberg@kpmg.se
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1

Sammanfattning
KPMG har av regionens förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genomföra en
granskning av upphandling och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om regionens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Granskning har även syftat till att bedöma om rutiner och processer, i rimlig utsträckning, säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
regionens egna styrdokument på området följs. Uppdraget avser 2021 års revision.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Vidare bedömer vi att regionstyrelsen kan stärka sin styrning
och interna kontroll ytterligare avseende rutiner och processer för att säkerställa en
ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftningen.
Utifrån stickprovskontrollen inriktad mot leverantörstrohet (stickprov 1) gör vi sammantaget bedömningen att det finns uppenbara brister i regionens interna kontroll. De brister vi funnit innebär risk för såväl ekonomisk skada som förtroendeskada. I de fall det
handlar om otillåten direktupphandling riskerar regionen att dömas att betala upphandlingsskadeavgift, vilket kan uppgå till betydande belopp. Vidare gör vi bedömningen att
förtroendet för regionen riskerar att skadas om det saknas lagstadgad dokumentation
av hur och varför en viss leverantör anlitats. I samband med stickprov avseende upphandlingsunderlag (stickprov 2) har granskarna inte konstaterat några avvikelser.
Vidare bedömer vi att
 det finns framtagna rutiner som syftar till att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas
vid inköp. Rutinbeskrivningen är enligt vår bedömning tillräckligt ändamålsenlig i sin utformning, med hänvisning till vad som framgår i lagkrav och regionens egen policy för upphandling. Rutinerna är emellertid inte fastställda av regionstyrelsen.
 det är positivt att det pågår ett arbete med att revidera befintliga styrdokument så att de
stämmer överens och förhåller sig till regionens nuvarande verksamhet. Vi bedömer det
även som positivt att det pågår ett arbete med att ta fram och fastställa rutiner för uppföljning av inköp och upphandling.
 regionens upphandlingsstödsenhet, vid granskningstillfället, inte är så organiserad och av
tillräcklig omfattning så att regionstyrelsens ansvar att utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess kan uppfyllas. Samtidigt bedömer vi att regionstyrelsen hörsammar att
enheten behöver ett ökat finansiellt stöd för att möjliggöra en resursutökning.
 det vid granskningstillfället inte finns tillräckliga kontroller implementerade för att säkerställa
att gränsens för direktupphandling inte överskrids. Samtidigt bedömer vi det som positivt att
regionen planerar ett nytt systemstöd och som ska implementeras 2022, som uppges kunna
bidra till stärkt kontrollen av inköp.
 regionstyrelsen, utifrån projektet Sänkta inköpskostnader, belyser vikten av att hantera regionens framtida utmaningar inom upphandlingsområdet.
 det inte finns några fastställda rutiner för hur uppföljning och utvärderings av ingångna avtal
ska ske. Vi bedömer även att roll- och ansvarsfördelningen avseende uppföljning och utvärdering av upphandlingar inte är tillräckligt tydlig.
 de metoder som används för kontroll av avtals- och leverantörstrohet inte är tillräckliga vid
granskningstillfället utan kan utvecklas. Detta bekräftas även av genomförd stickprovskontroll 1. Utifrån vad som framgår i den slutrapport som beskriver regionens projekt Sänkta
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inköpskostnader 2020 delas denna bedömning av regionstyrelsen, vilket vi bedömer som
positivt. Efter genomförd granskning framgår att det pågår ett utvecklingsarbete kopplats till
programmet och projektet Sänkta inköpskostnader.
 det är positivt att tekniska nämnden beslutat om att granska avtalstroheten inom ramen för
nämndens internkontrollplan 2021. Vi bedömer att det finns en risk för förekomsten av mutor och jäv i samband med upphandlingar inom regionen. Samtidigt bedömer vi att regionens rutiner avseende hantering av eventuella jävsförhållanden kopplat till upphandling ligger
i linje med regler i lagstiftning och regionens egna interna styrdokument. Eftersom det åligger enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner att själva anmäla jäv ställer det enligt vår
bedömning krav på regionstyrelsen och ansvariga nämnder att säkerställa att berörda personer har tillräcklig kunskap om mutor- och jävssituationer.

Efter genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen att:

— besluta om riktlinjer för direktupphandlingar. Riktlinjerna kan med fördel vara en del av regionens riktlinjer för upphandling.

— att i samband med revidering av styrdokument tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende uppföljning av upphandlingar, samt säkerställa att styrdokumenten implementeras
ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån resultatet av genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.

— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.

— se över om en löpande rapportering avseende avtals- och leverantörstrohet är möjlig.
Efter genomförd granskning rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:

— efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.
— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.

— inom ramen för internkontroll överväga risker kopplat till upphandling och inköp.
Efter genomförd granskning rekommenderas tekniska nämnden att:

— efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.
— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.
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2

Bakgrund
Under 2020 genomförde Region Gotlands förtroendevalda revisorer en granskning av
inköpsprocessen. Den sammanfattande bedömningen var att regionstyrelsen inte, i alla
delar, hade en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen. Bedömningen grundade
sig bl.a. i att det saknades rutiner för uppföljning i upphandlings- och inköpsprocessen
samt att det saknades förutsättningar för att följa upp leverantörstrohet.
Vidare genomförde revisorerna, under 2020, även en granskning avseende det förebyggande arbetet med att förhindra mutor. Efter genomförd granskning bedömdes att
regionstyrelsens-, tekniska nämndens- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förebyggande arbete mot mutor inom upphandling och inköp delvis var ändamålsenligt.
Därutöver genomförde en konsult, på uppdrag av revisorerna, en utredning i mars
2021 avseende upphandlingar inom teknikförvaltningen. Av utredningen framgick bl.a.
bedömningen att en bristande styrning och kontroll bidragit till att en attestberättigad
chef kunnat åsidosätta regionens upphandlingspolicy, riktlinjer, förvaltningslagen (FL)
och lagen om offentlig upphandling (LOU).
Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter
gentemot ingångna avtal. Ur regionens perspektiv är det viktigt att säkerställa att varor,
tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet, till rätt kostnad, samtidigt som det tas
hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. Regionens inköp och upphandlingar
ska rimligtvis medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl
fungerande konkurrens, vilket i sin tur över tid medverkar till affärsmässighet.
Objektivitetskravet i den offentliga förvaltningen är tydligt i svensk lagstiftning; verksamheten ska bedrivas sakligt och opartiskt d.v.s. utan hänsyn till personliga intressen.
Medborgarnas förtroende kräver att förtroendevalda och anställda i offentlig verksamhet inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller intressen i sina uppdrag
eller sitt arbete. Det är därmed viktigt att bedöma och förebygga eventuella risker för
mutor och jäv i samband med upphandlingar.
Det finns, enligt revisorerna, en löpande risk att inköps- och upphandlingsprocessen
inte är ändamålsenlig. Utifrån LOU:s långtgående krav på upphandlande myndigheter
och sanktioner mot otillåtna genomförda upphandlingar/inköp, är det i revisorernas mening väsentligt att upphandlingsprocessen fungerar tillfredsställande så att regionen lever upp till lagens krav på upphandling. Vidare bedömer revisionen det vara väsentligt
att det inom regionen finns ett aktivt arbete för att förebygga eventuella risker för mutor
och jäv i samband med upphandlingar. Mot bakgrund av tidigare genomförda granskningar och utredning samt risk- och väsentlighetsanalysen har revisorerna beslutat att
genomföras en granskning av upphandling och inköp.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionens upphandlingsverksamhet
är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens verksamheter. Granskningen
syftar också till att bedöma om rutiner och processer i rimlig utsträckning säkerställer
att lagen om offentlig upphandling (LOU) samt regionens egna styrdokument på området följs.
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Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

— Vilka rutiner finns för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas vid inköp?
— Är regionens upphandlingsstödsenhet så organiserad och omfattande att uppgiften
att utveckla och tillhandahålla en effektiv upphandlingsprocess kan uppfyllas?

— Finns kontroller implementerade för att säkerställa att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids?

— Finns rutiner fastställda för hur uppföljning och utvärdering av ingångna avtal ska
ske?

— Hur sker kontroll av avtals- och leverantörstrohet och eventuell avvikelserapportering?

— Har enskilda inköp föregåtts av upphandling som efterlever gällande regelverk?
— Hur bedöms risken för förekomsten av mutor och jäv i samband med upphandlingar
och hur hanteras eventuella jävsförhållanden vid upphandlingar?
Granskningen omfattar regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska
nämnden.

2.2

Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som används vid granskningen för att avgöra om regionstyrelsen och granskade nämnders arbete sker ändamålsenligt och effektivt. I samband med granskningen har följande revisionskriterier använts:
 Kommunallag 6 kap. 6 §
 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 Inköpspolicy för Region Gotland, Rf 2015-09-07, § 223

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom

— Dokumentstudier av relevant dokumentation som avser regionens övergripande
styrdokument kopplat till upphandling och inköp samt regionstyrelsens och nämnders övergripande styrdokument såsom reglementen, delegationsordningar och attestordningar samt protokoll. Inom ramen för granskningen har det även genomförts
en granskning av underlag kopplat till genomförda stickprovskontroller.

— Intervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner inom regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten.

— Två stickprovskontroller
•

Kontroll av leverantörstrohet etc. under 2020

•

Kontroll av upphandlingar genomförda under 2020

Granskningen avser år 2021. Eftersom granskningen påbörjades under våren 2021 så
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har inköp gjorda under 2020 använts vid stickprovsgranskningen. Se kap. 3.6 för en
metodbeskrivning för respektive stickprovskontroll.
Granskningen har genomförts av Andreas Wendin, verksamhetsrevisor och Anna
Hammarsten, verksamhetsrevisor under ledning av Mats Lundberg, certifierad kommunal revisor.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Styrning av upphandlingsprocessen
Upphandlingar som överskrider lagstadgade beloppsgränser
Upphandlingsprocessen i Region Gotland styrs i huvudsak av regionens Upphandlingspolicy 1 och Riktlinjer för upphandling 2. Därutöver finns även rutinbeskrivningar, mallar
och blanketter framtagna vars övergripande syfte är att stötta förvaltningarna att genomföra ändamålsenliga inköp.
Upphandlingspolicy
Enligt policy för upphandlingar är målet att regionens upphandlingar tillgodoser regionens behov av varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad, omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan. Region
Gotlands miljöpolicy ska beaktas vid upphandling.
Upphandling ska ske genom samverkan och koncernnyttan ska beaktas vid varje upphandlingsärende. All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter
och förfrågningsunderlag ska i möjligaste mån utformas vid inköp.
Riktlinjer för upphandling
Enligt regionens riktlinjer för upphandling ska all upphandling ske enligt gällande lagstiftning och på ett öppet sätt.
Leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerade sätt. Krav på sociala och etisk hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet.
Regionen ska enligt riktlinjerna sträva efter att upphandla varor och tjänster som bidrar
till en god livsmiljö, en långsiktig hållbar utveckling och minskad negativ miljöpåverkan.
Enligt riktlinjerna ska en anpassad nulägesanalys och behovsprövning genomföras inför varje upphandling. Upphandlingen ska inte påbörjas förrän det verkliga behovet är
fastställt.

Direktupphandlingar
Fastställd beloppsgräns för direktupphandling avseende inköp av varor och tjänster är
615 312 kronor (2021). Det innebär att om värdet inte överskrider beloppsgränsen får
den upphandlande myndigheten använda direktupphandling.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att en upphandlande
myndighet eller enhet ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.
Det finns även krav på att direktupphandlingar som överstiger ett värde av 100 000 kronor ska dokumenteras.

1
2

Regionfullmäktige 2015-09-07, § 223
Regionstyrelsen 2013-04-30, § 115, senast reviderade 2015-06-18, § 226
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Riktlinjer för direktupphandling
Enligt regionens upphandlingspolicy får direktupphandling endast användas då ramavtal saknas och ska då ske i enlighet med gällande lagstiftning.
Vidare framgår av policyn att respektive nämnd ska ha ett tydligt regelverk som beskriver hur och av vem direktupphandling ska utföras inom nämnden ansvar.
Det finns inte någon fastställd riktlinje för direktupphandlingar i Region Gotland. Enligt
de intervjuade har de granskade nämnderna inte heller något regelverk som avses i
policyn. Däremot finns en gemensam rutinbeskrivning, som arbetats fram av regionens
upphandlingsstödsenhet, på regionens intranät. Granskarna har erhållit rutinbeskrivningen i samband med granskningen.
I rutinerna framgår en beskrivning över vad en direktupphandling är, samt varför och
när direktupphandling ska genomföras.
Rutinen tydliggör att det är regionens samlade inköp av en typ av vara eller tjänst under ett år, alternativt under en tänkt avtalstid om den överstiger ett år, som ska ligga till
grund för beräkning av inköpssumman. Vidare framgår att upphandlingen inte får delas
upp i syfte att komma under lagstiftade beloppsgränser.
Rutinen förtydligar även att om reglerna för direktupphandling inte följs kan det komma
att prövas i domstol.
Interna beloppsgränser att förhålla sig till i samband med direktupphandling
Enligt regionens rutiner kan direktupphandlingar genomföras på tre sätt. Val av metod
att använda styrs av den beräknade inköpssumman. I tabellen nedan framgår rutinerna
för inköp kopplat till olika beloppsgränser.
Beräknad inköpssumma

3

0–10 000 kronor

Om varan eller tjänsten är värd mindre än 10 000 kronor så
finns inget krav på prisjämförelse. Köp per telefon, e-post eller
via besök hos leverantören. Använd framtagen beställningsblankett och betala via faktura.

10 001 – 100 000 kronor

Om varan eller tjänsten är värd 10 001 – 100 000 kronor så
ska prisförfrågan hos minst tre företag genomföras. Förfrågan
kan ske per telefon, e-post eller via besök hos leverantören.
Jämför pris och kvalitet (om det är relevant). Välj den leverantör som är bäst för det användningsområde/behov som finns.
Använd framtagen beställningsblankett och betala via faktura.

100 001 – 615 312 kronor

Om varan eller tjänsten är värd mellan 100 001 – 615 312 3
kronor så måste prisförfrågan genomföras skriftligt, med post
eller e-post, och skickas till minst tre leverantörer. Mallar för offertförfrågan finns på intranätet. Beslut och utvärdering ska dokumenteras i särskild blankett och sparas. Diarieföring enligt
respektive nämnds regler. Använd framtagen beställningsblankett och betala via faktura.

För direktupphandlingar enligt LUF gäller tröskelvärdet 1 142 723 kronor.
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Enligt de intervjuade pågår vid granskningstillfället en revidering av styrdokument avseende upphandling och inköp. Revideringen syftar till att justera befintliga styrdokument
så de stämmer överens med regionens nuvarande arbetssätt, regelverk och organisation. I revideringen ingår, enligt de intervjuade, att utarbeta former för förvaltning av policy och riktlinjer. I detta ingår dels att utse ansvariga för revideringar, arbetssätt för
detta, dels besluta med vilka tidsintervall revideringar ska göras. Enligt uppgift är det ett
prioriterat arbete och målet är att arbetet ska vara avslutat innan mandatperiodens slut.
Enligt de intervjuade står arbetet med revidering av styrdokument i direkt relation till
vilka befintliga resurser som finns inom upphandlingsstödsenheten. Vidare framgår av
intervjuer att det finns en ambition att aktuella styrdokument ska revideras årligen.

Särskilda uppdrag 2020–2023
Projekt Sänkta inköpskostnader 2020
Beslut om att genomföra program Sänkta inköpskostnader 2021 – 2023 fattades av
Regionfullmäktige 2021-03-29 4. Målet med program Sänkta inköpskostnader är att fortsatt utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans med nämnder och styrelser.
Regionstyrelseförvaltningen fick i maj 2019 5 i uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten, skapa en mer enhetlig hantering av inköp i
alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Projektet Sänkta inköpskostnader, har enligt fullmäktiges protokoll genomförts enligt
plan under 2020. Projektet är ett av flera projekt inom regionens Effektiviseringsprogram 2020–2023 6. Enligt erhållen slutrapport innehöll projektet tre faser:
1. Bakgrund och nuläge – Var är vi?
2. Utredning Nyläge – Vad behöver utvecklas?
3. Förslag på hur åtgärder ska genomföras – Hur ska vi ta oss dit?
I projektets slutrapport identifieras och summeras åtgärdsförslag. Dessa delades in i
följande kategorier:

—
—
—
—

Arbetssätt – att utveckla arbetssättet inom inköp, såväl strategiskt som operativt.
Avtal och upphandling – att agera professionellt med upphandlingar och avtal.
Sortiment – att se över vad regionen ska ha i sitt sortiment.
E-handel och inköpssystem – att etablera systemstöd för professionell hantering av
inköp.

4

RF § 34 Uppdrag sänkning av inköpskostnader
Rs 2019-05-28, § 165, Strategisk plan och budget 2020–2022
6 Effektivitetsprogrammet 2020–2022 – Programmets mål är att vara ett sammanhållande program för att
driva på genomförandet, säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest avgörande aktiviteter och
uppdrag som hanteras inom Region Gotland för att bidra till målet att sänka kostnadsmassan med 200
mnkr under perioden 2020–2022.
5
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— Mäta kostnader – att etablera mätbarhet för att kunna följa upp och fatta kloka beslut kring inköp.

— Lätt att handla rätt – att på olika sätt effektivisera inköp och underlätta för de som
köper varor.

— Organisation – att se över och optimera organisationen för inköp.
Enligt slutrapporten är åtgärdslistan en bruttolista över inkomna förslag. Den är inte fullständig utan det finns ytterligare åtgärder som kommer hanteras inom det fortsätta arbetet efter projektet.
För att ha förutsättningar för att verksamhetsutveckla Region Gotlands inköp, kunna utveckla det som beskrivs i slutrapporten och nå goda resultat behöver, enligt erhållen
rapport 7 följande kritiska faktorer säkerställas:

—
—
—
—
—
—
—

Beslut om att genomföra utveckling och om strategiska mål för inköpsarbetet.
Etablera strategisk ledning för inköpsfrågor och verksamhetsutveckling.
Säkerställ resurser för utveckling. Resurstilldelningen bestämmer utvecklingstakten.
Led utvecklingen med tålamod och tydliga delmål.
Etablera tydliga uppdrag med tydliga tidplaner
Ha en god riskmedvetenhet och riskhantering.
Säkerställ fortsatt kommunikation och goda samarbeten.

Strategiska mål med utvecklat inköp
Efter genomgång av bakgrunden, nuläge och redovisning av förslag till åtgärder har det
inom projektet arbetats fram förslag på strategiska mål för det fortsatta arbetet:
1. Helhetsorientering
2. Långsiktighet
3. Lätt att handla rätt
4. Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

I slutrapporten beskrivs förslag till hur den fortsatta utvecklingen ska genomföras efter projektet. Projektet föreslog att Region Gotland skulle använda en av
projektet framtagen modell med områden för verksamhetsutveckling samt upprätta ett program för genomförandet. Enligt projektets förslag skulle fölande ingå
i programmet:
 Samordnade linjeuppdrag
 Projekt Digitaliserat inköp
 Plan och genomförande per förvaltning
3.1.1

Bedömning
Vår bedömning är att det finns framtagna rutiner för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas vid inköp. Även om regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för
7

Fastställd av regiondirektören, 2020-12-30. Framtagen av regionstyrelseförvaltningen.
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upphandling, bedömer vi att regionstyrelsen kan stärka sin styrning ytterligare genom
att revidera befintliga riktlinjer samt fastställa riktlinjer för direktupphandling.
För att policy och riktlinjer ska få tillräcklig effekt bör de enligt vår bedömning fastställas
av regionstyrelsen som också har det övergripande ansvaret för att policy och riktlinjer
följs. Det är också viktigt att regionstyrelsen löpande arbetar med att förankra dessa
riktlinjer hos samtliga berörda tjänstepersoner samt följer upp hur dessa har tillämpats.
Vår bedömning är att den rutinbeskrivning som finns på regionens intranät är den som
bäst beskriver hur tjänstepersoner på regionen ska förhålla sig till beloppsgränser vid
inköp och upphandling. Denna rutinbeskrivning är inte beslutad av regionstyrelsen. Rutinbeskrivningen är enligt vår bedömning tillräckligt ändamålsenlig i sin utformning, med
hänvisning till vad som framgår i lagkrav och regionens egen policy för upphandling.
Vi bedömer det som positivt att det pågår ett arbete med att revidera befintliga styrdokument.
Utifrån projektet Sänkta inköpskostnader, med syfte att sänka inköpskostnader, öka avtalstroheten samt skapa en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar, bedömer vi det som positivt att det vid granskningstillfället pågår ett program för sänkta inköpskostnader avseende upphandling och inköp.
Granskningen av projekt och program visar enligt vår bedömning att regionstyrelsen
med detta belyser vikten av att hantera regionens framtida utmaningar inom upphandlingsområdet.
Slutligen bedömer vi det även som positivt att det pågår ett arbete med att ta fram och
fastställa rutiner för uppföljning av inköp och upphandling.

3.2

Upphandlingsstödsenhetens roll och ansvar
Organisation och uppdrag
Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger enligt riktlinjerna inom
ledningskontoret. Inom Region Gotland finns en central upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens.
Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger enligt riktlinjerna inom
ledningskontoret på en central upphandlingsstödsenhet med upphandlingskompetens.
Från den 1 september 2019 är upphandlingsstödsenheten en egen enhet inom ekonomiavdelningen. Organisationsförändringen uppges av intervjuade vara ett steg mot att
stärka inköps- och upphandlingsarbetet inom Region Gotland, bl.a. har enheten sedan
bildandet en egen enhetschef, tillika Region Gotlands upphandlingschef. Upphandlingsstödsenheten ska enligt upphandlingspolicyn/riktlinjerna för upphandling:

— genomföra upphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning och Region Gotlands
policy för upphandlingar.

— bevaka behov av upphandling och verka för att teckna ramavtal för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen.

— samordna och effektivisera regionens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden.
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— utveckla och tillhandahålla en effektiv upphandlingsprocess.
— informera och utbilda internt och externt inom upphandlingsområdet.
— verka för att samverka i gemensamma upphandlingar, exempelvis statliga upphandlingar som Adda 8, större regioner m.fl. för att ta del av det omfattande och
kostsamma uppföljningsarbete som krävs i samband med upphandling.

— ansvara för arkivering av upphandlingsunderlag, central implementering, underhåll
och uppföljning av avtal.
I samband med intervjuer framgår att ovanstående punkter inte helt speglar regionens
organisation vid granskningstillfället. Den sista punkten avseende ansvar för arkivering,
central implementering och uppföljning av avtal är enligt intervjuade vid upphandlingsstödsenheten ett ansvar ligger på den upphandlade nämnden/förvaltningen som står
som beställare av upphandlingen. Enligt de intervjuade framgår detta av framtagna riktlinjer för upphandling.
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen har en egen upphandlande tjänsteperson som genomför entreprenadupphandlingar åt Tekniska nämnden. Denna funktion sitter organisatoriskt på teknikförvaltningen. Enligt de intervjuade genomför upphandlingsstödsenheten inte några
entreprenadupphandlingar kopplat till tekniska nämnden. I faktakontrollen framgår dock
att upphandlingsstödsenheten (inkl. upphandlingskonsulter) genomför entreprenadupphandlingar för tekniska nämnden.

Resurser
Upphandlingsstödsenheten genomför upphandlingar för kommunal respektive regional
verksamhet. Detta medför att Region Gotlands upphandlare gör upphandlingar inom ett
stort antal olika verksamhetsområden. Omfattning och komplexitet varierar stort mellan
olika upphandlingar. Detta i sin tur gör att såväl upphandlare som kravställande verksamheter har ett utmanande uppdrag.
Vid granskningstillfället finns 7,5 heltidsanställda tjänstepersoner vid upphandlingsstödsenheten och 4 vakanser. I nuläget finns följande roller på enheten: 1 inköpsstrateg, 1 avtalscontroller, 3,5 upphandlare, 1 upphandlingssupport, 1 upphandlingschef
och 4 vakanser för 1 systemförvaltare och 3 upphandlare.
Enheten har enligt de intervjuade inte det antal upphandlare anställda som behövs för
att kunna hantera antalet upphandlingar som regionen genomför. Detta menar samtliga
intervjuade som upplever att upphandlingsstödsenheten, vid granskningstillfället, har
en hög arbetsbelastning som bl.a. påverkar den tid som förvaltningar behöver vänta för
att få hjälp med upphandlingar samt inte minst möjligheten att bemanna upphandlingar
med intern personal. Övriga upphandlingar bemannas med upphandlingskonsulter vilket enligt de intervjuade är fördyrande. Antalet anställda på enheten påverkar också
möjligheten till det omfattande utvecklingsarbete som genomförs inom ramen för program sänkta inköpskostnader.
På grund av att regionen fungerar både som region och kommun uppges det vara svårt
att jämföra resursutnyttjande med andra regioner i landet. Samtidigt uppges att de
8

Adda – tidigare SKL Kommentus, ett verksamhetsstöd till offentlig sektor.
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jämförelser som görs tydliggör att Region Gotland har färre personalresurser i jämförelse med vad upphandlingsstödsenheten ansvarar för. Enligt de intervjuade har enheten äskat pengar för att anställa fler medarbetare 2021, vilket regionstyrelsen har
godkänt. En utmaning ligger enligt de intervjuade nu i att hitta rätt kompetens att rekrytera för att nyttja ramtillskott 2021. För att fortsättningsvis ha möjlighet att utveckla och
genomföra inköpsuppdrag enligt målsättning och efterfrågan behöver enheten ytterligare tillskott kommande år.

Utbildningsinsatser
Enligt de intervjuade genomförs en årlig utbildning Behöriga beställare. Utbildningen
initierades efter ett konsultuppdrag 2015 och syftar till att minska antalet inköpare i regionen samt att stärka kontrollen avseende vilka tjänstepersoner som genomför upphandlingar och inköp.
Behöriga beställare genomförs i nuläget av avtalscontroller på upphandlingsstödsenheten och riktar sig till de medarbetare som genomför inköp och beställningar för Region Gotland. Målet med utbildningen är att öka kunskapen/kompetensen och medvetenheten avseende de olika rollerna i upphandling- och inköpsprocessen, tydliggöra
behöriga beställares ansvar och roll samt gå igenom anskaffning/inköp i praktiken,
verktyg och stöd. Utbildningen behandlar bl.a. frågor som

— Vad är upphandling?
 Tröskelvärden/beloppsgränser
 Upphandlingsregler

— Vad är ett ramavtal?
— Vad är en direktupphandling?
 Regler och riktlinjer för direktupphandling
 Otillåten direktupphandling

— Vilka roller finns inom inköp och upphandling i Region Gotland?
— Vad förväntas av en behörig beställare?
— Vad är inköpssamordnarens roll som stöd för behöriga beställare?
En del av utbildningen består av en praktisk genomgång av hur en upphandling och direktupphandling ska genomföras i enlighet med regionens policy, riktlinjer och rutiner.
Därutöver omfattas utbildningen även av tillämpningsbar lagstiftning som LOU 9, LOV10
och LUF 11, avtalsrätt och köplag/konsumentköplagen. Utbildningen behandlar de EUrättsliga grundprinciperna; likabehandling, icke diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Utbildningen omfattar även information om hantering för att motverka mutor, jäv och sekretess.
Avslutningsvis omfattar utbildningen även uppföljning av avtal, vad denna bör omfatta
och hur avvikelser bör hanteras.

9

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
11 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
10
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Utbildningsinsatsen för behörig beställare pausades temporärt i samband med utbrottet
av pandemin i mars 2020, vilket innebar att en del förvaltningar inte fick genomföra utbildningen enligt plan. Ett skäl var enligt de intervjuade att ansvariga tjänstepersoner
vid upphandlingsstödsenheten behövde fokusera och säkerställa upphandlingar och
inköp avseende hanteringen av covid-19. Vidare var vissa funktioner i förvaltningarna i
Region Gotland också påverkade av ökad arbetsbelastning pga. Covid 19. Ytterligare
ett skäl var att utbildningen var upplagd för att genomföras på plats och rådande rekommendationer tillät inte att större grupper träffades inomhus.
Enligt de intervjuade har utbildningen till behörig beställare återupptagits under våren
2021.
Ytterligare enstaka utbildning om upphandling och inköp har genomförts för förtroendevalda våren 2021. Denna insats efterfrågades av de förtroendevalda.
Vidare har upphandlingsstödsenheten återkommande ett utbildningspass på Region
Gotlands chefsskola som riktar sig till alla nya chefer i regionen. Denna utbildning genomfördes hösten 2020 och även hösten 2021. Våren 2021 hölls ingen motsvarande
utbildning pga. Covid 19.
I samband med intervjuer framgår uppfattningen och önskan om att utbildningsinsatser
avseende upphandling och inköp bör intensifieras då behovet anses vara stort. Det är
enligt ett flertal av de intervjuade olyckligt att utbildningsinsatsen avseende behörig beställare och chefsskola påverkades av pandemin i den utsträckning att de var tvungna
att pausas.

3.2.1

Bedömning
Vår bedömning är att regionens upphandlingsstödsenhet inte är så organiserad och av
den omfattningen att uppgiften att utveckla och tillhandahålla en effektiv inköpsprocessen kan uppfyllas ändamålsenligt.
Vi bedömer att regionstyrelsen 2021 hörsammat att upphandlingsstödsenheten behövt
ett ökat finansiellt stöd för att möjliggöra resursutökning. Samtidigt kan vi konstatera att
utmaningen avseende att rekrytera rätt kompetens kvarstår.
Vi instämmer med de intervjuade som anser att det är olyckligt att utbildningsinsatser i
några fall inte varit möjlig att genomföra p g a pandemin. Självklart inser även vi att
detta är och har varit en speciell period att hantera upphandlings- och inköpsverksamhet. Vi bedömer emellertid att regionstyrelsen framåt kan se över om styrelsen kan
möjliggöra resurser vars syfte är att säkerställa löpande utbildningsinsatser riktade till
berörda tjänstepersoner som genomför upphandlingar och inköp. Det faktum att utbildningen inte kunnat genomföras för att rådande rekommendationer inte tillät att större
grupper av människor samlades inomhus skulle enligt vår bedömning kunna lösas genom att exempelvis möjliggöra utbildningen digitalt i framtiden.

3.3

Kontroll av direktupphandlingsgränsen
Kontrollfunktioner
Det finns enligt de intervjuade inte några fastställda riktlinjer eller rutiner avseende kontroller vars syfte är att säkerställa att gränsen för direktupphandlingen inte överskrids.
14
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Enligt de intervjuade genomförs vissa kontroller av inköp som syftar till att säkerställa
att lagstadgade beloppsgränser inte överskrids. En kontroll som genomförs är en årlig
kontroll av inköp där nämndens totala inköp per leverantör granskas. Kontrollen möjliggör enligt de intervjuade bl.a. identifiering av ett eventuellt upphandlingsbehov. Vid faktakontrollen framgår emellertid att denna kontroll, vid granskningstillfället, inte är en obligatorisk kontroll. Vidare framgår att det saknas en systematisk kontrollfunktion som
syftar till att bl.a. säkerställa att säkerställa att gränsen för direktupphandling inte överskrids.
I samband med intervjuer framgår att det finns kunskapsbrister avseende inköp inom
vissa verksamheter. Bl.a. uppges att det hänt att tjänstepersoner inte kontrollerat den
hittills sammanlagda beloppssumman som köpts in av enskilda leverantörer, vilket har
resulterat i att regionen överskridit gällande beloppsgräns. Vidare uppges i andra intervjuer att en del tjänstpersoner inte stämmer av med sin inköpssamordnare om en annan förvaltning har avtal med aktuell leverantör och istället genomför en direktupphandling med en leverantör som regionen redan har avtal med.
Enligt en del intervjuade genomför dem kontroller i regionens nuvarande avtalsdatabas
men att det inte finns så många direktupphandlingar inlagda i systemet. Den intervjuade tror att dokumentationen finns sparad på enskilda datorer istället för att de diarieförs i enlighet med gällande riktlinjer. De intervjuade saknar, vid granskningstillfället, ett
systemstöd som är behörighetsstyrt och som säkerställer en tillräcklig kontroll och uppföljningsfunktion. Enligt uppgift är det svårt att, vid granskningstillfället säkerställa, att
flera inköp inte resulterar i att regionen överskrider lagstadgade direktupphandlingsgräns.
Region Gotland har planerat för ett systembyte 2022 som innebär att ett nytt ett nytt
faktura- och e-handelssystem ska implementeras. Enligt de intervjuade ska upphandlingsstödsenheten även anställa en e-handelssupport vars uppdrag kommer vara att
stötta regionens förvaltningar i arbetet med e-handel och fakturahantering. Det nya ehandelssystemet är enligt de intervjuade ett bidrag till att ge goda förutsättningar för
regionen att öka sin e-handel.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden/förvaltningen, som har en egen upphandlingssamordnare, har under 2021 genomfört en kontroll och uppföljning av inkomna fakturor från avtalade leverantörer.
Kontrollen bestod av ett stickprov av tio inköp per avdelning, totalt 90 stickprov/transaktioner inom teknikförvaltningen. Stickproven syftade till att granska om inköpen har
dokumenterats i enlighet med det s.k. dokumentationskravet i lagstiftningen. Stickprovet ska enligt de intervjuade rapporteras till tekniska nämnden vid mötet i december.

3.3.1

Bedömning
Vår bedömning är att det, vid granskningstillfället, inte finns tillräckliga kontroller implementerade för att säkerställa att gränsen för direktupphandling inte överskrids. Trots att
det finns IT-system som stödjer en löpande kontroll av inköp framgår det av intervjuer
att regionen saknar en regionövergripande systematisk kontroll för att säkerställa att
gränsens för direktupphandling inte överskrids.
15
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Vi bedömer det som positivt att teknikförvaltningen, genom en stickprovskontroll, genomfört en kontroll av inkomna fakturor för att identifiera eventuella avvikelser kopplat
till det lagstadgade kravet avseende dokumentation vid direktupphandlingar som överskrider 100 000 kronor.

3.4

Uppföljning och utvärdering av ingångna avtal
Rutiner för uppföljning
Enligt riktlinjer för upphandling är uppföljning en central del i styrningen av upphandlingsprocessen. Uppföljningen ska bl.a. säkra att leverantörer följer regionens tecknade
avtal.
I samband med revisorernas granskning av inköpsprocessen (mars 2020) framgick att
regionen saknade rutiner för uppföljning av upphandlingar. Enligt de intervjuade har ett
arbete påbörjats kopplat till den bedömning och rekommendation som lämnades i samband med granskningen.
Enligt de intervjuade genomförs uppföljning av upphandlingar. Det kvarstår emellertid
ett arbete för att fastställa en modell/ramar för uppföljning samt att kommunicera ut
dessa. Anledningen till att arbetet med rutiner för uppföljning har dragit ut på tiden uppges stå i direkt relation till den resursbrist som finns inom upphandlingsstödsenheten.
Rapportering till regionstyrelsen
Enligt policy för upphandlingar ska regionstyrelsen informeras om alla upphandlingar
av större karaktär. Efter genomförd protokollgranskning kan vi konstatera att såväl regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden löpande följer upp
upphandlingar, eller frågor kopplat till upphandling, i samband med sammanträden under 2021.

Roll- och ansvarsfördelning av uppföljning och utvärdering
Uppföljning av ingångna avtal regleras i respektive avtal/upphandling och beror på upphandlingens typ och storlek. Uppföljningen kan därmed variera i metod och frekvens
beroende på upphandling. Vid exempelvis byggentreprenader genomförs löpande uppföljning mellan projektledare och avtalad entreprenör genom fysiska möten och okulärbesiktningar.
Respektive nämnd ansvarar för upphandlingar inom sina respektive verksamhetsområden, och inte upphandlingsstödsenheten. Det blir, i samband med intervjuer, tydligt att
roll- och ansvarsfördelningen avseende uppföljning och utvärdering av upphandlingar
är otydlig. En del intervjuade hänvisar till upphandlingsstödsenheten vid frågor avseende uppföljning av upphandlingar.
Regionstyrelsen och granskade nämnder har fastställt attestordningar som tydliggör
vilka tjänstepersoner som får godkänna fakturor. I attesträtten åligger ett uppföljningsoch kontrollansvar med syfte att säkerställa att beställaren erhållit t.ex. de varor som
beställts och med utlovad kvalitet.
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3.4.1

Bedömning
Vår bedömning är att det, vid granskningstillfället, inte finns fastställda rutiner för hur
uppföljning och utvärdering av ingångna avtal ska ske. Vi bedömer det emellertid som
positivt att ett arbete avseende rutiner för uppföljning påbörjats i enlighet med tidigare
genomförd revisionsgranskning.
Det är enligt vår bedömning viktigt att regionstyrelsen säkerställer ändamålsenliga rutiner avseende uppföljning samt att dessa implementeras och används på ett tillfredsställande sätt. De utvärderingskriterier som används i en upphandling ska följas upp för
att säkerställa rättvis konkurrens och att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats. Det som utlovats i anbudet som t.ex. kvalitet, kompetensnivå eller kapacitet ,ska
uppfyllas när avtalet utförs och utgör därför ett åtagande för leverantörer.
Uppföljning under avtalsperioden är viktig för att identifiera och hantera eventuella avvikelser. Avvikelser av olika slag bör enligt vår bedömning alltid dokumenteras så att
detta kan följas upp över tid.
Slutligen bedömer vi, utifrån genomförda intervjuer, att roll- och ansvarsfördelningen
avseende uppföljning och utvärdering av upphandlingar, vid granskningstillfället inte är
tillräckligt tydlig.

3.5

Avtals- och leverantörstrohet
Kontroll och uppföljning av avtals- och leverantörstrohet
Upphandlingsfunktionen ska enligt riktlinjer för upphandling utveckla uppföljningen och
utvärderingen av de inköp och upphandlingar som görs. Målet är enligt riktlinjerna att
öka avtals- och leverantörstroheten genom att underlätta för användarna att beställa
varor och tjänster, till exempel med hjälp av systemstöd.
En ökad avtals- och leverantörstrohet kan enligt riktlinjerna ge större intresse från leverantörernas sida att delta i regionens upphandlingar, större volymer och därmed bättre
priser, vilket tillsammans ska minska totalkostnaden för regionen.
Rutiner för kontroll och uppföljning
Vid upphandlingsstödsenheten genomför avtalscontroller löpande spend-analyser som
visar vem som köpt från vilken leverantör och även i viss mån från vilka avtal.
Enligt intervjuade finns önskemål om att utöka uppföljningen med spend-analyser, så
att den kan ske inför delår 1 och delår 2, dvs. inte endast i samband med årsbokslut.
På så sätt vill de intervjuade vid förvaltningarna skapa möjlighet för att förbättra avtalstroheten innan årets slut.
Vid intervjuer med förvaltningarna framgår att det endast är upphandlingsstödenheten
som har tillgång till systemstödet (Spendency) där uppföljning av avtals- och leverantörstrohet genomförs. Detta uppges försvåra en fördjupad analys av varför avtalstroheten exempelvis gått ned från ett år till ett annat. I samband med faktakontrollen dementeras detta av upphandlingsstödsenheten som menar att det finns behöriga tjänstepersoner även på teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Enligt de intervjuade vid förvaltningarna är det en utmaning att tjänstepersoner genomför otillåtna inköp trots att det finns befintliga avtal att avropa från. Regionens e17
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handelssystem, som implementeras 2022, ska enligt uppgift möjliggöra både kontroll
och uppföljning av avtals- och leverantörstrohet, en funktion som välkomnas av de intervjuade.
Projekt Sänkta inköpskostnader 2020
Inom ramen för projekt Sänkta inköpskostnader 2020 omnämns leverantörstrohet som
ett mätvärde regionen bör följa på ett strukturerat sätt.
Kontroll av leverantörstrohet görs, som ovan nämnt, genom ett verktyg för spend-analys. Inom ramen för den kontrollen kan regionen även se om andra leverantörer inom
samma avtalsområde har anlitats, dvs. i strid mot det nuvarande avtalet och därmed
agera på det. För att få korrekt data om leverantörstrohet behöver emellertid samtliga
avtal finnas inlagda i avtalsdatabasen, vilket enligt projektrapporten är en utvecklingsåtgärd som måste vidtas.
Leverantörs- och avtalstrohet förutsätter enligt de intervjuade att det finns en kultur
som präglas av både möjligheter att göra effektiva inköp och medvetenhet om varför
man ska handla rätt. Detta uppges även inom en del verksamheter i regionen vara ett
utvecklingsområde.
Tekniska nämnden
Enligt de intervjuade genomför förvaltningen en årlig granskning av avtalstroheten på
uppdrag av nämnden. I samband med granskningen har granskarna inte erhållit underlag som tydliggör nämndens avtalstrohet 2021 av den anledningen att den inte färdigställts vid granskningstillfället.
Internkontrollplanen 2021
I samband med granskning av dokumentation noterar vi att regionstyrelsen och tekniska nämnden även beslutat att genomföra en kontroll av avtalstrohet inom ramen för
nämndens internkontrollplan 2021. Kontrollen ska genomföras genom stickprov av tio
leverantörsfakturor per avdelning. Kontroll sker av om avtal finns med leverantör, att artiklar och villkor i övrigt stämmer överens med befintligt avtal.
Barn- och utbildningsnämnden har inte beslutat om att genomföra någon granskning av
avtalstrohet inom ramen för respektive internkontrollplan. Regionstyrelsen har beslutat
om att granska inköp och upphandlingar. Barn- och utbildningsnämnden har inte beslutat om någon kontrollpunkt som avser upphandlingar och inköp inom ramen för internkontrollplanen 2021.

3.5.1

Bedömning
Vår bedömning är att de metoder som används för kontroll av avtals- och leverantörstrohet samt eventuella avvikelserapportering inte är tillräckliga vid granskningstillfället
utan kan utvecklas. Utifrån vad som framgår i den slutprojektrapport som beskriver regionens projekt Sänkta inköpskostnader 2020 delas denna bedömning av regionstyrelsen, vilket vi bedömer som positivt.
I samband med granskning blir det enligt vår bedömning tydligt att de intervjuade önskar en mer löpande uppföljning avseende leverantörstroheten, då det möjliggör åtgärder till förbättring innan årets slut. Vi bedömer det som positivt att det planerade
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faktura- och e-handelssystemet uppges möjliggöra både kontroll och uppföljning av avtals- och leverantörstrohet.
Slutligen bedömer vi det som positivt att regionstyrelsen och tekniska nämnden beslutat om att granska avtalstroheten inom ramen för nämndens internkontrollplan 2021.

3.6

Stickprovskontroller
Stickprov av leverantörstrohet, stickprov 1
Avseende stickprovet av leverantörstrohet har syftet varit att stämma av i vilken utsträckning de granskade inköpen hanterats i enlighet med såväl interna som externa
regler.
Som underlag för denna granskningsinsats har vi tagit del av ett utdrag ur ekonomisystemet över samtliga utbetalningar under år 2020 inom var och en av de tre granskade
nämnderna. Vi har också tagit del av en sammanställning över de avtal som var giltiga
under 2020.
Stickproven har riktats in mot leverantörer och enskilda inköp där leverantören inte
återfinns i den sammanställning över giltiga avtal som vi fått del av. Vi har dels riktat in
granskningen på leverantörer från vilka regionen sammantaget gjort inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen. Dels har vi granskat enskilda inköp som ligger under
direktupphandlingsgränsen men som överstiger gränsen för när det enligt LOU/LUF
ställs krav på dokumentation (100 000 kr exkl. moms).
Det faktum att vi granskat inköp från leverantörer som inte återfinns i sammanställningen av avtalsbundna leverantörer, innebär rent generellt en ökad risk för att inköpet
ska vara förenat med någon typ av avsteg från regler och riktlinjer. Sannolikheten för
att vi ska finna någon typ av avvikelse är därmed större än om vi helt slumpmässigt
skulle valt ut inköp från samma antal leverantörer. I denna del handlar det således om
en riktad stickprovsgranskning utifrån bedömd risk, snarare än en helt slumpmässig
stickprovsgranskning.
Iakttagelser, kommenterar och enskilda bedömningar finns presenterade i tabeller i bilaga 1.

3.6.1

Bedömning
Utifrån vårt stickprov är det vår bedömning att enskilda inköp inte, i tillräcklig utsträckning, föregås av upphandling som efterlever gällande regelverk.
Som framgår av tabellerna i bilaga 1 har vi funnit avvikelser i drygt 80 % av de inköp
som vi granskat närmare. Det ska dock än en gång framhållas att denna granskningsinsats varit inriktad mot inköp där det generellt är högre risk för någon typ av avsteg
från gällande regler i och med att vi granskat inköp från leverantörer som inte återfinns
i sammanställningen av avtalsbundna leverantörer. Det går därmed inte att dra slutsatsen att drygt 80 % av regionens samtliga inköp riskerar att avvika från gällande regler.
Det ska också noteras att de avvikelser vi funnit i de flesta fall består i att befintliga avtal inte publicerats i enlighet med gällande riktlinjer, vilket i sammanhanget är att betrakta som ett mindre allvarligt avsteg från gällande regler. Dock har vi även noterat ett
antal fall där det inte kan uteslutas att det handlar om otillåten direktupphandling. Vi har
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också kunnat konstatera att den lagstadgade dokumentationsplikten inte följts i ett antal direktupphandlingar.
Utifrån stickprovskontrollen inriktad mot leverantörstrohet gör vi sammantaget bedömningen att det finns uppenbara brister i regionens interna kontroll. De brister vi funnit
innebär risk för såväl ekonomisk skada som förtroendeskada. I de fall det handlar om
otillåten direktupphandling riskerar regionen att dömas att betala upphandlingsskadeavgift, vilket kan uppgå till betydande belopp. Vidare gör vi bedömningen att förtroendet
för regionen riskerar att skadas om det saknas lagstadgad dokumentation av hur och
varför en viss leverantör anlitats.

Stickprov av inköp- och upphandlingsunderlag, stickprov 2
Inom ramen för granskningen har det även genomförts en stickprovskontroll av upphandlingsunderlag. Val av upphandling att granska har utgått från de sammanställningar som skickats till granskarna. Upphandlingarna ska ha genomförts under 2020.
Stickprovet syftade till att övergripande granska tolv upphandlingar och befintlig dokumentation som finns avseende dessa. Dels för att säkerställa att underlag finns, dels
för att övergripande bedöma om de följer praxis för upphandlingsunderlag.
Iakttagelser, kommenterar och enskilda bedömningar finns presenterade i tabeller i bilaga 2.

3.6.2

Bedömning
I samband med stickprovskontrollen avseende upphandlingsunderlag har vi inte identifierat några avvikelser. Utifrån genomförd stickprovskontroll avseende upphandlingsunderlag bedömer vi att regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska
nämnden lever upp till de krav som finns i lagstiftningen och interna styrdokument i tillräcklig utsträckning.
Granskarna vill även, i samband med denna stickprovskontroll, understryka vikten av
god kontroll och hantering av upphandlingsunderlag. I samband med stickprovet har vi
erhållit samtliga efterfrågade underlag i sorterade filer som varit sökbara och enligt vår
bedömning tydliga. Vi bedömer detta som mycket positivt.

3.7

Mutor- och jävsprevention i samband med upphandling
Sedan 1 juli 2012 finns regler om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken
(BrB). Reglerna omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt förtroendevalda,
oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet och korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt
åtal, 20 kap. 5§ BrB.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon
annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning.
Att begära en muta eller låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren
utför sitt arbete (10 kap. 5 a § BrB).
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Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om
att gå en otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig
upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån
för att hen ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig
upphandling (10 kap. 5 d § BrB).

Regionens styrning av mutor- och jävsprevention
Region Gotlands mutor- och jävsprevention kopplat till upphandling styrs i huvudsak av
Riktlinjer för mutor och korruption 12, Uppförandekod för leverantörer 13 samt Riktlinjer
för upphandling.
Riktlinjer för mutor och korruption
Riktlinjen utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och som tolkning av
gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot mutor och korruption är
det enligt riktlinjerna av största vikt att alla delar i organisationen löpande ser över och
uppdaterar sitt skydd i form av identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde.
Regionens grundhållning om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande av en kultur som
motverkar alla former av oegentligheter.
Ett syfte med riktlinjerna är att tydliggöra riskerna med att ta emot gåvor och förmåner
från personer och företag. Ett annat syfte är att visa hur förtroendevalda och anställda
kan resonera och agera när de stöter på frågor om mutor. Ett tredje syfte är att fungera
som underlag för arbetsplatsdiskussioner för att samtala kring hur lagar och myndigheters regler ska tillämpas i olika situationer som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen.
I riktlinjerna framgår det att de ska revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning.
Riktlinjer för upphandling
I riktlinjer för upphandling framgår att regionens företrädare ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare som deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får enligt riktlinjerna för upphandling inte ha engagemang som står i konflikt med regionens
intresse i det ärendet.
Uppförandekod för leverantörer
Enligt uppförandekoden för leverantörer ska varor och tjänster som levereras till Region Gotland vara framställda under förhållanden som bl.a. är förenliga med FN:s deklaration mot korruption. Det innebär att leverantören inte direkt eller indirekt ska erbjuda
eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller organisation i

12
13

Rf 2015-06-15, §200
Rf 2015-09-07, § 222
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syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen
för sin verksamhet.
Det innebär även att leverantörer inte, direkt eller indirekt, ska begära eller acceptera
någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut.

Mutor- och jävsprevention i praktiken
Rutiner för mut- och jävsprevention
Vid händelse av försök till påverkan som känns otillbörlig, ska enligt intervjuade den
förtroendevalda eller anställda genast meddela detta till närmaste chef eller annan
lämplig överordnad.
Får en förtroendevald eller anställd information om att någon eller några andra låter sig
påverkas på ett otillbörligt sätt eller tar otillbörlig hänsyn i sin tjänsteutövning, ska hen
snarast informera lämplig överordnad eller, om det är den personen det gäller, den personens överordnande alternativt regionens chefsjurist eller regionens revisorer.
Rutinerna för händelse av försök till påverkan som känns otillbörlig upplevs av de intervjuade som tydliga. Enligt intervjuerna framgår att risken för försök till mutor och jäv
upplevs som hög, inom vissa verksamheter, i Region Gotland. En anledning uppges
vara att regionen har få medborgare och att många känner eller känner till varandra,
vilket i sig kan föranleda risk för mutor men framför allt jäv. Risken är enligt de intervjuade tydlig och inte något som tonas ned. Enligt uppgift är det istället något som de intervjuade upplever att man pratar om och lyfter fram inför och i samband med upphandlingar.
Även medborgare kan enligt riktlinjerna vända sig till regionens chefsjurist eller till regionrevisionen för att anmäla misstanke om brott avseende muta, korruption eller annan
otillbörlig påverkan. Anmälan kan ske via regionens växel eller regionens hemsida,
t.ex. via Säg vad du tycker där uppgiftslämnaren kan vara anonym.
Enligt de intervjuade genomförs en bedömning av risken för förekomsten av mutor och
jäv inför uppstart av en upphandling. Frågan hålls aktuell genom styrdokument och via
den utbildningen Behörig beställare och annan utbildning och information som genomförs av upphandlingsstödsenheten samt av regionstyrelseförvaltningens jurister. Bland
annat berörs en beskrivning av mutor och jäv, rutiner vid händelse av muta och/eller
jävssituation samt hur tjänstepersoner som genomför upphandlingar och inköp kan
undvika en muta- och jävssituation.
Jävsförhållanden vid upphandling
Enligt upphandlingsstödsenheten berörs frågan avseende jäv och sekretess särskilt inför att en upphandling ska startas upp. Bl.a. ska alla fylla i en s.k. sekretessblankett.
Enligt de intervjuade finns även ett nära samarbete med regionens chefsjurist avseende dessa frågor.
Vid risk för jäv ska personen enligt de intervjuade inte längre medverka i upphandlingen på ett aktivt sätt. I samband med intervjuer framgår exempelvis att det hänt att
förtroendevalda lämnat sammanträden pga. jäv i frågor som berör upphandling, för att
senare ansluta igen när frågan behandlats klart. Enligt uppgift finns en stor
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medvetenhet kring jävsförhållanden inom både regionstyrelsen och de andra granskade nämnderna.
Vi noterar att barn- och utbildningsnämnden inom ramen för internkontrollplanen 2021
beslutat att granska det förebyggande arbetet kring mutor och korruption.
Visselblåsarfunktion
Under 2019 antog Europaparlamentet ett EU-direktiv som syftar till att ge visselblåsare
i EU:s medlemsländer ett stärkt skydd och som gör det obligatorisk för kommuner och
regioner att införa visselblåsarfunktioner senast den 17 december 2021. I nuvarande
visselblåsarlag hanteras ett ärende utifrån offentlighetsprincipen som en allmän handling, men i den nya lagen omfattas anmälan, anmäld person och visselblåsaren av ett
sekretesskydd. De fem övergripande förändringarna är:

— Säkrare kanaler. Samtliga kommuner över 10 000 invånare, samt verksamheter
med över 50 anställda sak senast den 17 juli 2022 ha inrättat en säker kanal för visselblåsning.

— Begränsad åtkomst. Kanalerna får vara tillgängliga endast för oberoende personal, som beläggs med tystnadsplikt.

— Obligatorisk dokumentation, återkoppling och utredning av inkomna visselblåsarärenden.

— Utökat sekretesskydd.
— Utökat skydd mot repressalier.
Den nya lagen träder i kraft den 17 december 2021. Regioner och kommuner har t.o.m.
den 17 juli 2022 att inrätta en visselblåsarfunktion.
I september 2021 föreslog regionstyrelsen till fullmäktige att besluta att regionstyrelsen
ska svara för fullgörandet av de nya skyldigheterna som kommer av den nya lagen. Det
föreslogs ske med en ny rubrik och bestämmelse i reglementet. Skyldigheterna
omfattar bl.a. att ta emot rapporter, utreda och återkoppla. För detta krävs enligt
kommunstyrelseförvaltningen en oberoende och självständig funktion. Denna funktion
finns inte på plats vid granskningstillfället. Uppskattade kostnader för minst en tjänst
inom regionen, en mottagningsenhet samt en utredningstjänst ska enligt uppgift
presenteras till budgetberedningen 2022. Regionstyrelseförvaltningen fick under
hösten i uppdrag att utreda frågan vidare under samordning av ekonomidirektören.
Utredningsläget ska fortlöpande rapporteras till regionstyrelsen.

3.7.1

Bedömning
Vår bedömning, utifrån genomförda intervjuer, är att det i likhet med alla upphandlande
myndigheter, finns en risk för förekomsten av mutor och jäv i samband med upphandlingar inom regionen. Enligt de intervjuade genomförs en bedömning av risken för förekomsten av mutor och jäv inför uppstart av varje upphandling.
Vi bedömer att regionens rutiner avseende hantering av eventuella jävsförhållanden
kopplat till upphandling ligger i linje med gällande regler i lagstiftning och regionens
egna interna styrdokument.
Eftersom det åligger enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner att själva anmäla jäv
ställer det enligt vår bedömning krav på regionstyrelsen och ansvariga nämnder att
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säkerställa att berörda personer har tillräcklig kunskap om mutor- och jävssituationer.
Enligt de intervjuade berörs risker för förekomsten av mutor och jäv inom ramen för
den utbildning Behörig beställare samt andra utbildningar och informationstillfällen som
hålls av upphandlingsstödsenheten och regionstyrelsförvaltningens jurister. Med anledning av detta vill vi understryka vikten av att kunna erbjuda berörda medarbetare denna
utbildning löpande.
Slutligen bedömer vi det som positivt att regionstyrelsen initierat ett arbete avseende
en visselblåsarfunktion. Vi bedömer att arbetet ligger i linje med lagstiftarens intentioner avseende funktionen.
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4

Slutsats och rekommendationer

4.1

Sammanfattande slutsats
Vår bedömning är att det har genomförts ett utvecklingsarbete inom ramen för upphandling sedan föregående års revisionsgranskningar.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Vidare bedömer vi att regionstyrelsen kan stärka sin styrning
och interna kontroll ytterligare avseende rutiner och processer för att säkerställa en
ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftningen.
Utifrån stickprovskontrollen inriktad mot leverantörstrohet (stickprov 1) gör vi sammantaget bedömningen att det finns uppenbara brister i regionens interna kontroll. De brister vi funnit innebär risk för såväl ekonomisk skada som förtroendeskada. I de fall det
handlar om otillåten direktupphandling riskerar regionen att dömas att betala upphandlingsskadeavgift, vilket kan uppgå till betydande belopp. Vidare gör vi bedömningen att
förtroendet för regionen riskerar att skadas om det saknas lagstadgad dokumentation
av hur och varför en viss leverantör anlitats. I samband med stickprov avseende upphandlingsunderlag (stickprov 2) har granskarna inte konstaterat några avvikelser.

4.2

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen att:

— besluta om riktlinjer för direktupphandlingar. Riktlinjerna kan med fördel vara en del av regionens riktlinjer för upphandling.

— att i samband med revidering av styrdokument tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende uppföljning av upphandlingar, samt säkerställa att styrdokumenten implementeras
ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån resultatet av genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.

— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.

— se över om en löpande rapportering avseende avtals- och leverantörstrohet är möjlig.
Efter genomförd granskning rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:

— efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.
— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.

— inom ramen för internkontroll överväga risker kopplat till upphandling och inköp.
Efter genomförd granskning rekommenderas tekniska nämnden att:
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— efter beslut om och revidering av styrdokument, säkerställa att styrdokumenten implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda tjänstepersoner.

— utifrån genomförd stickprovskontroll 1, säkerställa en hög leverantörs- och avtalstrohet.
— tillse att berörda tjänstepersoner genomför löpande utbildningar som säkerställer att de håller sig à jour avseende regler i lagstiftning och regionens egna styrdokument, samt risken
för förekomsten av mutor och jäv.

Datum som ovan
KPMG AB

Andreas Wendin
Verksamhetsrevisor

Anna Hammarsten
Verksamhetsrevisor

Mats Lundberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Bilaga 1 – Resultat av stickprovskontroll 1
Resultatet av stickprovsgranskningen avseende leverantörstrohet presenteras i tabellform nedan. I tabell 1 redogörs för inköp från leverantörer där summan sammantaget
överstiger direktupphandlingsgränsen. I tabell 2 redogörs för enskilda inköp som ligger
under direktupphandlingsgränsen men överstiger 100 000 kr exkl. moms, dvs. över
gränsen för att dokumentationsplikt råder.
Kommentarer/bedömningar återges löpande i texten i tabellerna nedan. De leverantörer som omfattats av stickproven benämns som L1 (Leverantör 1), L 2, L 3 osv. nedan.
Tabell 1. Inköp över direktupphandlingsgränsen
Summa totalt exkl. moms (SEK)

Antal inköp

Kommentar

L1
4 043 995

42

Enligt den dokumentation vi fått del av är inköpen relaterade
till fyra olika projekt. Avseende ett av dessa projekt har vi
fått del av en offert från leverantören, men inget avtal. För
övriga tre projekt finns varken offert eller avtal. Enligt svar
från regionen finns ingen annan dokumentation sparad avseende dessa inköp.
Vår kommentar och bedömning: Då det i granskningen
inte har återfunnits något giltigt avtal samt att beloppet sammantaget uppgår till drygt 4 mnkr under år 2020 gör vi bedömningen att det finns risk för att det kan handla om otillåten direktupphandling.
L2

1 331 040

128

Vi har fått del av två avtal med leverantören ifråga. Som
kommentar till att de aktuella avtalen inte finns publicerade i
regionens avtalsdatabas påpekar regionen att det endast
finns en beställare för de aktuella avtalen.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L3

917 403

84

Inledningsvis kunde regionen inte hitta någon dokumentation avseende de aktuella inköpen. Efterhand återfanns dock
ett giltigt avtal. Det aktuella avtalet var ej diariefört och inte
heller publicerat i avtalsdatabasen enligt gällande riktlinjer.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L4

965 429

105

Vi har fått del av ett avtal med slutdatum 2018-12-31, med
möjlighet till ett års förlängning. De aktuella inköpen har
skett under år 2020. Regionen uppger att det inte finns
några dokument i diariet och ingen avtalsförlängning i upphandlingssystemet.
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Vår kommentar och bedömning: Då det i granskningen
inte har återfunnits något giltigt avtal samt att beloppet sammantaget uppgår till nästan 1 mnkr under år 2020 gör vi bedömningen att det finns risk för att det kan handla om otillåten direktupphandling.
L5
1 680 116

51

Inköpen avser avrop från avtal som Region Stockholm har
tecknat, där Region Gotland är avropsberättigad. Enligt uppgift pågår det ett arbete med att se över och lägga in Region
Stockholms avtal i Region Gotlands avtalskatalog. Tidigare
har den typen av externt upphandlade avtal inte lagts in i
Region Gotlands avtalskatalog.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen bedöms ha ägt
rum enligt gällande regler. Vi ser positivt på att externt upphandlade avtal, i detta fall Region Stockholms avtal, läggs in
i Region Gotlands avtalskatalog. Därigenom underlättas
uppföljning av intern kontroll.
L6

732 451

33

Vi har fått del av ett avtal giltigt t.o.m. 2013-12-31 samt ett
avtal giltigt t.o.m. 2015-12-31. Båda avtalen förlängs med ett
år i taget så länge de inte sägs upp. Vi har även fått del av
ett antal tilläggsavtal. Då avtalen inte sagts upp har det löpt
på sedan de tecknades år 2010 respektive år 2012.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal. Vidare konstaterar vi
att de aktuella avtalen har löpt på i ca tio års tid. Avtal med
obegränsad löptid är generellt inte förenligt med upphandlingslagstiftningens principer. Mot den bakgrunden kan det
enligt vår bedömning inte uteslutas att de aktuella avtalen
inte är förenliga med gällande regler.
L7

790 000

1

Kostnaden avser enligt uppgift reglering av tvist som av förklarliga skäl inte upphandlas.
Vår kommentar och bedömning: Inköpet bedöms inte stå i
strid med gällande regler.
L8

52 397 955

86

Vi har fått del av tre avtal med leverantören ifråga. Som
kommentar till att de aktuella avtalen inte finns publicerade i
regionens avtalsdatabas påpekar regionen att det endast
finns en beställare för de aktuella avtalen.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L9

2 527 000

4

Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
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L10
4 048 277

78

Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L11

10 993 623

169

Vi har fått del av ett avtal giltigt t.o.m. 2019-06-30 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Enligt uppgift finns en (1) avtalsförlängning dokumenterad.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen bedöms ha
skett från avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte
följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L12

2 440 989

35

Vi har fått del av en offert från 2009 samt en skrivelse från
2012 i vilken det hänvisas till ett avtal. Grundavtal saknas
dock enligt regionen.
Vår kommentar och bedömning: Då det i granskningen
inte har återfunnits något giltigt avtal samt att beloppet sammantaget uppgår till drygt 2,4 mnkr under år 2020 gör vi bedömningen att det finns risk för att det kan handla om otillåten direktupphandling.
L13

57 677 591

318

Vi har fått del av fem olika avtal/kontrakt mellan regionen
och leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen bedöms ha
skett från avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte
följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L14

1 299 915

57

Vi har fått del av ett avtal med slutdatum 2018-11-30 med
möjlighet till ett års förlängning. De aktuella inköpen har
skett under år 2020. Enligt regionen kan det handla om avrop från det tidigare avtalet men som slutfakturerats under
år 2020.
Vår kommentar och bedömning: Då regionen inte med
säkerhet kan säga att det handlar om avrop från det tidigare
avtalet kan det handla om inköp utan avtalsstöd vilket innebär att det finns risk för att det kan handla om otillåten direktupphandling.
L15

2 727 873

31

Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L16
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974 302

317

Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L17

2 501 964

225

Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör, regionen har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L18

2 435 304

826

Regionen har dels ett eget serviceavtal med leverantören
ifråga, dels är regionen avropsberättigad via ett avtal tecknat via SKR. Varken det egna serviceavtalet eller SKRavtalet finns publicerade i regionens avtalskatalog. Som
kommentar till att de aktuella avtalen inte finns publicerade i
regionens avtalsdatabas påpekar regionen att det endast
finns en beställare för de aktuella avtalen.
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från
avtalsbunden leverantör. När det gäller det egna serviceavtalet har dock inte regionen följt riktlinjerna avseende publicering av avtal. När det gäller avtalet tecknat via SKR finns
det inte tydligt angivet i regionens styrdokument hur den typen av externt tecknade avtal ska hanteras.
På motsvarande sätt som regionen lägger in avtal tecknade
av Region Stockholm i den egna avtalskatalogen (se text
angående L 5 ovan) anser vi att även avtal tecknade via
SKR med fördel kan publiceras i den egna avtalskatalogen.

Tabell 2 - Inköp under direktupphandlingsgränsen men över gränsen för dokumentationsplikt
Summa exkl.
moms, granskat inköp (SEK)

Kommentar
L1
Vi har tagit del av dokumentation avseende direktupphandlingen.

202 900

Vår kommentar och bedömning: Direktupphandlingen bedöms ha dokumenterats enligt gällande regler.
L2
Vi har tagit del av ett avtal avseende år 2019, medan det aktuella inköpet avser motsvarande
tjänst avseende år 2020. Enligt regionen är det oklart hur avtalet förlängts och dokumenterats
gällande 2020.

400 000
Vår kommentar och bedömning: Om avtalet förlängts avseende år 2020 har riktlinjerna avseende publicering av avtal inte följts. Om avtalet inte förlängts har inköpet inte dokumenterats
enligt gällande regler.
L3
Vi har tagit del av dokumentation avseende direktupphandlingen.
265 000

Vår kommentar och bedömning: Direktupphandlingen bedöms ha dokumenterats enligt gällande regler.
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L4
Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga. Avtalet har tecknats till följd av annonserad
upphandling, dvs. avtalet har inte tecknats till följd av direktupphandling.
300 000
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från avtalsbunden leverantör, regionen
har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L5

Vi har tagit del av dokumentation avseende direktupphandlingen. Dokumentationsblanketten
är emellertid inte fullständigt ifylld. Vidare fanns dokumentationen, vid tidpunkten för granskningen, inte diarieförd.
236 547
Vår kommentar och bedömning: Vår bedömning är att den dokumentation som finns avseende direktupphandlingen inte uppfyller gällande regler. Det faktum att dokumentationen inte
diarieförts är också ett avsteg från gällande regler.

L6
Vi har tagit del av en offert från leverantören i fråga. Enligt uppgift har beställning skett utifrån
offert.
481 300
Vår kommentar och bedömning: Direktupphandlingen har inte dokumenterats enligt gällande regler.
L7
Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga. Avtalet har tecknats till följd av annonserad
upphandling, dvs. avtalet har inte tecknats till följd av direktupphandling.
187 000
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från avtalsbunden leverantör, regionen
har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L8
Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga. Avtalet har tecknats till följd av annonserad
upphandling, dvs. avtalet har inte tecknats till följd av direktupphandling.
154 352
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från avtalsbunden leverantör, regionen
har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L9
Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga. Avtalet har tecknats till följd av annonserad
upphandling, dvs. avtalet har inte tecknats till följd av direktupphandling.
151 928
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från avtalsbunden leverantör, regionen
har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
L10
Vi har tagit del av viss dokumentation avseende direktupphandlingen, bl.a. offert och avtal. Direktupphandlingen har emellertid inte dokumenterats i enlighet med gällande regler. Vidare
uppges den dokumentation vi fått del av inte heller finnas diarieförd.
150 000
Vår kommentar och bedömning: Vår bedömning är att den dokumentation som finns avseende direktupphandlingen inte uppfyller gällande regler. Det faktum att dokumentationen inte
diarieförts är också ett avsteg från gällande regler.
L11
Vi har tagit del av dokumentation avseende direktupphandlingen.
140 000

Vår kommentar och bedömning: Direktupphandlingen bedöms ha dokumenterats enligt gällande regler.
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L12
Vi har fått del av avtal med leverantören ifråga. Avtalet har tecknats till följd av annonserad
upphandling, dvs. avtalet har inte tecknats till följd av direktupphandling.
106 488
Vår kommentar och bedömning: Inköpen har skett från avtalsbunden leverantör, regionen
har dock inte följt riktlinjerna avseende publicering av avtal.
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Bilaga 2 – Resultat av stickprovskontroll 2
Resultatet av stickprovsgranskningen avseende upphandlingsunderlag presenteras i
tabellform nedan. I tabell 1 redogörs regionstyrelsens stickprov. I tabell 2 barn- och utbildningsnämndens stickprov. I tabell 3 redogörs tekniska nämndens stickprov.
Kommentarer/bedömningar återges löpande i texten i tabellerna nedan. De leverantörer som omfattats av stickproven benämns som L1 (Leverantör 1), L 2, L 3 osv. nedan.
Tabell 1 - Regionstyrelsen
Fakturerat värde
2020 (SEK)

Förfrågnings-underlag

Anbudsöppning (bestyrkt av två deltagare)

Anbudsutvärdering

Tilldelnings
beslut

Ja

Ja

Avtal (undertecknat)

L1
4 018 945

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Upphandlingen avser finansiella tjänster för Region Gotland och de kommunala bolagen. Tjänsterna
delades upp i fem delar och har tilldelats två leverantörer. Inom ramen för stickprovet har KPMG granskat upphandlingsunderlag kopplat till leverantören som tilldelats del 1 och del 3 i anbudsutvärderingen.
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L2
573 398

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, elektroniskt

Kommentar: Upphandlingen avser fönsterputs. Tre anbud har inkommit i samband med upphandling, varav en leverantör tilldelats kontraktet.
Vi noterar att avtalet som tecknats med leverantören är signerat med hjälp av Visma Addos tjänst för elektronisk signering (Bank-ID).
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L3
-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Avser en upphandling för en socionomkonsult för myndighetsutövning med utredningsansvar enligt
SoL och LVU för barn och unga 0–20 år. Uppdraget avser en konsult och ska inte delas på flera konsulter då kontinuitet är väsentligt för uppdraget. I samband med upphandlingen inkom sju anbud, varav en tilldelats kontrakt.
Vi noterar att vi inte, i erhållen leverantörsreskontra, kan se att leverantören fakturerat Regionstyrelsen under 2020. I
samband med faktakontrollen framgår att upphandlingen är gjord av regionstyrelseförvaltningen som övergripande
upphandling. Det förklarar varför upphandlingen fanns med på regionstyrelsens sammanställning över upphandlingar
genomförda 2020. Leverantören fakturerar däremot i huvudsak till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Eftersom dessa nämnder inte omfattas av granskningen finns fakturerat värde inte med i erhållet underlag.
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de upphandlingsunderlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L4
298 274

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, elektronisk
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Kommentar: Upphandlingen avser ett ramavtal som omfattar nytillverkade städmaskiner för professionellt bruk inklusive service och underhåll. I samband med upphandlingen inkom två anbud, varav ett tilldelades kontrakt.
Vi noterar att avtalet som tecknats med leverantören är signerat med hjälp av Visma Addos tjänst för elektronisk signering (Bank-ID). I
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.

Tabell 2 - Barn- och utbildningsnämnden
Fakturerat
värde 2020
(SEK)

Förfrågnings-underlag

Anbudsöppning (bestyrkt av två deltagare)

Anbudsutvärdering

Tilldelnings
beslut

Ja

Ja

Avtal (undertecknat)

L1
1 643 434

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Stickprovet avser en upphandling av ett skoladministrativt system för samtliga verksamheter inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L2
5 762 504

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Avser avrop från ett befintligt ramavtal för möbler genom SKL Kommentus. Avropen avser inköp av
möbler till en skola. I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med
stickprovet. Efter en övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L3
2 688 189

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Avser inköp inom ramen för upphandling avseende specialskolskjutsar. Upphandlingen var uppdelad i
fyra anbudsområden. I samband med anbudsutvärdering beslutades att ett av fyra anbudsområden (Skolskjutspaket
4) avbryts på grund av att det endast inkommit ett icke komplett anbud. Inköpen som genomförts inom ramen för
detta stickprov har begränsats till anbudsområdet skolskjutspaket 1. I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en övergripande granskning av underlaget har vi
inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L4
-

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommentar: Avser upphandling av ett systemstöd för kulturevenemang och uppföljning. I samband med stickprovskontrollen har granskarna erhållit underlag i form av ett förfrågningsunderlag som beskriver bakgrund, behovsanalys,
skallkrav, prissättning etc. Granskarna har inte erhållit några andra underlag. I samband med faktakontrollen framgår
att inköpen avser en så kallad Request for information (RFI). Enligt upphandlingsstödsenheten är det vid granskningstillfället oklart om det blev någon upphandling. Efter faktakontrollen kvarstår fortfarande frågor avseende stickprovet. Granskarna har inte fått svar från BUNs förvaltning avseende dessa frågor.
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Tabell 3 - Tekniska nämnden
Fakturerat
värde 2020
(SEK)

Förfrågnings-underlag

Anbudsöppning (bestyrkt av två deltagare)

Anbudsutvärdering

Tilldelnings
beslut

Ja

Ja

Avtal (undertecknat)

L1
8 884 241

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Upphandlingen avser en byggentreprenad av en provisorisk gångbro för Visby kryssningskaj. I samband med upphandlingen inkom ett anbud, som också tilldelades uppdraget.
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L2
425 343

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, elektroniskt

Kommentar: Avser en upphandling av konsulttjänster inom el- och telesystem. Upphandlingen avser ett ramavtal
med tre konsultföretag. Avrop ska ske enligt den rangordning som konstaterats i samband med anbudsutvärderingen. Inom ramen för stickprovet har KPMG granskat upphandlingsunderlag kopplat till leverantören som rangordnats som etta i samband med anbudsutvärderingen.
Vi noterar att avtalet som tecknats med leverantören är signerat med hjälp av Visma Addos tjänst för elektronisk signering (Bank-ID).
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L3
1 840 425

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kommentar: Upphandlingen avser ett byggentreprenadkontrakt, enligt LOU, och omfattar ramavtal för tjänster i
samband med underhåll av enskilda grusvägar med statsbidrag. Upphandlingen delades upp i två delar, Bevattning
av grusvägar samt Transport och spridning av grusmaterial. Avtalen tecknas med upp till tre leverantörer. Anbud
kunde lämnas på ena eller båda delar. Tre anbud inkom inom ramen för upphandlingen. Av tilldelningsbeslutet framgår att en leverantör tilldelats kontrakt avseende anbudsdel 1 och två leverantörer har tilldelats kontrakt avseende
anbudsdel 2. Den leverantör som rankats som, ensam, etta i anbudsdel 1 är rankad 2 i anbudsdel 2. Inköpen som
genomförts inom ramen för detta stickprov har begränsats till denna leverantör.
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
L4
0

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, elektroniskt

Kommentar: Upphandlingen avser arkitekttjänster gällande landskap. I upphandlingen inkom 3 anbud, varav två
inte bedömts leva upp till beslutade skall-krav och därmed diskvalificerats. Upphandlingen avser ett ramavtal med tre
leverantörer. Inom ramen för stickprovet har KPMG granskat upphandlingsunderlag kopplat till leverantören som
rangordnats som etta i samband med anbudsutvärderingen.
Även detta avtal, likt stickprov L2, är signerat med hjälp av Visma Addos tjänst för elektronisk signering (Bank-ID). Vi
noterar att leverantören inte fakturerat regionen under 2020. Anledning uppges vara att upphandlingen genomfördes
i slutet (Q4) av år 2020 och inte hann fakturera nämnden innan årsskiftet.
I samband med stickprovet har granskarna erhållit de underlag som efterfrågats i samband med stickprovet. Efter en
övergripande granskning av underlaget har vi inga övriga kommentarer kopplat till stickprovet.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Elin Lööf, folkhälsostrateg

Ärende RS 2022/316
Datum 23 februari 2022
Sida 1 (3)

Mottagare
Regionstyrelsen

Årsrapport 2021 Tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak samt tillsynsplaner 2022
Förlag till beslut

•
•

Regionstyrelsen tar emot årsrapporten och lägger den till handlingarna.
Upprättade tillsynsplaner för 2022 fastställs.

Sammanfattning

Årsrapport 2021
Varje år redovisar Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak föregående år i
en årsrapport i enlighet med alkohol och tobakslagen. Tillståndsmyndigheten
som organisatoriskt är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar
till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse av verksamhet
som är avtalad.
Sammanfattningsvis redovisar Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak att
de är nöjda med året. Antalet inkomna tillståndsansökningar har totalt sett ökat
något under 2021. Handlagda ärenden avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten är i princip oförändrat jämfört med 2020.
Handlagda ärenden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt
tillfälliga tillstånd till slutna sällskap har ökat något jämfört med 2020. Totalt
fanns 273 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av 2021.
Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 331
tillsynsbesök på öns serveringsställen. Tillsynen under 2021 har lett till att det
har meddelats 14 beslut om erinran och 10 beslut om varning. 18
serveringstillstånd har återkallats, varav 13 på egen begäran.
På Gotland erbjuder 87 försäljningsställen tobak och/eller folköl. Två
försäljningsställen erbjuder försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare. Totalt 50 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel.
Under 2021 genomfördes 84 kontrollköp av tobaksvaror i ett urval av
detaljhandelsställen på Gotland. Vid 30% av kontrollköpen genomfördes
försäljning utan att förvissa sig om rätt ålder på kunden.
Hela årsrapporten för 2021 finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/316
Sida 2 (3)

Tillsynsplaner 2022
Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen ska kommuner upprätta en tillsynsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till tillsynsplaner som
ligger till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende
serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning av folköl
samt vissa receptfria läkemedel samt en tillsyn över rökfria miljöer för 2022.
Tillsynsplanerna bifogas tjänsteskrivelsen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att årsrapporten för 2021 från
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättade tillsynsplaner för 2022 för alkohol- och tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt rökfria miljöer föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen fastställer planerna.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

ej aktuellt
2. Ekonomiskt perspektiv

ej aktuellt
3. Barnperspektiv

ej aktuellt
4. Jämställdhetsperspektiv

ej aktuellt
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

ej aktuellt
6. Klimat och miljöperspektiv

ej aktuellt
Bilagor

Tjänsteskrivelse 2022-02-23
Bilaga 1. Årsrapport tillståndsmyndigheten 2021
Bilaga 2. Tillsynsplan 2022 avseende alkoholservering på restauranger, folköl,
tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
inom detaljhandeln
Bilaga 3. Tillsynsplan Rökfria miljöer 2022

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/316
Sida 3 (3)

Regional utveckling
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för Livsmedel & alkoholtillstånd samt
enheten för Miljö- och hälsoskydd

Enhet Livsmedel &
Alkoholtillstånd

1 (7)

Handläggare Jörgen Wiss
Telefon 0498 - 26 96 23
E-post jorgen.wiss@gotland.se
Diarienr 22-2022-00018
Datum 2022-02-15

Årsrapport 2021
Tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak är nöjda med året.
Den överenskommelse som tecknats med
Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet och de
planer som tagits fram för verksamheten har i huvudsak följts.
Antalet inkomna tillståndsansökningar har totalt sett ökat något.
Handlagda ärenden avseende stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten är i princip oförändrat jämfört med 2020. Handlagda
ärenden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt
tillfälliga tillstånd till slutna sällskap har ökat något jämfört med
2020.
Under året har en ny tillsynsplan upprättats.

Ekonomiskt resultat
Verksamheten visar ett negativt ekonomiskt resultat om 288 tkr för 2021.
De huvudsakliga skälen är främst ökade personalkostnader på grund av
uttag av intjänad semester men även minskade intäkter jämfört med budget
på grund av utebliven Almedalsvecka.

Ansökningar om serveringstillstånd
Enligt ärendehanteringssystemet AlkT har myndigheten under 2021
handlagt 40 nyansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten samt 20 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten. Vidare har det handlagts 17 ansökningar om tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap.

Besöksadress: Visborgsallén 19

Webbplats: www.gotland.se/sbf

Postadress: SE–621 81 Visby

Bankgiro: 339–8328

Telefon: +46 (0) 498–26 90 00 vxl.

Postgiro: 18 97 50–3

E-post: alkoholtillstand@gotland.se
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Motsvarande siffror för 2020 var 42 handlagda ärenden om nya
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 14 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt 10 handlagda ärenden om
tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

Handlagda ärenden-ansökan om/ändring av
serveringstillstånd 2017-2021
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Tillsyn
Det fanns 273 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av
2021. Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 331
tillsynsbesök på öns serveringsställen. Merparten av tillsynsbesöken har
skett under sommaren av extraanställda alkoholinspektörer. Motsvarande
siffra för 2020 var 280 tillsynsbesök.
Viss tillsyn under året har alkoholhandläggarna genomfört själva samt
tillsammans med polis och räddningstjänst.
Tillsynen under 2021 har lett till att det har meddelats 14 beslut om erinran
och 10 beslut om varning. 18 serveringstillstånd har återkallats, varav 13 på
egen begäran.

Personal
Tre handläggare har arbetat heltid under året.

Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under veckorna 24-33 har utöver ordinarie personal fyra extraanställda
alkoholinspektörer arbetat med tillsyn på de gotländska restaurangerna. Två
av dem har också arbetat tillfälligt med alkoholtillsyn under hösten 2021.
Personalen har fortbildat sig på olika sätt, deltagit i nätverksträffar samt
informationsmöten.

Handläggningstider
Myndigheten bedöms uppfylla upprättade mål för handläggningstider, se
bilaga. Med kunden i fokus sker i varje ärende en skyndsam och rättssäker
handläggning.

Information
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gör vid behov utskick av
information till tillståndshavare, butiker eller andra verksamhetsutövare.
Information kan också hittas på hemsidan som uppdateras regelbundet eller
via epost samt muntligt via telefon eller vid kundbesök.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering anordnades under 2021.
Företaget Toftahill Utbildning ansvarade för utbildningen som
genomfördes digitalt den 21-23 juni.
Utbildningen vänder sig främst till restauranganställda och är en
flerdagsutbildning, bland annat i alkohollagen, konflikthantering och
narkotika på krogen. Blivande krögare brukar också i mån av plats ta
tillfället i akt och delta på utbildningen.
Kravet är 100 % närvaro. De deltagande får avlägga ett skriftligt
kunskapsprov och diplom utfärdas efter godkänt prov. Utbildningen är
mycket uppskattad. Totalt examinerades ett 70 tal personer under året med
godkänt resultat.

Kundundersökning
Återigen har en företagarundersökning genomförts under året.
Tillståndsmyndighetens kunder, främst innehavare av stadigvarande
serveringstillstånd, har fått frågor om myndighetens serviceområden,
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
augusti 2021 ett sammantaget Nöjd Kund Index (NKI) om 74. För sista
tertialen 2021 har ännu inget resultat presenterats.
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Folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
På Gotland erbjuder 87 försäljningsställen tobak och/eller folköl. 2
försäljningsställen erbjuder försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare. 50 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel.
Under 2021 fattades det 3 beslut om nya tobakstillstånd för detaljhandel. 1
tillsynsärende, förändring av person med betydande inflytande, har
handlagts. För år 2020 fattades 14 beslut om nya tobakstillstånd.
Under året genomfördes 35 tillsynsbesök i form av rutinbesök.

Kontrollköp
Den 1 maj 2014 infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen
(2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel. Även enligt lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017 fanns
bestämmelser om kontrollköp. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny
tobakslag som har ersatt den förra tobakslagen samt lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den heter Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter och innehåller likaså bestämmelser om
kontrollköp.
Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att
genomföra kontrollköp av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel i syfte att kontrollera att
den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått
föreskriven ålder, 18 år.
Under 2021 genomfördes 84 kontrollköp av tobaksvaror i ett urval av
detaljhandelsställen på Gotland. Antal kontrollköp där ungdomar, både
pojkar och flickor samtliga 18 år fyllda, fick köpa tobak i form av snus var
25 stycken. Vid 30% av kontrollköpen genomfördes således försäljning utan
att förvissa sig om rätt ålder på kunden. Att använda sig av både pojkar och
flickor var ett sätt att undersöka om det var någon skillnad i vilket kön som
fick köpa tobak. Flickan fick köpa tobak vid 42% av kontrollköpen. Pojken
nekades oftare köp och fick köpa tobak vid 19% av kontrollköpen. Tre
försäljningsställen sålde tobak till båda ungdomarna och det var både äldre
och yngre personal som tillät köp utan ålderskontroll.
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Utvecklingsarbete under året
Arbetet med att förbättra och säkerställa att rutiner fungerar pågår ständigt.
Myndighetens informationsmaterial, både i pappersform och på hemsidan
förbättras och utvecklas kontinuerligt. Handläggningsrutinerna ses ständigt
över i syfte att förenkla och därmed effektivisera handläggning av ärenden.
En ny digital tjänst för ansökningar om serveringstillstånd har skapats under
året. Tillsammans med själva ansökan biläggs där alla de handlingar som
behövs för att kunna hantera ärendet. En betalningsfunktion har även
kopplats till ansökan. Ansökan kan inte skickas in utan att
ansökningsavgiften är betald. Den digitala tjänsten började användas vid
årsskiftet 2021/2022.
Myndigheten har under året, enligt överenskommelse med beställaren, haft
vissa fokusområden enligt nedan:


Upprätthålla regelbunden kontakt med branschen/krögarföreningen
och andra myndigheter genom exempelvis möten, besök etc.



Fortlöpande utveckla alkoholtillsynen metodiskt utifrån samverkan
med andra myndigheter.



Vara sakkunnig genom att utbilda, informera och ge råd till
näringsidkare, serverings-och försäljningspersonal om gällande lagar
och riktlinjer inom området.



Fokusera på en rättssäker handläggning med kundens behov i fokus.



Utföra kontrollköp gällande folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.



Kontinuerligt uppdatera hemsidan för tillståndsmyndigheten.

Uppföljning:


En löpande uppföljning utifrån tillsynsplanen ska ske av ärenden,
tillsyn och insatser.



Utifrån årsrapport redovisa verksamhetens omfattning, resultat samt
utvecklingsarbete.



Ha kontinuerliga möten med beställaren för avstämning under året.

Arbetet kring dessa områden har i mångt och mycket genomförts.
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Framtiden
Förhållningssättet LEAN i processarbetet fortsätter och syftar till att
eliminera moment i processen som inte tillför värde för kunden. På så sätt
kan arbetet flyta på snabbare med högre kvalitet och nöjdare kund som
resultat. En del i det arbetet är att vidareutveckla den nya digitala
ansökningstjänsten efter hand den används. Om eventuella synpunkter eller
problem framkommer förbättras tjänsten löpande.
Arbetet framåt sker utifrån gällande tillsynsplan. Från och med den 1 juli
2019 gäller som tidigare nämnts en ny tobakslag. Den heter Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter. Kravet på tillstånd gäller endast
tobaksprodukter. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare,
örtprodukter för rökning och andra liknande produkter räcker det
fortfarande med att göra en anmälan till kommunen. Under 2022 fortsätter
tillsynen för att följa upp alla tillståndshavare som säljer tobak. Likaså
kommer nya kontrollköp att planeras och genomföras.
Rökfria miljöer

Rökförbudet på bland annat uteserveringar till restauranger samt områden
kring restaurangernas entréer kommer fortsatt att följas upp. Det sker alltid
vid ordinarie restaurangtillsyn. Rökförbudet omfattar utöver tobak även
elektroniska cigaretter, örtprodukter och produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Jörgen Wiss, alkoholhandläggare

Bilaga

7 (7)

Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål för handläggningstider 2021
Ärende

Tid

Första kontakten Kontakt med
med myndigheten. myndigheten skall
kunna erhållas varje
helgfri vardag.
Anmälningsärende Klart inom fem
- folkölsanmälan
arbetsdagar vid
el. dyl.
komplett anmälan.
1) Ansökan
När kompletta
tillstånd
ansökningshandlingar
har inkommit –
utskick på remiss
inom tre arbetsdagar.
Remissrunda om tio
arbetsdagar.
2) Ansökan
Efter avslutad
tillstånd
remissomgång skall
ärendet vara handlagt
inom tio arbetsdagar.
Tillsynsärende –
Resultatet av tillsynen
brister som kan
ska kommuniceras till
medföra erinran,
tillståndshavaren
varning eller
nästkommande
återkallelse har
arbetsdag.
uppdagats
Tillsynsärende
Brister som kan
medföra erinran,
varning eller
återkallelse har
uppdagats. Beslut
inom tio dagar efter
svarstid enligt
kommunicering.
Tillsynsärende –
Beslut om fortsatt
anmälan om
tillstånd inom tre
förändring av
veckor.
person med
betydande
inflytande

Mätmetod
Avvikelserapportering

Mål

Resultat/
mål uppfyllt?
100 % 100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 80 %
rapportering

90 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

100 % - ja

Avvikelse- 90 %
rapportering

Bedöms vara
uppfyllt - ja

Dnr 22-2022-00019

2022
Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger,
folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln
Handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden, tillsyn av serveringstillstånd
och tobakstillstånd, försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa
receptfria läkemedel samt tillsyn av rökförbudet på restauranger utförs inom region
Gotland av tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, enhet Livsmedel och
Alkoholtillstånd. Myndigheten är organisatoriskt placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar på delegation från Regionstyrelsen via
uppdrag från Regionstyrelseförvaltningen, enheten för social hållbarhet.

TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker får endast ske av den
som meddelats serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Servering får bara ske i
sådan omfattning och under sådana former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund
av oordning och onykterhet på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för
att erhålla serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd meddelats.
Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs.
Om missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd
en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen
kan även under vissa förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd.
Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd som
tillståndshavare som meddelats tillfälligt serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan avse
servering till allmänheten eller slutna sällskap. På Gotland finns idag 273 permanenta
serveringstillstånd.
Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.
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Den förebyggande tillsynen ska ske genom:


att ta fram och följa tillsynsplan för året



information, utbildning och rådgivning till näringsidkare och serveringspersonal i
samverkan med krögare, myndigheter och andra berörda
att vara sakkunnig i alkohollagstiftningen och behärska myndighetsutövning, bland
annat genom att medverka vid informationstillfällen och informera media
information till blivande krögare samt uppdaterad hemsida




Som ett led i den förebyggande tillsynen ska samhällsbyggnadsförvaltningen genom
tillståndsmyndigheten upprätthålla kontakt med branschen/krögarföreningen och myndigheter
för att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete. Vidare ska formerna för dialog och
samverkan med livsmedelskontroll, polismyndigheten, skatteverket m.fl. ske med syfte att
öka effektiviteten i tillsynsarbetet.
Inre tillsyn
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och uppföljning av
tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det sker genom remissförfarande.
Samverkan sker med andra myndigheter såsom polismyndigheten och skatteverket. Den
innebär också kontroll av rapporter från andra myndigheters restauranginspektioner. Den inre
tillsynen omfattar även granskning av den årliga, av tillståndshavarna inlämnade
restaurangrapporten.
Den inre tillsynen sker genom att:




tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med betydande
inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av vandel och
ekonomiska förhållanden i övrigt
företagens marknadsföring av alkohol i dagspress eller andra media kontrolleras

Yttre tillsyn
Med yttre tillsyn avses den tillsyn som sker på serveringsstället, vilket innebär kontroll av att
alkoholserveringen sker i enlighet med tillståndet och bestämmelser enligt alkohollagen och
anslutande bestämmelser samt då det avser rökning på serveringsstället även lagen om tobak
och liknande produkter.
Tillsynen kan ske av regionen enskilt eller genom så kallad samordnad tillsyn. Då sker
tillsynen riktat och metodiskt genom samverkan med till exempel polismyndigheten och
räddningstjänsten. Yttre tillsyn kan delas in i rutinbesök, påkallade besök eller
uppföljningsbesök och sker dagtid, kvälls- eller nattetid. Merparten av den yttre tillsynen sker
sommartid. Under v. 24 -33 utför anställda restauranginspektörer en stor del av
tillsynsbesöken. Övrig tid bör tillståndsmyndigheten eftersträva att utföra åtminstone en
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tillsynsomgång i månaden. Viss tillsyn sker samordnat med polisen Gotland samt regionens
räddningstjänst. Tillståndsmyndigheten har som målsättning att genomföra minst ett
tillsynsbesök per tillståndshavare och år.
Yttre tillsyn avser främst kontroll av:


















ordning
nykterhet
vem som är mottagare av dryckerna och antalet enheter/person
att servering inte sker till minderåriga
matutbud
hur länge mat erbjuds samt prissättning på mat
alkoholfria alternativ
priser på alkohol och alkoholfria alternativ
om kvitto erbjuds
ljudnivå
animering/marknadsföring
om personalen är utbildad i ansvarsfull alkoholservering
antalet gäster
hur många gäster lokalen är anpassad för
att serveringsansvarig finns på plats
tillståndsbevis samt villkor förenade med tillståndet
om rökförbudet efterlevs på uteservering och i anslutning till entré eller andra ytor

Formerna för samverkan med bland andra polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket
m. fl. ska fortsätta att utvecklas.
Tillsynen ska alltid utföras av minst två personer, dels av säkerhetsskäl och dels för att kunna
bestyrka uppgifterna i tillsynsrapporten. Vid nya tillstånd bör tillståndsmyndigheten
eftersträva att göra en tillsyn på plats efter cirka två månader.
Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen.
TILLSYN AV FOLKÖL
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till
regionen. Ett register över anmälda försäljare hålls av tillståndsmyndigheten, som också
utövar tillsyn enligt alkohollagen. De som anmält till regionen att de bedriver detaljhandel
med eller servering av folköl ska själva utöva särskild kontroll, så kallad egenkontroll, över
sin försäljning och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Ett sådant
egenkontrollprogram är utövarens egen policy över att försäljningen bedrivs i enlighet med
alkohollagens bestämmelser. Bland annat ska den innehålla uppgifter om utbildning av
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personal, vem som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll, riskanalyser m.m.
Vid försäljning av folköl måste det också finnas matvaror till försäljning. Matvaror, eller då
det är fråga om matservering, får endast säljas i en enligt livsmedelslagstiftningen godkänd
livsmedelslokal. Med matvaror avses varor ur det vanliga livsmedelssortimentet.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:






hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t ex. genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av folkölsförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
försäljning av matvaror sker
folkölen exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av folköl sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

Enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, antagen av
kommunfullmäktige 1995-11-27 och senast ändrad av Regionfullmäktige den 2017-12-18, tar
Region Gotland ut en avgift för tillsynen. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNING OCH TILLSYN AV TOBAKSVAROR
Den 1 juli 2019 började lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen om
e-cigaretter och påfyllningsbehållare fördes in den nya tobakslagen.
I den nya tobakslagen har det införts regler om tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror
både i detaljhandeln och i partihandeln. Tillstånd krävs inte för försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra liknande produkter. Ett tillstånd för
försäljning av tobaksvaror kan gälla för viss tid eller tillsvidare.
Kommunen får ta ut en ansökningsavgift. En ny taxa för ansökningsavgifter för försäljning av
tobaksvaror antagen av regionfullmäktige började gälla den 2019-07-01. Taxan för
tobakstillsyn lämnades oförändrad.
Andra viktiga förändringar som började gälla när lagen om tobak och liknande produkter
trädde i kraft är utökade rökfria miljöer såsom inhägnade platser utomhus huvudsakligen
avsedda för idrottsutövning, på lekplatser som allmänheten har tillträde till och utanför entréer
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till exempelvis restauranger och butiker. Rökning har även förbjudits på uteserveringar på
restauranger och andra serveringsställen liksom på utomhusområden i inrikes kollektivtrafik
etc. Tidigare sanktioner i form av omhändertagande av tobak och försäljningsförbud har
försvunnit. I stället har varning och återkallelse införts som nya sanktionsmöjligheter.
Ett register över anmälda försäljare/tillståndshavare hålls av tillståndsmyndigheten. Regionen
utövar tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den som bedriver
detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ska utöva särskild kontroll enligt tobakslagen.
En sådan kontroll ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram som skickas in till regionen.
Egenkontrollprogrammet är likartat det som avser försäljning av folköl och bör därför se ut på
ungefär samma sätt. Något krav på godkänd livsmedelslokal eller utbud av matvaror finns
dock inte vid tobaksförsäljning.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:







hålla och uppdatera register över försäljningsställen för tobak samt
anmälningspliktiga varor
säkerställa att grundvillkoren för försäljning uppfylls
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t ex. genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av tobaksförsäljning samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete
tillståndshavare, dels genom egen anmälan eller genom impuls från allmänheten eller
på tillståndsmyndighetens initiativ, såsom juridisk person och personer med
betydande inflytande i företaget kontrolleras. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av
vandel och ekonomiska förhållanden i övrigt

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






tillståndsbevis finns på försäljningsstället
försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
tobaksvarorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av tobaksvaror sker på ett med lagstiftningen förenligt sätt

Rökfria miljöer
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inom ramen för tillsyn av rökfria miljöer utföra
tobakstillsyn, se särskild bilaga om tillsyn av rökfria miljöer.
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Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den
2019-06-17, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
TILLSYN AV ELEKTRONISKA CIGARETTER OCH PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
Sedan 1 juli 2019 gäller lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
För den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller fortsatt anmälningsförfarande
till regionen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas och lämnas in med anmälan.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:





hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t ex. genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida
samverka med andra myndigheter i frågor om tillsyn av försäljningen samt
dokumentera rutiner och tillsynsarbete

Vid yttre tillsyn ska en kontroll ske av att:






försäljningsstället har ett egenkontrollprogram anpassat efter den egna verksamheten
det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om gällande
åldersgräns
varorna exponeras på rätt sätt i butiken
marknadsföringen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare sker på ett med
lagstiftningen förenligt sätt
förpackningarna har hälsovarningar samt innehåller informationsblad och
innehållsdeklaration

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den
2019-06-17, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
TILLSYN AV VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Från 1 november 2009 gäller enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
att vissa läkemedel får säljas i detaljhandeln. Läkemedel för egenvård görs därmed mera
tillgängliga för allmänheten. Läkemedelsverket är den myndighet som har central tillsyn över
efterlevnaden av lagen men det är kommunen som har den direkta uppgiften att kontrollera
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försäljningsställena och därmed en skyldighet att rapportera brister i hanteringen till
läkemedelsverket.
Näringsidkaren är precis som vid försäljning av folköl och tobak skyldig att utöva särskild
kontroll, så kallad egenkontroll, över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och
se till att det finns ett för verksamheten upprättat egenkontrollprogram. Vidare ska
verksamheten bedrivas i en lämplig lokal, läkemedlen ska tillhandahållas på lämpligt sätt samt
statistiska uppgifter ska lämnas till E-hälsomyndigheten.
Förebyggande och inre tillsyn sker genom att:



hålla och uppdatera register över anmälda försäljningsställen
lämna kontinuerlig information till berörda näringsidkare om gällande lagstiftning och
vikten av egenkontrollprogram, t ex. genom informationsbrev och uppdaterad
hemsida

Vid yttre tillsyn kontrolleras att:





ett egenkontrollprogram finns upprättat
läkemedlen exponeras på lämpligt sätt
hanteringen fungerar i övrigt, t ex. att inköp och förvaring sker enligt bestämmelserna
skylt om gällande åldersgräns, 18 år, finns och är tydlig och klart synbar

Region Gotland tar enligt taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, antaget av
kommunfullmäktige den 2008-04-21 och senast ändrad av Regionfullmäktige den
2019-06-17, ut en tillsynsavgift för sin tillsyn. Målsättningen är att genomföra minst ett
tillsynsbesök per försäljningsställe och år.
Under 2022 kommer tillståndsmyndigheten i sin tillsyn fortsätta att beakta försäljningsställen
för folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel som
enbart är öppna under sommaren.
Kontrollköp
Tillståndsmyndigheten kommer utifrån gjord överenskommelse med
Regionstyrelseförvaltningen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter informera om och
utföra kontrollköp på ett urval av försäljningsställen som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.
UPPFÖLJNING
Tillståndsmyndighetens tillsynsarbete ska årligen följas upp. Utgångspunkten för
uppföljningen är verksamhetens tillsynsplan. Uppföljning ska ske genom löpande
dokumentation utifrån tillsynsplanen av ärenden, tillsyn och insatser. Tillsynsplanen ligger till
grund för verksamhetens årsrapport. Årsrapporten visar verksamhetens omfattning, hur
tillsynsplanen följts, eventuella avvikelser och resultat, såväl ekonomiskt som verksamhetens
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syfte och innehåll. Tillsynsplanen ligger även till grund för utveckling av verksamheten
kommande år. Under året ska det även ske kontinuerliga träffar med beställaren för
avstämning av arbetets gång.

Jörgen Wiss, alkoholhandläggare
2022-02-15
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Miljö- och byggnämnden

14 februari 2022

Miljö- och hälsoskydd

Tillsynsplan Rökfria miljöer 2022
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar årligen fram en tillsynsplan som ligger
till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende serveringstillstånd,
tillsyn över rökfria miljöer, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning
av folköl samt vissa receptfria läkemedel. Denna del täcker tillsyn av rökfria
miljöer för 2022.
Lagstiftningen om rökfria miljöer syftar till att skydda allmänhet från att
utsättas för tobaksrök. Den verksamhet som berörs av rökförbudet ansvarar
för att det efterföljs inom deras område. Miljö- och byggnämnden har tilldelats
ansvaret för tillsynen.
Enhet miljö- och hälsoskydd utövar tillsyn vid följande områden:
 skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem
 utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis
busshållplatser och taxizoner
 inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 lekplatser som allmänheten har tillträde till
 entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis vid
myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för sjukvård
Enhet miljö- och hälsoskydd har planerat för 100 timmars handläggningstid för
tillsyn över rökfria miljöer under 2022. 50 timmar planeras för tillsyn vid
skolgårdar och liknande. 50 timmar planeras för klagomålshantering,
samverkan och informationskampanjer gällande resterande ansvarsområden.
Enhet livsmedel och alkoholtillstånd utövar tillsyn vid följande områden:
 uteserveringar vid exempelvis restauranger och kaféer.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/375
Datum 1 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Delegation i ärenden om hyresgarantier
Förlag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att i delegationsordningen lägga till en ny punkt 4. i
avsnitt 5.2. varmed rätten att fatta beslut i enskilda ärenden om att ställa ut
hyresgarantier delegeras till enhetschefen för kansliet.

Ärendet

Budget- och skuldrådgivningen handlägger enskilda ärenden om att ställa ut
hyresgarantier, borgensåtaganden, med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter och antagna riktlinjer. Garantierna attesteras av
berörd enhetschef enligt attestordningen. Det bedöms att beslutanderätten i
dessa ärenden behöver förtydligas genom att tas in i och omfattas av reglerna i
regionstyrelsens delegationsordning. Det innebär bland annat att i delegatens
frånvaro kan närmast överordnad chef besluta och att besluten ska anmälas till
regionstyrelsen. Någon förändring i sak för berörda hyresgäster och
hyresvärdar är inte avsedd.
Ledning, kvalitet och kansli
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Enhetschefen för kansli
Budget- och skuldrådgivningen
Chefsjuristen
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Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Införande av Gotlandsvecka i måltidsverksamheten
Förslag till beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att planera för och genomföra en
återkommande Gotlandsvecka på menyn för offentliga måltider.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att öka andelen gotländska livsmedel i de
offentliga måltiderna. Löpande arbete genomförs för att uppnå detta där
livsmedelsupphandlingen och interna styrningen är av stor vikt.
Utfallet på livsmedelsupphandling är dock aldrig helt möjligt att styra, det är en
utmaning att få till ökad andelen gotländska livsmedel i avtalen.
Menyarbete för de 11 000 portioner som dagligen serveras på ön är en omfattande
process och justeringar i menyn med kort framförhållning genererar ökade resurser
och instabilitet.
Att återkommande genomföra en gotlandsvecka skulle, framför snabba beslut och
kort framförhållning, skapa en bättre, säkrare liksom ekonomiskt och kvalitetsmässigt
mer fördelaktig process. Utifrån tidigare genomförda gotlandsveckor bedöms de
ökade kostnaderna uppgå till ca 220 tkr vilket hanteras inom
Regionstyrelseförvaltningens ram.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att införandet av återkommande
gotlandsveckor i den ordinarie menyplaneringen skulle skapa möjligheter att
ytterligare öka andelen gotländska livsmedel i de offentliga måltiderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
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Eldningsförbud - Räddningstjänsten
Förlag till beslut

Beslut om eldningsförbud fattas, efter framställan från räddningschefen under
brandrisksäsong, i första hand av regionstyrelsens ordförande, i andra hand av
förste vice ordförande och i tredje hand andre vice ordförande.

Sammanfattning

SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att
fatta beslut om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering
i reglemente eller särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad
utsträckning få besluta om föreskrift. Genom att t.ex. utnyttja möjligheterna till
sammanträde på distans, bör det finnas möjlighet att fatta beslut i nämnd med
kort varsel.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör
beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas med stöd av sådan
delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta
för eldningsförbud.
Observera också att kommunalförbund inte får utfärda eldningsförbud utan
det behöver ske i berörda medlemskommuner.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att
det finns justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för den
beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns tillgänglig för
allmänheten på kommunens webbplats.
Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma
instans som beslutat om förbudet.
Brandrisksäsongen kan variera mellan 15 april till 30 september.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-24
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Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
MSB:s Vägledning om eldningsförbud. Se särskilt kapitel 2, 4.2 och 5.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
RS-Registrator
ekonomiostyrning@gotland.se
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Mottagare
Regionstyrelsen

Remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten
av god kvalitet (SOU 2021:81)
Förlag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att till Näringsdepartementet lämna in
upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning

Betänkande av 2020 års dricksvattenutredning En säker tillgång till dricksvatten av
god kvalitet (SOU 2021:81) är förslag från utredningen om hur införandet av
EU:s nya dricksvattendirektiv ska ske i svensk lagstiftning, vilka myndigheter
som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka
befogenheter de föreslagna myndigheterna ska ha. Det nya
dricksvattendirektivet ska vara infört i januari 2023.
Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med
dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering
till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en eventuell
handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få utökade
uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och riskhantering.
Teknikförvaltningen anser att utredaren har gjort ett bra arbete och ser positivt
på flera av förslagen. I några fall har förvaltningen – liksom
intresseorganisationen Svenskt Vatten – en annan uppfattning än utredaren hur
implementeringen ska genomförs. Även miljö- och byggnämnden svar på
regionstyrelseförvaltningens internremiss har beaktats i utformandet av
förslaget till Region Gotlands yttrande.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet genom internremiss till tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden. Båda nämnderna har inkommit med
svar, TN 22-02-09, § 12 resp. MBN 22-02-09, § 4. Regionstyrelseförvaltningen
har begärt och fått anstånd att lämna remissvar till 25 mars 2022.
Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå
hur 2020 års dricksvattendirektiv EU 2020/2184 ska genomföras i svensk rätt.
Utredningen har lämnat förslag till författningsändringar och vilka myndigheter
som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka
befogenheter de föreslagna myndigheterna ska ha.
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Det nya dricksvattendirektivet 2020/2184 täcker ett betydligt större område än
det tidigare 98/83/EG. Bland annat införs ett riskbaserat arbetssätt från
vattentäkt till konsument. Direktivet ställer krav på åtgärder för att förbättra
tillgången till dricksvatten för utsatta och marginaliserade grupper som idag
saknar tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
Det nya direktivet ger en grund för ett gemensamt system inom Europa, för
granskning och godkännande av material avsedda att användas i kontakt med
dricksvatten. Den grund beträffande material i kontakt med dricksvatten som
direktivet ger, kommer att komplettas av genomförandeakter och delegerade
akter som ska antas av kommissionen 2024–2026. Krav på att medlemsstaterna
ska rapportera läckage från dricksvattennäten och ökade krav på information
till allmänheten är andra nyheter i direktivet. Gränsvärdeslistorna har justerats
och kompletterats.
Utredningens förslag när det gäller myndighetsansvar kan sammanfattas med
att Boverket föreslås få ett samordnande ansvar för frågan om material i
kontakt med dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för
rapportering till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en
eventuell handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få
utökade uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och
riskhantering.
I förslaget till yttrande redovisas såväl utredningens förslag som Region
Gotlands synpunkter på respektive förslag. Numreringen hänvisar till
utredningens kapitelindelning. Artikelnummer och bilaga I och IV hänvisar till
dricksvattendirektivet.
Bedömning

Tekniska nämnden anser att utredningen har gjort ett bra arbete. Under den
begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en
utförlig och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det
flesta fall göra väl avvägda förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU
2020/2184 ska implementeras i Sverige.
I några fall har tekniska nämnden – liksom intresseorganisationen Svenskt
Vatten – en annan uppfattning än utredaren hur implementeringen ska
genomföras.


Tekniska nämnden anser att de arbetsuppgifter som artikel 8 innebär
på sikt ska flyttas till länsstyrelserna.



Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör
kompletteras så att det framgår att Havs- och vattenmyndighetens och
SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd ska ske med
vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om
riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Tekniska nämnden delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll
sker i den punkt där vatten tas in för beredningen och att omfattningen
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av råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad som krävs
för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av
råvattendata bör enligt tekniska nämnden utvidgas till att även omfatta
hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och
vattenmyndigheten medverka i den utredningen.
Tekniska nämnden stöder utredningens förslag att Boverkets
samordnande roll när det gäller material i kontakt med dricksvatten ska
förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt tekniska nämnden
innebära en tydligare förpliktelse för VA-huvudmannen.
Tekniska nämnden anser att både den initiala insamlingen av uppgifter
och en eventuell handlingsplan för minska läckage bör hanteras
av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till
flera parter.
När det gäller de uppgifter som ska samlas in och rapporteras till EU
enligt artikel 8.2.a anser tekniska nämnden att det behöver klargöras
vem som ansvarar för bedömningen av vilka uppgifter som är känsliga
och hur uppgifterna ska skyddas.

Regionstyrelseförvaltningen har i dessa frågor som så tydligt kopplar till VAhuvudmannens centrala ansvarsområde inget att erinra, utan föreslår
regionstyrelsen att till näringsdepartementet inlämna ett yttrande som
överensstämmer med tekniska nämndens antagna yttrande. Även miljö- och
byggnämndens svar på regionstyrelseförvaltningens internremiss har beaktats i
utformandet av förslaget till Region Gotlands samlade yttrande.
När det gäller tvärperspektiv gör tekniska nämnden bedömningen att
riskanalyser och ökad provtagning kommer ge en ökad driftkostnad och
därmed öka brukningsavgift för Region Gotlands VA-abonnenter.
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Näringsdepartementet

Remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av
god kvalitet (SOU 2021:81)
Sammanfattning

Region Gotland ser positivt på flera av förslagen och anser att utredaren har gjort ett
bra arbete. I några fall har Region Gotland liksom Svenskt Vatten en annan
uppfattning än utredaren hur implementeringen ska genomförs.













Region Gotland anser att de arbetsuppgifter som artikel 8 innebär på sikt ska
flyttas till länsstyrelserna.
Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör kompletteras så
att det framgår att Havs- och vattenmyndighetens och SGU:s föreskrifter även ska
ta upp hur samråd ska ske med vattenproducenterna och hur vattenproducenterna
ska informeras om riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Region Gotland delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll sker i den
punkt där vatten tas in för beredningen och att omfattningen av råvattenkontrollen
inte ska vara mer omfattande än vad som krävs för att syftet med kontrollen ska
uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör
enligt Region Gotland utvidgas till att även omfatta hur data från
miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna. För att
möjliggöra detta bör även Havs- och vattenmyndigheten medverka i den
utredningen.
Region Gotland stöder utredningens förslag att Boverkets samordnande roll när
det gäller material i kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt Region Gotland innebära en
tydligare förpliktelse för VA-huvudmannen.
Region Gotland anser att både den initiala insamlingen av uppgifter och en
eventuell handlingsplan för minska läckage bör hanteras av Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
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Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka uppgifter – av
de som ska samlas in och rapporteras till EU enligt artikel 8.2.a – som är känsliga
och hur uppgifterna ska skyddas.

Yttrande

Region Gotland anser att utredningen har gjort ett bra arbete. Under den begränsade
tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en utförlig och relevant
beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det flesta fall göra väl avvägda
förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU 2020/2184 ska implementeras i
Sverige. I några fall har Region Gotland liksom Svenskt Vatten en annan uppfattning
än utredaren hur implementeringen ska genomföras. Nedan redovisas utredningens
förslag och Region Gotlands synpunkter på respektive förslag. Numreringen hänvisar
till utredningens kapitelindelning. Artikelnummer och bilaga I och IV hänvisar till
dricksvattendirektivet.

9. Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas
Artikel 4-6

Utredningens förslag

Livsmedelsverket ska utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen (2006:804)
och livsmedelsförordningen (2006:813) besluta om vilka parametervärden som ska
fastställas för del A, B och C i bilaga I. Folkhälsomyndigheten ska besluta om vilka
parametevärden som ska gälla för del D i bilaga I. Ett nytt bemyndigande om detta
ska införas i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det
kan göras med stöd av utredningens föreslagna bestämmelse i 9 kap. 5 a §
miljöbalken. Vidare uppfyller svensk rätt redan bestämmelsen om var
parametervärdena ska iakttas.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Livsmedelsverket bör fastställa gränsvärden som kan ge bedömningen otjänligt med
parametervärdena i del A och B i bilaga I som underlag. När det gäller
parametervärdena som anges i bilaga I del C är det mindre tydligt att ett
överskridande innebär en potentiell fara för människors hälsa och detta måste
beaktas när Livsmedelsverket utarbetar nya dricksvattenföreskrifter.
Den övergångsperiod, för vissa nya parametrar i bilaga I del B, som anges i artikel 25
ska beaktas i de nya dricksvattenföreskrifterna.
Det är lämpligt att Folkhälsomyndigheten, som föreslås få ansvar för riskbedömning
av fastighetsinstallationer enligt artikel 10, även fastställer parametervärden för del D
i bilaga I.
Region Gotland anser att det måste vara tydligt i myndighetsföreskrifterna att
kvalitetsavvikelser i enstaka fastigheter på grund av fastighetsinstallationen inte ska
medföra att det kan ställas krav på dricksvattenproducenten att ändra kvaliteten på
det dricksvatten som levereras.
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10. Riskbaserad metod för vattensäkerhet
10.2 Artikel 8 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten

Utredningens förslag

Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen för
att genomföra direktivets krav om riskbedömning och riskhantering avseende
tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i svensk rätt. Det ska av
dessa bestämmelser framgå att det är vattenmyndigheterna som ska utföra
riskbedömningen och besluta om riskhanteringsåtgärder. Havs- och
vattenmyndigheten och SGU får inom sina respektive ansvarsområden
meddela föreskrifter om riskbedömningen. Havs- och vattenmyndighetens samlade
ansvar för vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter som följer av 2020 års
dricksvattendirektiv.
Begreppet tillrinningsområde ska förstås som hela det område varifrån nederbörd
eller annat vatten kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för
dricksvatten. Det är vattenmyndigheterna som ska bestämma tillrinningsområdena
för uttagspunkter för dricksvatten inom respektive vattendistrikt. Eventuella
gränsöverskridande tillrinningsområden får hanteras inom de kanaler som redan
finns.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Region Gotland delar uppfattningen, att det är nödvändigt att riskbedömningar och
riskhantering avseende tillrinningsområden för uttagspunkter, samordnas med
vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten. Med tanke på den begränsade tid
som finns till förfogande innan direktivet ska vara implementerat kommer det inte
vara möjligt att genomföra de nödvändiga förändringar som vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) föreslog i sitt betänkande. På sikt behöver de föreslagna
förändringarna genomföras för att åtgärda bristerna i svensk vattenförvaltning.
Vattenmyndigheterna har inga rättsliga mandat eller någon budget att styra med.
Region Gotland anser att de uppgifter som artikel 8 innebär, på sikt ska flyttas till
länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar för den regionala miljöövervakningen,
granskar vattenproducenternas riskbedömningar vid fastställande av
vattenskyddsområden och har i allmänhet god kännedom om lokala förhållanden och
har möjlighet att ingripa med stöd av restvattenlagen i händelse av vattenbrist.
Region Gotlands bedömning är att det är länsstyrelserna som har bäst förutsättningar
att tillämpa den riskbaserade metoden avseende tillrinningsområden, så att resultaten
håller tillräckligt hög kvalitet för att ligga till grund för vattenproducenternas
bedömning av vilka parametrar som ska ingå i råvattenkontrollen.
För att säkerställa att vattenmyndigheterna informerar och för en dialog med
vattenproducenterna, om resultaten av riskbedömningarna och riskhanteringsåtgärderna enligt artikel 8 på ett fullgott och enhetligt sätt, bör en ändring i
vattenförvaltningsförordningen 7 a kap. 7 § kompletteras enligt följande
(understruken del):
Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning får inom sina
ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur och när de uppgifter som
avses i 1 § ska utföras och redovisas, de riskhanteringsåtgärder som anges i 4 och 5 §§
samt hur vattenmyndigheterna ska samråda med och informera vattenproducenterna
enligt 3 §.
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10.3 Artikel 8. Råvattenkontrollen

Utredningens förslag

Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten har fortsatt ett ansvar att
kontrollera det råvatten som tas in i vattenverket för att beredas till dricksvatten.
Livsmedelsverket bör utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och
livsmedelsförordningen förtydliga verksamhetsutövarens skyldigheter gällande denna
kontroll i dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsverket och SGU bör få ett uppdrag
att närmare undersöka hur råvattendata kan samlas in och hanteras samt hur
vattenmyndigheterna kan få tillgång till de uppgifter som behövs i arbetet
med vattenförvaltningen, beträffande riskbedömningen avseende
tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Förslaget att dricksvattensproducenternas skyldighet att utföra
råvattenkontroll förtydligas i dricksvattenföreskrifterna är bra. I utredningen anges att
den råvattenkontroll som ska utföras av dricksvattenproducenterna inte bör bli mer
omfattande än vad som krävs för att uppnå syftet att ha en väl dimensionerad
beredningsprocess och producera ett säkert dricksvatten. Det framgår tydligt i
utredningen att råvattenkontroll sker i den punkt där vattnet tas in för beredning.
Region Gotland håller med om detta. Den övervakning som sker uppströms den
punkt där råvattnet tas in är miljöövervakning och inte primärt vattenproducentens
ansvar. Vattenproducenternas råvattenkontroll ska inte användas för att rätta till
brister i den skattefinansierade miljöövervakningen.
Region Gotland delar således uppfattningen att råvattenkontroll ska ske i den punkt
där vatten tas in för beredningen och att omfattningen på råvattenkontrollen inte ska
vara mer omfattande än vad som krävs för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Detta måste beaktas när Livsmedelsverket tar fram föreskrifter om råvattenkontroll.
Det är också viktigt att föreskrifterna om råvattenkontroll är tillräckligt tydliga och
utförliga för att säkerställa en enhetlig tillämpning i landet.
Dubbelarbete bör undvikas och resultaten av vattenproducenternas råvattenkontroll
kan vara ett värdefullt komplement till den statligt finansierade miljöövervakningen.
Därför bör resultaten av råvattenkontrollen vara tillgängliga även för andra ändamål,
under förutsättning att känsliga uppgifter som till exempel uttagspunkters geografiska
lägen skyddas. På motsvarande sätt bör relevanta uppgifter från miljöövervakningen
vara lätt tillgängliga för vattenproducenterna. Vattenproducenter har behov av att ha
tillgång till denna information löpande och inte enbart i samband med att
riskbedömningen och riskhanteringen enligt artikel 8 redovisas. Det föreslagna
utredningsuppdraget om insamling och lagring av råvattendata bör utvidgas, till att
även omfatta hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och
vattenmyndigheten medverka i utredningen.
10.4 Artikel 9. Försörjningssystemet

Utredningens förslag

Det är den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det
från en distributionsanläggning som ska utföra riskbedömningen avseende
försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren ska beakta riskbedömningen avseende
tillrinningsområdet i detta arbete.

4 (13)

Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2021/1641

Det ska därför införas en bestämmelse med innebörden att vattenmyndigheten
ska informera verksamhetsutövaren om myndighetens riskbedömning avseende
tillrinningsområdet. Det är upp till Livsmedelsverket att utifrån befintliga
bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen meddela de
föreskrifter som i övrigt behövs för att genomföra artikel 9 i svensk rätt.
Mindre verksamhetsutövare ska under de förutsättningar som anges i artikel 9
undantas från kravet på att utföra en riskbedömning avseende försörjningssystemet.
Det får anses vara upp till Livsmedelsverket att göra en sådan beräkning och
bedömning.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

I utredningsdirektiven anges att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte
ska öka mer än nödvändigt och att vattenleverantörerna ska ges den flexibilitet som
är möjlig enligt direktivet. Region Gotland stöder utredningens förslag att
vattenleverantörer som tillhandhåller mindre än 100 m3/dygn eller försörjer färre än
500 personer bör undantas från kravet på att genomföra en försörjningsriskbedömning.
När Livsmedelsverket tar fram föreskrifter för hur artikel 9, riskbedömning och
riskhantering avseende försörjningsystemet, ska implementeras i Sverige är det viktigt
att dessa föreskrifter bygger på tidigare svenska krav på användning av riskbaserade
metoder som HACCP och MBA.

10.5 Artikel 10 Fastighetsinstallationer

Utredningens förslag

Bestämmelser om riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer ska föras in i
miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Av dessa ska
det framgå att det är Folkhälsomyndigheten som ska utföra riskbedömningen
avseende fastighetsinstallationer. Samråd ska i vart fall ske med Boverket,
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Försvarsinspektören för hälsa och miljö
och länsstyrelsen. Riskbedömningen ska vara av övergripande karaktär och får inte
avse enskild egendom. Riskbedömningen innefattar viss övervakning
av legionella och bly. En sådan övervakning får inriktas på prioriterade
fastigheter. Det är Folkhälsomyndigheten som bestämmer vad som är en prioriterad
fastighet. Om Folkhälsomyndigheten begär det, ska kommunerna och länsstyrelserna
lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att utföra
riskbedömningen. Detsamma gäller för den som bedriver verksamhet eller vidtar
åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa.
På grundval av riskbedömningen kan åtgärder behöva vidtas. Sådana kan till
exempel handla om att meddela nya föreskrifter med stöd av befintliga
bemyndiganden, utfärda ny vägledning eller lyfta frågan till lagstiftaren om det
behövs ett ändrat regelverk. Det kan också handla om att initiera utökad tillsyn eller
på något annat sätt vidta åtgärder för att uppfylla kraven i direktivet. Det är upp till
varje berörd myndighet, länsstyrelse eller kommun att med tillgängliga
styrmedel vidta de åtgärder som riskbedömningen eventuellt visar behövs.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Det är mycket bra att utredningen för ett resonemang om kriterier, om vad som kan
göra att en fastighet ska prioriteras när det gäller övervakning av
fastighetsinstallationen och inte bara som i direktivet lista exempel på vad som kan
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vara prioriterade fastigheter. Urvalet av vad som ska vara prioriterade fastigheter
kommer att ge stor påverkan på vilka resurser som kommer att krävas för
övervakning. Därför bör den föreslagna ändringen av 38 c § i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, justeras så att det tydligt framgår att samrådet
även ska avse vad som ska anses vara prioriterade fastigheter. Listan över de man ska
ha samråd med bör kompletteras med SKR.

11. Material i kontakt med dricksvatten
Artikel 11. Minimikrav för hygien avseende material som kommer i kontakt med
dricksvatten

Utredningens förslag

Reglering om material och produkter i kontakt med dricksvatten omfattas av planoch bygglagens tillämpningsområde. De nya bestämmelser som föranleds av artikel
11 i 2020 års dricksvattendirektiv ska därför huvudsakligen samlas i plan- och
bygglagstiftningen.
En ny bestämmelse ska införas i 3 kap 9 § plan- och byggförordningen som tydliggör
vilka krav som ska vara uppfyllda när det gäller material som kommer i kontakt med
dricksvatten och som används i installationer för uttag, beredning, lagring eller
distribution av dricksvatten vid uppförande, ändring eller underhåll av ett
byggnadsverk.
Kemikalieinspektionen ska ansvara för Sveriges ansökningar till Echa enligt artikel
11.5 i direktivet. Myndigheten ska även ha ansvar för att ge vägledning till de
ekonomiska aktörer som vill göra ansökningar enligt artikeln.
Boverket ska ansvara för marknadskontroll över produkter som omfattas av artikel
11 i 2020 års dricksvattendirektiv. Kemikalieinspektionen ska bistå Boverket i
marknadskontrollen vad gäller produkternas kemiska egenskaper.
Boverket ska också vara ansvarig för samordning av frågor om material och
produkter som kommer i kontakt med dricksvatten. Boverket är redan idag ansvarig
myndighet för att lämna stöd och vägledning kring material och produkter i kontakt
med dricksvatten. Myndigheten ska fortsätta att ha ett sådant ansvar. Den närmare
regleringen kring testning och godkännande av slutmaterial kommer senare att slås
fast i kommissionens genomförandeakt. Först när denna finns på plats kan nya
bestämmelser tas fram om testning och godkännande av slutmaterial och förbud mot
att släppa ut produkter på marknaden som innehåller slutmaterial som inte är
godkända Sådana bestämmelser bör placeras i plan och byggförordningen. För att
regeringen ska kunna besluta om sådana nya bestämmelser ska det i plan och
bygglagen regleras att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådana material och produkter avsedda att komma i kontakt
med dricksvatten som avses i artikel 11 i 2020 års dricksvattendirektiv. Boverket ska
vidare bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om material och produkter
avsedda att komma i kontakt med dricksvatten.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Det är efterlängtat av både dricksvattenproducenterna och deras leverantörer att
regelverket beträffande material i kontakt med dricksvatten förtydligas. Frågan om
vilka material som är lämpliga i kontakt med dricksvatten är mycket komplex och
kräver medverkan från flera olika myndigheter med olika kompetens och en av dessa
myndigheter behöver känna ett särskilt ansvar för frågan och ha en samordnande
roll. Genom utredningens förslag förtydligas Boverkets samordnande roll och
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Boverkets bemyndigande att meddela föreskrifter om material och produkter avsedda
att användas i kontakt med dricksvatten. Region Gotland stöder utredningens förslag.
I de föreskrifter om material i kontakt med dricksvatten som kommer att tas fram är
det viktigt att kommunens tillsynsansvar tydligt framgår. Eftersom det är föreskrifter
som kommer att bygga på plan- och bygglagen kommer det vara
byggnadsnämnderna som blir lokal tillsynsmyndighet. Frågan om material i kontakt
med dricksvatten kommer att vara ny för byggnadsnämnder, det kommer därför
finnas behov av både utbildning och tillsynsvägledning.

12. Beredningskemikalier och filtermaterial
Artikel 12. Minimikrav för beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i
kontakt med dricksvatten.

Utredningens förslag

Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även framöver hanteras
inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de
föreskrifter som behövs för att genomföra artikel 12 i svensk rätt. Livsmedelsverket
bör lämna stöd och rådgivning kring beredningskemikalier och filtermaterial samt hur
föreskrifterna ska tolkas.
Det kommer ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till
att verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller
kraven på beredningskemikalier och filtermaterial.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Eftersom artikel 12.3 innehåller en hänvisning till ”användning av relevanta
europeiska standarder för beredningskemikalier och filtermaterial” är det viktigt att
Livsmedelsverket samråder med SiS, när föreskrifter om beredningskemikalier och
filtermaterial tas fram och i vägledning om tolkning av föreskrifterna. Detta framgår
inte av utredningens förslag och bör förtydligas.
Livsmedelsverket positivlista över kemikalier som är tillåtna att användas vid
beredningen av dricksvatten bör finnas kvar.
13. Vattenläckage
Artikel 4.3 Nytt krav att bedöma och åtgärda vattenläckage

Utredningens förslag

En ändring ska göras i 13 § vattentjänstlagen som tydliggör att en huvudman är
skyldig att underhålla en allmän VA-anläggning och se till att den på ett
tillfredställande sätt fyller sitt ändamål.
Livsmedelsverket ska av regeringen ges i uppdrag att göra en bedömning av
vattenläckagenivåerna och av potentialen för minskat vattenläckage i
Sverige. Livsmedelsverket ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Havsoch vattenmyndigheten.
Om Sveriges läckagenivåer visar sig överstiga det av kommissionen framtida
fastställda tröskelvärdet ska regeringen besluta om en handlingsplan med åtgärder
som ska vidtas för att minska läckagenivån. Regeringen bör lämna ett särskilt
uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram ett förslag till sådan plan.
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Havs- och vattenmyndigheten ska få ett samordnande ansvar för tillsynen över att de
åtgärder som framgår av handlingsplanen vidtas. Myndigheten ska också ge den
vägledning som behövs för att handlingsplanen ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Region Gotland anser att VA-huvudmannens ansvar för att underhålla ledningsnäten
framgår av 13 § 3 i lagen om allmänna vattentjänster. Om anläggningen inte
underhålls, kommer inte anläggningen kunna fylla sitt ändamål och tillgodose
skäliga anspråk på säkerhet.
Om avsikten med den ändring av 13 § i lagen om allmänna vattentjänster som
utredningen föreslår är att den ska leda till en förändring, behöver troligen tydligare
krav beträffande underhåll ställas på VA-huvudmännen. Den bestämmelse om
förnyelse och underhållsplan som 2013 års dricksvattenutredning föreslog 2016, då
placerat i 50 a § skulle innebära ett en tydligare förpliktelse för VA-huvudmannen
och har möjlighet att vara mer verkningsfull än utredningens förslag. ”Huvudmannen
ska se till att det finns en plan för förnyelse och underhåll av de anläggningar
som används för vattenförsörjning. Planen ska ingå i underlaget för kommunens
föreskrifter om taxan enligt 34 §.” Förslaget från 2013 års dricksvattenutredning
kommer behöva kompletteras i enlighet med den kritik mot förslaget som Lagrådet
framförde. Lagrådet avstyrkte lagstiftning om regeringen inte angav krav på vad en
plan för förnyelse och underhåll skulle innehålla. Eftersom VA-branschen jobbat
vidare med frågan om förnyelse- och underhållsplaner, bland annat genom
publikationer P116 Förnyelseplanering för VA-ledningsnät och P113 Effektivt
underhåll av VA-system, finns nu ett underlag för att specificera i lagstiftning eller
föreskrifter vad en plan för förnyelse och underhåll bör innehålla.
Det är ett bra förslag att frågan om en eventuell handlingsplan för att minska läckaget
lyfts till den politiska nivå och att det är regeringen som ska besluta om
handlingsplanen. Däremot är det inte bra att dela insamlingen av uppgifter om
läckage och ta fram och utöva tillsyn av åtgärder enligt handlingsplanen på två
myndigheter. Den svenska lagstiftningen när det gäller dricksvatten är komplex och
svåröverskådlig. Att dela uppgifterna när det gäller kontroll av vattenläckaget på två
centrala myndigheter bidrar inte till att göra systemet enklare.
I dricksvattenföreskrifterna finns redan idag krav på underhåll av dricksvattennätet.
Det är därför lämpligt att frågan om läckage från dricksvattenledningar hanteras av
Livsmedelsverket. Havs- och vattenmyndigheten föreslås visserligen få vissa utökade
uppgifter beträffande allmänna VA-tjänster i utredningen Vägar till hållbara
vattentjänster (SOU 2018:34) men några beslut om att genomföra förslagen är ännu
inte fattade. Havs- och vattenmyndigheten föreslås få i uppgift att bli
tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn enligt 6 § i lagen om
allmänna vattentjänster. I andra delar av utredningen har en utgångspunkt varit
att befintlig myndighetsstruktur och ansvarsfördelning om möjligt ska behållas.
Region Gotland anser att det bör gälla även för frågan om vattenläckage. Eftersom
Livsmedelsverket redan idag har krav på underhåll av distributionsanläggningen
i dricksvattenföreskrifterna bör både den initiala insamlingen av uppgifter och en
eventuell handlingsplan hanteras av Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket har redan i dag ett uppdrag gällande samordning av dricksvattenförsörjningen, som myndigheterna kommit fram till gemensamt genom den
Nationella samordningsgruppen för dricksvatten som Livsmedelsverket leder.
Att Havs- och vattenmyndigheten skulle svara för att ta fram förslag till en eventuell
handlingsplan och tillsynen över genomförande ligger inte i linje med myndighetens
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uppgifter i övrigt och inte heller hur de nya uppgifterna enligt dricksvattendirektivet
är fördelade. Havs- och vattenmyndigheten har begränsade uppgifter när det gäller
landbaserad verksamhet. Myndighetens verksamhet och kompetens är främst
koncentrerad till havsmiljön, sjöar och vattendrag. Med undantag för frågan om
handlingsplan för att minska läckage är den fördelning av myndighetsuppgifter som
utredningen föreslår tydlig, Havs- och vattenmyndigheten och SGU svarar för
uppgifterna fram till punkten där vattnet tas in för beredning, Livsmedelsverket
svarar för uppgifterna från intag till förbindelsepunkten där Boverket och
Folkhälsomyndigheten tar över. Om Havs- och vattenmyndigheten ska svara för
uppgifter som gäller distributionen av dricksvatten blir fördelningen av
myndighetsuppgifterna mindre tydlig.
15. Övervakning av dricksvatten
Artikel 13 Övervakning

Utredningens förslag

Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en
distributionsanläggning ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta
övervakningsprogram i enlighet med artikel 13.2 i 2020 års dricksvattendirektiv när
det gäller den övervakning som avses i punkten a. Det kan även röra sig om den som
tillhandahåller vatten från tankar. Detsamma gäller för den övervakning som följer av
punkten c, vilket rör den bevakningslista som kommissionen ska ta fram, samt den
operativa övervakningen som anges i punkten e. Verksamhetsutövaren är även
skyldig att vidta avhjälpande åtgärder och ge rådgivning samt information till
konsumenterna vid bristande iakttagande av fastställda
parametervärden. Livsmedelsverket ska med stöd av befintliga bemyndigande
föreskriva om vilka skyldigheter som föreligger för verksamhetsutövaren. I detta
ligger även att beakta den kommissionens bevakningslista.
Det ska fortsatt finnas ett krav på att verksamhetsutövarens faroanalys och
övervakningsprogram fastställs av kontrollmyndigheten. Genom en sådan ordning
säkerställs att verksamhetsutövaren utför riskbedömningen avseende
försörjningssystemet och kontrollmyndigheten ges möjlighet att bestämma om
verksamhetsutövaren kan minska sin övervakning av dricksvattnet, alternativt att
övervakningen ska utökas.
Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att den övervakning som ska ingå i
riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer även uppfyller relevanta krav i
artikel 13 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Motsvarande ansvar har vattenmyndigheterna för den övervakning som ska ingå i
riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för
dricksvatten. Det är upp till Havs- och vattenmyndigheten och SGU att inom sina
ansvarsområden meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra
artikel 8 och 13 i svensk rätt utifrån de bemyndiganden som utredningen föreslagit. I
detta ligger även att beakta den bevakningslista som kommissionen ska ta fram och
anpassa övervakningen efter denna.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Region Gotland tycker att det är bra att verksamhetsutövarens faroanalys och
övervakningsprogram även i framtiden fastställs av kontrollmyndigheten. Det är
viktigt att föreskrifterna utformas så att kontrollmyndighetens fastställande inte blir
ett hinder eller fördröjer genomförandet av åtgärder och anpassning av
övervakningen om förutsättningarna ändras. Även om faroanalys och
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övervakningsprogram ska fastställas av kontrollmyndigheten har
dricksvattenproducenten ansvaret för verksamheten.
Det är viktigt att den övervakning av vattenkvaliteten i prioriterade fastigheter som är
en del av den riskbedömning enligt artikel 10 som Folkhälsomyndigheten ansvarar
för, samordnas med övrig dricksvattenkontroll på lokal nivå.

16. En förbättrad tillgång till dricksvatten
Artikel 16 Tillgång till dricksvatten

Utredningens förslag

Det behövs inte några lagändringar för att genomföra direktivets bestämmelse
gällande att förbättra eller upprätthålla tillgång till dricksvatten. Inte heller i
förhållande till utsatta och marginaliserade grupper behövs för närvarande några
sådana ändringar. Detsamma gäller för direktivets bestämmelse om att främja
användandet av dricksvatten genom att inomhus- och utomhusutrustning installeras
på allmän plats.
Länsstyrelsen ska ansvara för och följa upp frågan om att förbättra eller upprätthålla
tillgång till dricksvatten och främjande av dricksvatten ur kran. Ett sådant ansvar ska
framgå av förordningen om länsstyrelseinstruktion.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Region Gotland delar utredningens uppfattning att artikel 16 inte medför något
behov av ändrad lagstiftning i Sverige och att varje kommun själv bör få avgöra
eventuellt behov av att installera utrustning på allmän plats för att främja
användningen av dricksvatten.

17 Nya krav om information som ska lämnas till allmänheten
Artikel 17 Information till allmänheten

Utredningens förslag

Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelsförordningen om skyldighet för
verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten att lämna
information i enlighet med kraven i artikel 17 i 2020 års dricksvattendirektiv.
Livsmedelsverket ska få lämna närmare föreskrifter om vilken information som ska
lämnas och hållas tillgänglig för allmänheten.
Det kommer att ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att
verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller
kraven på att sådan information lämnas och hålls tillgänglig.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Artikel 17 och bilaga IV innehåller en del otydligheter. Det är en känslig avvägning
mellan, den information om riskbedömning av försörjningssystemet som bör vara
tillgänglig för allmänheten och de uppgifter som måste skyddas. Livsmedelsverket
bör därför samråda med dricksvattenproducenterna när föreskrifterna om
information till allmänheten ska utarbetas. Föreskrifterna bör vara utformade så att
de inte innebär en markant ökad administrativ börda för vattenproducenterna att
tillhandahålla informationen till kunderna.
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18 System för rapportering
Artikel 18 Information om övervakning av genomförandet

Utredningens förslag

Det är upp till respektive utpekad myndighet att fullgöra den rapporteringsskyldighet
som följer av 2020 års dricksvattendirektiv genom att upprätta och sedan uppdatera
de dataset som anges i artikel 18. Dataseten ska göras tillgängliga för Europeiska
kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande
och kontroll av sjukdomar.
Livsmedelsverket ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 a och c-e.
En ny bestämmelse om detta ska införas i livsmedelsförordningen (2006:813).
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för den verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att
lämna uppgifter till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ska få möjlighet att förelägga
den verksamhetsutövare som inte lämnar den information som Livsmedelsverket
behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1
b och som rör information om den riskbedömning och riskhantering avseende
tillrinningsområden för uttagspunkter för dricksvatten som utförts enligt artikel 8. En
sådan skyldighet ska regleras i vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Det är
vattenmyndigheterna som ska förse Havs- och vattenmyndigheten med relevant
underlag för att denna myndighet ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Havs- och
vattenmyndigheten får enligt 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen meddela
närmare föreskrifter om hur och när dessa uppgifter som ska redovisas.
Folkhälsomyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och
som rör information om den riskbedömning avseende fastighetsinstallationer som
utförts enligt artikel 10. En sådan skyldighet ska införas i förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Region Gotland synpunkter på förslagen

Verksamhetsutövaren ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera olika
parter. Delar av den rapportering som utredningen föreslår ska gå direkt till
Livsdelsmedelsverket avser uppgifter som idag ingår i det som rapporteras till de
lokala kontrollmyndigheterna.
Eftersom kontrollmyndigheterna även i fortsättningen kommer vilja ha in
uppgifterna kommer verksamhetsutövarna tvingas till en dubbelrapportering vilket
bör undvikas. I utredningsdirektivet anges att den administrativa bördan för de olika
aktörerna inte ska öka mer än nödvändigt. Region Gotland anser inte att detta är
uppfyllt om verksamhetsutövarna måste rapportera samma uppgifter till både lokala
och centrala myndigheter. Ett alternativ till dubbelrapportering eller att all
rapportering ska gå via den lokala kontrollmyndigheten, är att Livsmedelsverket
bygger upp en rapporteringsportal på motsvarande sätt som miljörapportsystemet
enligt Miljöbalken, Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Verksamhetsutövaren
rapporterar då in på ett ställe och lokala respektive centrala myndigheter hämtar de
uppgifter de behöver från samma rapportering.
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19 Informationsutbyte och sekretess

Utredningens förslag

Befintliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är tillräckliga för att
skydda känsliga uppgifter i de riskbedömningar som enligt direktivet ska utföras
gällande tillrinningsområden för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet
och fastighetsinstallationer.
Det behövs inte några nya sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra det
informationsutbyte som den riskbaserade metoden förutsätter mellan myndigheter
och den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
Berörda myndigheter och aktörer måste beakta bestämmelserna i
säkerhetsskyddslagen vid informationsutbyte som rör säkerhetsskyddsklassade
uppgifter. De möjligheter till undantag från att tillgängliggöra uppgifter som anges i
artikel 17 ska utnyttjas. Livsmedelsverket ska närmare föreskriva om vilka undantag
som får göras från informationsskyldigheten. Ett bemyndigande som ger
myndigheten en sådan föreskriftsrätt föreslås i kapitel 17.
Även i fråga om vilka uppgifter som ska rapporteras till EU bör de möjligheter till
undantag som anges i artikel 18 utnyttjas. Det ska framgå av livsmedelsförordningen,
vattenförvaltningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Det ska särskilt anges att säkerhetskyddsklassade uppgifter enligt
säkerhetsskyddslagen inte ska omfattas av rapporteringen.
Det bör vara den verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller
dricksvatten som ska avgöra vilka uppgifter som ska lämnas till Livsmedelsverket för
vidare rapportering till EU. Gällande bestämmelser om personuppgiftsbehandling
ska beaktas vid tillgängliggörandet av information till allmänheten och
rapporteringen.
Region Gotlands synpunkter på förslagen

Det framgår inte av utredningens förslag vem som ska göra bedömningen av vilka av
de uppgifter som samlas in för riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.2.a
som kan rapporteras vidare till EU. Det behöver klargöras vem som ansvarar för
vilka av dessa uppgifter som är känsliga och hur uppgifterna ska skyddas.

22 Konsekvensutredning
Region Gotlands synpunkter på konsekvensutredningen

Finansiering av statens kostnader

Det nya dricksvattendirektivet innebär att flera myndigheter får nya eller utökade
ansvarsområden och uppgifter och det kommer givetvis krävas resurser hos
myndigheterna för att kunna arbeta med de nya uppgifterna. Trots detta föreslår
utredningen inga utökade medel till Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och
vattenmyndigheten och Livsmedelsverket utan förutsätter att uppgifterna ska lösas
inom nuvarande ram. Region Gotland ser en stor risk att om myndigheterna inte får
ett tillskott av resurser för att arbete med nya eller utökade uppgifter kommer detta få
allvarliga återverkningar på hur direktivet kommer att implementeras på
myndighetsnivå.
I tidigare utkast som presenterats för utredningens expertgrupp, fanns det med
uppskattningar av behovet av resursförstärkningar på de olika myndigheterna för att
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kunna hantera de nya uppgifterna. Region Gotland bedömer att dessa uppskattningar
av behovet av resursförstärkningar är relevanta och att förstärkningar kommer att
krävas för att myndigheterna ska kunna genomföra de nya uppgifterna.
Kostnaderna för kompletterande övervakning för att kunna genomföra
riskbedömningar enligt artikel 8 bör tas upp i konsekvensbeskrivningen. Region
Gotland inser svårigheterna att ange exakta kostnader men anser att utredningen
måste redovisa att övervakning enligt de nya krav som dricksvattendirektivet
innehåller kommer att innebära ökade kostnader. Att grunda riskbedömningar enligt
artikel 8 enbart på dricksvattenproducenternas råvattenkontroll och dagens bristande
miljöövervakning är inte hållbart. Tillkommande kostnader på grund av
drickvattendirektivet är troligen betydligt mindre än kostnaderna för att rätta till de
brister som finns sedan tidigare i miljöövervakningen.
Dricksvattenmiljöavgift

Region Gotland stödjer att utredningen inte gick vidare med förslag att införa en så
kallad dricksvattenmiljöavgift. Utredningen anger att man valt att inte gå vidare med
förslaget på en dricksvattenmiljöavgift, bland annat för att finansieringsbehovet inte
är tillräckligt stort för att motivera att en helt ny avgift införs. Region Gotland anser
att ett starkare skäl än att finansieringsbehovet inte motiverar införandet av en ny
avgift är att en dricksvattenmiljöavgift skulle strida mot principen att förorenaren ska
betala. En dricksvattenmiljöavgift skulle innebära att dricksvattenkonsumenterna
skulle få betala för den övervakning som krävs på grund av utsläpp till sjöar och
vattendrag, användning av bekämpningsmedel och användningen av
persistenta kemikalier som t ex PFAS i samhället.
Vattenläckage

En generell rapportering av läckage från dricksvattennät och eventuella åtgärder för
att begränsa läget på nationell nivå, är knappast verkningsfullt för en bättre
hushållning av vattenresurser där det finns störst behov av detta. Det finns stora
skillnader i behovet vattenhushållning, dels mellan olika delar av landet dels under
olika tider på året. Region Gotland ser frågan om att begränsa läckage lika mycket
som en driftsäkerhets- och hygienfråga som en hushållningsfråga. Hygienaspekterna
gällande ledningsnät med högt läckage var också något som lyftes vid EUparlamentets behandling av dricksvattendirektivet.
Läckage från dricksvattennät kan även vara en miljöfråga eftersom utläckage av
dricksvatten kan belasta spillvattennäten och leda till att det blir svårare för
reningsverken att minska utsläppsmängderna. När en eventuell handlingsplan tas
fram är det viktigt att hushållnings- och hygienaspekter samordnas med
miljöaspekterna på utläckage från dricksvattennät.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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andra undersökningar.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

[Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2022]

1. Kontaktuppgifter

– ingen fråga om hållbarhet. Kontaktperson, helena.andersson@gotland.se
2. (NY) Agenda 2030 implementering
Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten ?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska ha politisk förankring och innehålla en handlingsplan som beskriver hur implementeringen ser ut och genomförs. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Webblänkar RUS www.gotland.se/gotland2040 regional utveckling, https://www.gotland.se/110459 Region Gotlands teknikförvaltning, https://www.gotland.se/fenomenalen/globalamalen, https://www.gotland.se/ekokom. Den regionala utvecklingsstrategin
för Gotland, Vårt Gotland 2040, antagen av regionfullmäktige i februari 2021, är vår tolkning av de globala målen i gotländsk kontext. På verksamhetsnivå ska det märkas i regionens styrning som uppdateras för att tydligt följa utvecklingsstrategin. Alla beslutsunderlag
ska tvärperspektiv-bedömas för att bidra till målen. Projektet Vägar till hållbar utveckling
bidrar även till intern kompetenshöjning. Internt äger Teknikförvaltningen en stor del av
verkställighetsbesluten. Skolan har en annan viktig roll.
Kontaktpersoner RSF: Anette Jansson, Strateg, processledare för Vårt Gotland 2040
William Cöster, Processledare, Vägar till hållbar utveckling
3. (NY) Agenda 2030 - kunskapsutveckling
Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur
de ska arbete för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Webblänk Ansökan Glokala Sverige, pkt 6 https://www.gotland.se/112626
Från och med i år (2022) deltar Region Gotland i Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets,
SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt. Det nationella projektet handlar om att stärka
kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Det innebär att 20 av landets 21 regioner och 181 av landets
290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige. Region Gotlands politiker och anställda kommer att få en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen och stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning
samt möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar. Under hösten genomförs den
årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. erfarenhetsdelning och inspiration att stärka det lokala hållbarhetsarbetet.
4. (NY) Transporter – andel fossilbränslefria
Hur stor del av kommunens samhällsbetalda transporter som skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter med mera, sker med fossilbränslefria alternativ?

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Svarsalternativ: 0-10 procent/ 11- 40 procent/ 41- 70 procent/ 71- 100 procent Kommentar: Sammanställning av Teknikförvaltningens drivmedelsuppgifter från 2020, de från 2021
är ännu inte tillgängliga, visar att till interna varu- och godstransporter, inklusive hamnens
arbetsbåt ”Ivar”, skolskjutsar, sjukresor och avfallsinsamling, totalt cirka 7 GWh transportenergi, användes 89 % förnybara drivmedel, tack vare kravställd användning av biogas 100
och HVO 100 samt den ordinarie låginblandningen i diesel MK1. Källa: Tekniska nämnden 2021: TN
2021/3807, Återrapportering av klimatuppföljningsmål, kontaktperson på Teknikförvaltningen Bengt-Olof Grahn
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5. (NY) Transporter – strategier
Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

.

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det

Svarsalternativ: Ja/nej
Styrdokument inom detta område är t ex Vårt Gotland 2040, cykelplan, drivmedelsregel,
trafikförsörjningsprogram, Länsplan för transportinfrastruktur, och parkeringsstrategin.
Investeringar i gång- och cykelvägar och hastighetsöversyner görs. Drivmedel till kollektivtrafik & skolskjutsar är biogas & HVO. Exploatering f n på central parkering minskar parkeringsytan. Projektet Hållbara transporter - Region Gotland pågick 2018-21 och fortsättningen
är bland annat att en trafikplanerare arbetar dedikerat med mobilitetsprojekt för hållbara
transporter, bland det beteendepåverkande arbetet kan särskilt nämnas att trafikplanerare
och energi- och klimatrådgivare samverkar kring projekt med fokus på beteendepåverkan,
t.ex. Cykelvänlig arbetsplats och hållbar mobilitet på landsbygden. Från januari 2022 till oktober
2023 deltar vi även i Fossilfritt Sveriges projekt https://fossilfrittsverige.se/2022/01/31/digital-plattform-for-fossilfria-transporter/ för att visa upp var och
när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut.
6. (NY) Transport – systematik
Har kommunen ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska transportbehovet i den
kommunala verksamheten? Till exempel samdistribution, samåkning eller effektivare logistik.
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även
de kommunala bolagen. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej
Samdistribution sker genom Kommuntransport/Varuförsörjningen och samåkning genom
bilpoolbilar i regionen. Samdistribution ingår också i måltidsverksamhetens kedja av leveranser.
Kontakt patrik.vesterlund@gotland.se Avdelningschef TKF försörjning
7. Byggnader - krav på demonterbarhet
Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får ej innefatta enbart upprättande av rivningslov, ska
vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Frågan är besvarad i kontakt med avdelningschefer på teknikförvaltningen;
Torbjörn Ihse, AC på TKF:s projektavdelning och Björn Sandqvist, fastighetschef. Rivningslov är ytterst sällan aktuellt inom regionen. Nu kommer det närmast att vara aktuellt
för Alléskolan som ska byggas ny, men där det befintliga huset måste rivas först, för att ge
plats för det nya.

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

8. (NY) Byggnader – krav vid markanvisningar
Ställer kommunen specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar, överlåtelse/upplåtelse av mark för bostadsbyggande?
Kravställningen ska vara dokumenterad och allmänheten ska kunna ta del av den. Kravställningen kan till exempel innebära att priset blir
lägre om anbudet innefattar miljölösningar som gynnar ett hållbart och cirkulärt byggande, klimatsmarta energilösningar eller certifieringar. (Begränsningar finns enligt PBL för att ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav.) Denna fråga
poängsätts inte i år eftersom förutsättningarna kan se olika ut i olika kommuner, men vi vill gärna veta om det förekommer.
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Svarsalternativ: Ja / Nej/
Frivillig miljöcertifiering eller annat prestandahöjande system välkomnas. Men endast frivillig väg bedöms framkomlig samt att ta med frågan i samband med markanvisningar, då kriterierna för utvärdering kan innefatta att bedöma inlämnade förslag utifrån hur de redovisar
avsedd miljöprestanda och poängsätta det vid utvärderingen - men ännu saknas riktlinjer
för vilka kriterier som ska prioriteras och utvärderas. Ett problem i sammanhanget är att en
sådan uppföljning och utvärdering av avtalsvillkor kan sträcka sig många år framåt i tid från
att exploateringsavtal tecknas tills en ny bebyggelses miljöprestanda, t ex genom certifiering
är fullt utvärderad.
Fördjupning Visborg till regionstyrelsen

Stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg utvecklas inom ramarna för de tre hållbarhetsmålen,
Mobilitet - Innovativa kretslopp - Samspel och Identitet. Hållbarhetsmålen gäller bibehållna
och utvecklade grönområden och gemensamma ytor, genomtänkt dagvattenhantering samt
hållbar mobilitet. Den önskade utvecklingen beskrivs i program med olika grad av styrning.
Hållbarhetsprogram Visborg innehåller förslag på innovativa avfalls- och avloppsvattenslösningar. Ett av delmålen under Innovativa kretslopp lyder: Ambitiös miljöcertifiering av
byggnader uppmuntras i markanvisningar. Inriktningsbeslut från 2019 om områdets miljömål rör ytor för mobilitet, dagvattenhantering, grönområden, system för avfallshantering
och möjliggörande av resurseffektiv kretsloppsinriktad avloppsvattenhantering. Inriktningsmål för att i exploateringsavtal styra mot hållbart och cirkulärt byggande eller innovativa
energilösningar saknas hittills för Visborg. Hittills finns inte heller särskilda program för klimat- och miljöhänsyn under byggtiden. Sådana program och avtal skulle också vara resurskrävande att följa upp.
9. (NY) Byggnader - klimatdeklarationer
Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid
uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med
maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs?
Dokumentation på kravställningen ska finnas som allmänheten kan ta del av.

Svarsalternativ: Ja / Nej/
Fastighetsförvaltningsavdelningen har hittills inget krav på gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs. Hittills har endast energikrav använts.
Vi planerar dock att se över möjligheterna till detta då vi fått lite mer kött på benen genom
omvärldsanalys och vad det faktiskt innebär för ett projekt, exempelvis ur ett ekonomiskt
och tids-(hur det påverkar tidplaner) perspektiv.
Vi kan även använda denna länk (miljöbyggnad 3.2 som snart släpps där detta beskrivs)
https://www.sgbc.se/nyheter/manualversion-3-2-i-miljobyggnad-slapps-runt-arsskiftet/
Frågan är besvarad av Björn Sandqvist, fastighetschef, Teknikförvaltningen

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

10. Livsmedel – minskad klimatpåverkan
Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar? (förskola, skola, äldreboende och liknande)?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning ska kunna påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden
uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Frågan är besvarad av RSF Måltidsförsörjning. Koldioxidekvivalenten för inköpta livsmedel är en indikator, ju lägre desto bättre. För 2021 var värdet: 1.88, för 2020 värde: 2.19 och
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för 2019 värde 2.29 så den utvecklingen går åt rätt håll. Menyplanering, ökad andel närproducerat och vegetariskt samt arbete för minskat matsvinn är verktyg. Verksamhetssystemet
Matilda är implementerat och en klimatmodul på plats, men användningen inte påbörjad
2021, ett avtal behövs för att få tillgång till en databas med emissionsfaktorer för olika livsmedel. Andel ekomat för hela regionens livsmedelsinköp var 27,67 % för år 2021. Kontaktperson: Avdelningschef måltid: josefine.jessen@ gotland.se
Läs mer: https://gotland.se/108223
11. (NY) Hållbart jord- och skogsbruk
Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja ett hållbart jordbruk eller skogsbruk
(beroende på kommunens areal) som hjälper och stöttar lokala lantbrukare i deras arbete?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet måste vara övergripande och får ej enbart innefatta
enstaka åtgärder. Får ej enbart innebära information vid tillsynsträffar, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.
Exempel på hållbarhetsfaktorer inom jordbruket är minskad användning av kemiska växtskyddsmedel, förbud mot slamspridning på jordbruksmark, åtgärder för minskad övergödning, främja naturbetesmarker och våtmarker. Exempel för hållbart skogsbruk är åtgärder som
gynnar biodiversitet, särskilda åtgärder i samband med avverkning eller hyggesfritt skogsbruk.

Svar och kommentar avstämt med Mattias Edsbagge, enhetschef SBF Miljö och hälsoskydd
samt Anna Bäckstäde, energi och klimatrådgivare
Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Tillsyn lantbruk är en stor uppgift för Region Gotlands Miljöskyddsenhet.
Tillsyn inom lantbruk där fokus på övergödning är en del av tillsynen har genomförts. Hållbarhetsrådgivning till företag inom areella näringar, utöver kommunal energi- och klimatrådgivning, finns hos branschens rådgivande aktörer och är inte ett kommunalt ansvar, så
denna fråga bör inte ställas för att jämföra kommuner.
12. (NY) Cirkulär ekonomi och IT
Har kommunen ett systematiskt arbete för IT-upphandling som innefattar krav på längre
livslängd och möjligheter att återanvända IT-produkter inom kommunens verksamheter?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även
de kommunala bolagen. Det ska finnas mätningar som visar att konsumtionen minskar. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med
regelbunden uppföljning.

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Elektronik repareras så långt som möjligt, vi har avtal med leverantör för säker och miljömässig destruktion alternativt säkerhetsradering och vidareförsäljning på beg
marknaden via leverantören, men vi har inte arbete som kan motivera ett ja-svar på frågan
ovan.
Frågan skickad till Anders Granwald, digitaliseringsdirektör & Jan Broman, digitaliseringsstrateg, IT, RSF, Jan Broman svarade och påpekade digitaliseringens betydelse för att möjliggöra resfria möten.
Extra info till regionstyrelsen
En översiktlig kontroll av regionens utbetalningar från kontot för grundersättning för körning med egen bil i tjänst, till medarbetare och förtroendevalda visar en minskning på 37
procent, från cirka 170 000 mil per år under 2018 och 2019 till 140 000 mil år 2020 och
107 000 mil år 2021. Information om körsträckor för regionen egna fordon finns inte.
13. Energi- andel förnybar?
Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?
Även spetsvärmen ska vara 100 procent förnybar. Ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även kommunala bolag.
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Svarsalternativ: Ja / Nej
99,56 % är förnybart, avrundat till heltal blir det 100. Regionen köper in 100 % förnybar el,
och ställer systematiskt om egen värme till förnybart. Men det används fortfarande eldningsolja till uppvärmning i två anläggningar: en grundskola och ett avloppsreningsverk.
Under 2020 täckte eldningsolja 0,2 % av regionens behov av el och värme från inköpt
energi och egna anläggningar, 42 % var inköpt fjärrvärme som till över 99 % kom från förnybara energislag. Sammantaget kom 0,44 % av egenproducerad och inköpt el och värme
från icke förnybar energi. År 2021 är inte fullt ut redovisat än.
Källa: Tekniska nämnden 2021: TN 2021/3807, Återrapportering av klimatuppföljningsmål

14. Energieffektivisering i byggnader
Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala
verksamheten?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Energieffektiviseringen ska vara minst 1,5 procent per golvyta i
byggnader/ per år (sammanlagt 7,5 procent under den senast tillgängliga 5-årsperioden). Arbetet ska innefatta hela den kommunala
verksamheten, även de kommunala bolagen, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svaret är avstämt med Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning
Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Svarar ja med hänvisning till att utvecklingen i genomsnitt har varit 1,5 %
minskat energibehov per år och m2 under hela 2000 –talet. Uppföljning av befintliga fastigheter samt ständiga optimering av dessas ventilations-, belysnings-, och värmesystem pågår.
Projekteringsanvisningar finns som styr hur mycket energi som får förbrukas/m2, efter renoveringar. Även 2021 har det genomförts ett antal ventilationsrenoveringar samt fortsatt
utbyte av belysningar till LED. Men under 2021, när förbrukning av el och vatten generellt
minskade hos regionen under tider med hemarbete, inträffade ett haveri i en värmeåtervinning på lasarettet som gav 800 MWh extra värmeförbrukning och en ökning av regionens
totala värmeförbrukning 2021. Tillsammans med ett tillkommande behov av 500 MWh el
inom sjukvården under pandemin för extra ytor för provtagning bl a, så blev årets utfall en
ökad energiförbrukning per m2 BRA i genomsnitt, jämfört med i fjol.
15. Kapitalförvaltning hållbara placeringar
Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida
placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Webblänk- Pensionsmedelspolicy
Svarsalternativ: Ja / Nej
Om ja, kryssa i vilket som inte får finnas i kommunens kapitalförvaltning.
X Klusterbomber, personminor
X Kemiska och biologiska vapen
X Kärnvapen

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

X Vapen och/eller krigsmateriel
X Alkohol
X Tobak
X Kommersiell spelverksamhet
X Pornografi
X Fossila bränslen (olja, gas, kol)
X Kol (Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.)
X Övrigt: X Prospektering av fossila bränslen enligt ovan
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Ingår ej i undantagslistan;
-

Uran
Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Kommentar: Det kapital som Region Gotland förvaltar gäller placering av pensionsmedel.
Vi har i dagsläget enbart placerat i fonder som har samma eller hårdare etiska och fossilfria
krav än i policyn. Dessa fonder screenas löpande av fondbolagen så på så sätt säkerställs att
de uppfyller kraven. Svar från Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF
16. Naturvård - ekosystemtjänster
Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster
vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och
med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Svarar ja med webhänvisning till ny ÖP samt Grönplan som båda nu är ute
på samråd, men som föregåtts av ett brett arbete. Grönplan för Gotland innehåller mål,
strategier och fokusområden som tydliggör hur regionen kan verka för en rik grönstruktur
och hur den bör användas som planeringsunderlag i fysisk planering och förvaltning. Sedan
den förra översiktsplanen Bygg Gotland 2010- 2025 antogs har nya kunskapsunderlag om
grönstruktur tagits fram; naturvärdeskarta, ekosystemtjänstkartering, analys av ekologiska
samband i Visby med omnejd, sociotopkartering samt friluftslivs- och rekreationskarta.
Grönplan för Gotland - Region Gotland
17. Kemikalieplan
Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi)
för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även
de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Här är vårt svar nej, vi saknar kemikaliestrategi i Region Gotland.
Svarsalternativ: Ja / Nej
Revaq gruppen på VA har under 2021 haft en testperiod med ett kemikalieprogram, EvnoMap, och påbörjat en digitaliserad kemikaliesammanställning, vilket behövs som underlag för en kemikalieplan. En sådan, tillsammans med ett digitalt system för kemikaliehantering är också ett tidigare uttryckt behov inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Inom sjukvården arbetas det med att minska förskrivningen av miljöskadliga mediciner. Ett
kontinuerligt arbete pågår för kemikaliefri städning. Skolorna har utvecklat arbetet med
"Giftfri förskola" till "Giftfri skola. Ett kontinuerligt arbete görs för kemikaliefri städning.
Men, vi har inget gemensamt förvaltningsövergripande kemikaliearbete.
18. (NY) Upphandlingar- andel med miljökrav
Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta
eller hållbarhetscertifierade?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även
de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.
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Svarsalternativ: 0 procent/ 1-20 procent/ 21-40 procent/ 41- 60 procent/ 61- 80 procent/
81- 100 procent
Kommentar från upphandlarna: Vi uppskattar att 61-80 % av regionens upphandlade
produkter har miljökrav. Vi har ingen webblänk för allmänheten, men det går bra att kontakta oss via upphandlingssupporten, upphandlarna@gotland.se.
19. (NY) Parisavtalets artikel 12
Arbetar kommunen aktivt med att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor
som rör klimatförändringarna?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Får ej enbart innefatta information på hemsida. Arbetet ska
vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja/ Nej
https://energicentrum.gotland.se/gotland-staller-om
https://gotland.se/yhenergiingenjor
Att öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information är ett uppdrag
för Energicentrum Gotland som nu lanserar en folkbildningskampanj för gotlänningarna.
Utbildningsansvaret kan exemplifieras genom pågående yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör som ger kompetens inom yrkesområdena energi-, teknik- och klimat.
20. Samhällsplanering/utsläppsminskning
Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatsmart samhälle” som
underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska
transportbehov, underlätta transporter som är fossilbränslefria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som
främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Tack vare väl genomförd bredbandsutbyggnad är Gotland väl rustat för digitala tjänster
och möten. Det har varit en förutsättning för det minskade vardagsresande som blivit en
följd av pandemin. För denna fråga gäller även svaren på fråga 5 ifråga om styrdokument
och projekt. Arbetet för energieffektivisering och energiomställning i de offentliga verksamheterna, enligt svaren på frågorna 4, 13 och 14 har också stor betydelse för att möjliggöra ett fossilfritt liv för kommuninvånarna. Det gör också satsningen på Energicentrum,
se fråga 19. Planerna för Visborgsområdet bidrar, liksom inriktningen i ny översiktsplan.
21. Samhällsplanering - klimatanpassning
Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas
till framtida klimatförändringar?

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatrobust samhälle”.
Arbetet ska bidra till att utveckla samhällets byggande och förmåga att anpassas till framtiden, t ex genom tekniska skydd och åtgärder i
byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm.
Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Inget beslut finns att referera till. Fördjupningsdel – Strukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016‐2025 ger inte tydliga direktiv. Förslaget till ny översiktsplanen föreslår tydligare inriktning. Citat ur MKB:n för samrådsförslag
till ny översiktsplan 2040: ”Idag finns det en gedigen mängd underlag framtagna och sammanställda av Region Gotland som kan användas för att bedöma effekterna av klimatförändringarna och dess påverkan på samhällets funktioner. Underlaget består av allt ifrån
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ekosystemtjänstkartering, lågpunktskarteringar och havsnivåhöjningar…. Det finns riktlinjer gällande klimatanpassning för att försäkra att ny bebyggelse klarar framtida risker. Riktlinjer finns både för att hantera översvämningsrisker och risker för skred och ras. Däremot
saknas det riktlinjer för befintlig bebyggelse. I planförslaget framgår det att en utredning
som identifierar risken för skador på den byggda miljön, som kan följa av översvämning,
ras, skred och erosion, samt på hur sådana risker kan minskas eller upphöra bör tas fram.”
22. Klimat - Koldioxidbudget
Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?
Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp
av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Svar: Ja, arbetet är genomfört
Gotland var en av de kommuner som lät Ramböll i samarbete med Uppsala universitet utarbeta en budget baserad på utsläppsstatistik för 2017 och framåt. RS 2018/522 Framtagande av kommunala koldioxidbudgetar.
Budgeten visade en återstående utsläppsbudget på cirka 10 miljoner ton. Gotland är en av
de regioner som har mycket stora industriella processutsläpp samt marina transportutsläpp
som inte direkt hänger samman med invånarna och deras konsumtion, vilket gör att budgeten behöver brytas ner till vad som är påverkansbart på lokal nivå.
22 a -c. Följdfrågor koldioxidbudget
a.

Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Källa: Tekniska nämnden 2021: TN 2021/3807, Återrapportering av klimatuppföljningsmål.
b.

Har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade
koldioxidutsläpp.

Svarsalternativ: Ja / Nej
Kommentar: Samma ärende som föregående fråga. Sammanställningen för 2020 visar att
för regionens verksamhet finns möjlighet att under de närmsta åren klara de utsläppsminskningar som behövs, genom fortsatt transportomställning och energieffektivisering. Längre
fram blir det tekniskt svårare.
Eftersom koldioxidbudgetarna för 2020-2040 bygger på geografiska utsläpp som redovisas
i regional och kommunal utsläppsstatistik, är det för många kommuner angeläget att anpassa den efter kommunal rådighet och att skilja på det och t ex ETS-industrier inom det
geografiska området. För Gotlands del kan stöd till industrins nödvändiga omställning
bland annat, till en del, komma från EU:s fond för rättvis omställning, men den kommer
också att behöva drivas av kundefterfrågan inom bygg och anläggning. De stora kunderna
finns i andra regioner. På så vis kommer Gotlands omställning att hänga ihop med omställningen i andra regioner, när påverkansbara utsläpp antagligen kommer att budgeteras ur
konsumtionsperspektiv, inte bara ur ett geografiskt perspektiv.
c.

Har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes
för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.
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Svarsalternativ: Ja / Nej
Uppdatering av budgeten från 2017 med redovisade utsläppsdata 2017-2019 finns. Det
kan konstateras att för Gotlands del blir utvecklingen inom kalkindustrin och framför allt
cementindustrin avgörande för att minska utsläppen från Gotland, dessa utsläpp styrs
också av ETS – EU:s handel för utsläppsrätter. I övrigt blir utvecklingen för resor, transporter och transportenergi avgörande.
Industrins utsläpp

Om cementindustrin lyckas följa sin färdplan med olika insatser för att reducera utsläppen
och genom CCS kunna räkna in negativa utsläpp efter 2030, så kan den klara budgeterad
utsläppsminskning till 2040. Eftersom större delen av utsläppen härrör från råvaran och en
betydande bränsleomställning redan är gjord, kanske utsläppen, förutsatt full produktion,
bara minskar med enstaka procent per år under 2020-talet1.
Transporternas utsläpp

I den redovisade koldioxidbudgeten finns utöver den nationella utsläppsstatistikenen post
för utrikesresor, om den följer transportstyrelsens prognoser för framtida flygresande, så
kommer utsläppen för utrikes resor att till 2030 överskrida budget, trots minskningen under pandemin. Övriga transporter på, till och från Gotland adresseras i genomförandeprogrammet för den regionala utvecklingsstrategin. Det blir inte lätt att klara den utsläppsminskningen från transporter som behövs, men lyckas det tillsammans med industrins
minskning enligt planerna för CCS, så finns det goda utsikter att hålla budget.
Fortsatt utveckling av budgeten

Ärendenr RS 2022/181 Datum 2022-02-22

Gotlands koldioxidbudget ingår också i pågående projekt på Cemus, Uppsala universitet
med finansiering från Energimyndigheten2, där Gotland och Uppsala är fördjupningsexempel, vidare pågår arbete med en gemensam modell för utsläppsredovisning för landets
regioner, men då ur konsumtionsperspektiv snarare än det geografiska perspektivet. En
upphandlad tjänst för att visualisera utsläppen planeras för 2022.

1
2

Enligt de möjliga utsläppsminskningar som redovisas i cementindustrins färdplan för ett fossilfritt betongbygge
Regionala kolbudgetar och snabbomställning till ett fossil-fritt energisystem, Energimyndigheten Proj. Nr. 46532-1, tid 2019-23
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Information – Förslag till nytt regelverk för ersättning till
Region Gotlands förtroendevalda
Förlag till beslut

Regionstyrelsen godkänner informationen och ger regionstyrelseförvaltningen i
samråd med arvodeskommittén i uppdrag att återkomma med förslag till beslut
till kommande budgetberedning och slutligt beslut i regionfullmäktige 20 juni
2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick, tillsammans med arvodeskommittén den 22
oktober 2022, § 282, i uppdrag att utreda och se över hela Region Gotlands
system för ersättning och arvodering av de förtroendevalda och att komma
med förslag på system med tillhörande regelverk inför nästa mandatperiod, då
regelverkets nuvarande utformning som ett sammanhållande dokument inte är
ändamålsenlig och förenlig med kommunallagen.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med arvodeskommittén har därför
jobbat kontinuerligt med att ta fram förslag på nytt regelverk, och vill med
detta informationsärende ge regionstyrelsen möjlighet att ta del av föreslaget
regelverk för att ge styrelsen möjlighet att komma med eventuella justeringar
inför att styrelsen ger förvaltningen tillsammans med arvodeskommittén i
uppdrag att återkomma med ett skarpt förslag till beslut till kommande
budgetberedning och slutligt beslut i regionfullmäktige 20 juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör, tillsammans med arvodeskommittén,
bedömningen att föreslaget regelverk ger en ökad lagenlighet, förståelse för
och transparens i fråga om ersättning och arvodering till förtroendevalda.
Regelverket bedöms som i större utsträckning än tidigare baserat på tillit och
beständigt över tid, något som har varit målsättningen för arvodeskommitténs
arbete.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv:
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk harmonierar med kommunallagens
bestämmelser i fråga om ersättning och arvodering av förtroendevalda.
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2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk kommer innebära ökade kostnader för
den politiska beredningen, till följd av att regelverket tydligt separerar och
renodlar ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket enligt kommunallagen är
ett obligatorium, från den frivilliga arvoderingen av förtroendevalda samtidigt
som idag gällande arvodesnivåer, med sedvanlig uppräkning, behålls.
Hur stor den ökade kostnaden blir är idag svårt att svara på, då det beror på
hur många förtroendevalda som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst,
antal sammanträdestimmar och till viken kostnad, där maxtaket för ersättning
för förlorad arbetsinkomst föreslås ligga i nivå med för var tids gällande
skiktgräns, och skiktgränsen fastställs av regeringen före utgången av året före
beskattningsåret, varpå det i dagsläget endast är möjligt att räkna på 2022 års
skiktgräns.
Utifrån de beräkningar regionstyrelseförvaltningen tagit fram kan det röra sig
om ungefär 60% av de förtroendevalda som kan tänkas begära ersättning för
förlorad arbetsinkomst, till en maxkostnad av 273 kronor/timme (skiktgräns
för 2022, 540 700) vilket skulle ge en ökad kostnad om ca 3 561 tkr.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Könsfördelningen för Region Gotlands förtroendevalda uppgår enligt
undersökning från 2021 av SKR till 46% män och 54% kvinnor. I riket är
fördelningen 57% män och 43% kvinnor inom det kommunala området och
52% män respektive 48% kvinnor inom det regionala området.1
Föreslaget regelverk har samma påverkan på alla förtroendevalda, oavsett
könstillhörighet.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att föreslaget regelverk möjliggör för samhällsintresserade och
engagerade medborgare över hela Gotland att engagera sig i demokratin och
ges bättre förutsättningar för att ta sig an ett förtroendemannauppdrag inom
Region Gotland. Förutsättningarna förbättras då det kan komma att upplevas
som mera motiverande att avstå arbete och bege sig till ett sammanträde som
ligger långt ifrån arbetsplatsen när möjligheten till att få ersättning för förlorad
arbetsinkomst (inklusive restid) förenklas som en följd av det nya regelverket.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

1

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/vilkaarlokalpolitikernaigotlands
lan.59464.html
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1. Inledning
I kommunallagens 4 kap 12-15 §§ återfinns bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Motiven till bestämmelserna är att underlätta rekrytering av förtroendevalda
och att inga medborgare av ekonomiska skäl ska behöva avstå från ett förtroendeuppdrag.
Det är regionfullmäktige som beslutar om grunderna för ersättningar till förtroendevalda.
Kommuner får själva utforma sina ersättningssystem, men ersättningarna ska vara skäliga.
Vad som avses med skälig ersättning anges inte närmare i lagstiftningen. Av förarbeten
framgår att skäligheten får bedömas utifrån lokala förutsättningar och att en skälig ersättning innefattar både en lägsta och en högsta nivå på ersättningen.
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I 12 § regleras bland annat att ”förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget”. Detta gäller
dock inte för förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller en betydande del av
heltid. Heltidsuppdrag ersätts regelmässigt med årsarvoden och kan, från ersättningssynpunkt men inte ur andra aspekter, jämföras med en vanlig anställning.
I 14 § regleras att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få:
1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget
2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget
3. pension
4. andra ekonomiska förmåner
I 15 § regleras att om fullmäktige beslutar om arvode ”ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.”
Principen om lika arvode för lika uppdrag medför att ersättningsformerna förlorad arbetsinkomst och arvode måste hållas isär.
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För förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid gäller dock inte principen om
lika arvode, utan här äger fullmäktige rätt att differentiera arvoden till förtroendevalda med
lika uppdrag.

2. Tillämpningsområde
2.1 Portalbestämmelse

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 4 kap. 2 § första stycket
kommunallagen samt revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i
den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund (förtroendevalda enligt
4 kap 1 § kommunallagen).
Även ledamöter som utses av regionfullmäktige att företräda Region Gotland i något sammanhang omfattas av dessa bestämmelser samt de av partierna utsedda gruppledarna.
2.2 Sammanträden och förrättningar

Följande sammanträden om förrättningar omfattas av bestämmelserna i detta reglemente;
Med sammanträde avses sammanträde med de organ som angetts i punkt 2.1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
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Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
5. Protokollsjustering, 1 timma. För digital justering betalas endast timarvode.
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland
den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits
av regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.

3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst
3.1 Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med betydande del av heltid ska enligt förar-
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betena till kommunallagen förstås uppdrag omfattande 40 procent av ett heltidsuppdrag eller mer.
Om en förtroendevald har flera uppdrag i Region Gotland där vart och ett av uppdragen
understiger 40 procent men där summan av de olika uppdragen motsvarar 40 procent eller
mer, ska dessa förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsinkomst.
3.2 Generella villkor för ersättning

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs att den förtroendevalda har
förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde/förrättning som föranletts av uppdraget
och att sammanträde/förrättning finns upptagen i punkt 2.2.
3.3 Villkor för ersättning till timanställda

Den som har en timanställning har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om man
har avstått från att arbeta under ett inplanerat/schemalagt arbetspass för att i stället vara
med på sammanträde/förrättning i Region Gotland. Detsamma gäller om den enskilde på
morgonen har blivit uppringd och tillfrågad om att arbeta men då väljer att tacka nej till
detta. Den enskilde ska alltså ha gjort ett medvetet val att avstå från ett inplanerat eller erbjudet arbetspass för att i stället gå på sammanträde/förrättning.
Sådan ersättning förutsätter att den enskilde har lämnat in av Region Gotland framtagen
blankett på vilken arbetsinkomst per timme framgår och där den enskilde genom att underteckna förbinder sig att följa bestämmelsen i denna paragraf. Även arbetsgivaren ska underteckna blanketten.
3.4 Sammanträde/förrättning på ledig tid

Har den förtroendevalda ett sammanträde/en förrättning på ledig tid har man ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta innebär att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för att kunna delta i ett sammanträde/en förrättning inte har rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
3.5 Villkor för anställda som arbetar natt

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För den som arbetar natt ersätter Region Gotland för förlorad arbetsinkomst som uppstår i
och med att förtroendevald måste avstå från att arbeta natt före eller efter förrättning i Region Gotland. Detta förutsätter att den enskilde kan styrka schemalagd arbetstid för den aktuella natten samt vid behov styrka faktiskt löneavdrag.
Överstiger tiden från det att nattarbetet skulle ha avslutats till dess förrättning påbörjas eller
det att förrättning avslutas till dess att nattarbetet skulle ha påbörjats 8 timmar, så gäller inte
denna bestämmelse.
3.6 Ersättning för faktisk sammanträdestid

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid/förrättningstid
samt för restid mellan bostad och förrättningsställe. Ersättning utgår däremot inte för tid
för inläsning av handlingar.
För sammanträde i regionfullmäktige ersätts ledamöter och ersättare för förlorad arbetsförtjänst också för förberedande gruppmöte om maximalt 3 timmar per sammanträde, under
förutsättning att den förtroendevalda haft en reell förlorad arbetsinkomst under den tiden.
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Ersättning betalas ut efter inlämnad begäran enligt p. 3.8–3.11.
3.7 Villkor för ersättning vid förkortat eller inställt sammanträde

Förtroendevald som har begärt ledigt för sammanträde/förrättning i Region Gotland och
där sammanträdet/förrättningen av något skäl ställs in utan att den förtroendevalda då har
möjlighet att ta tillbaka sin ledighetsansökan äger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för den tid sammanträde/förrättning skulle ha ägt rum i enlighet med kallelse.
3.8 Begäran om ersättning

För att ersättning ska utbetalas krävs att den förtroendevalda för varje förrättning yrkar på
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
För att en begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara giltig ska begäran
lämnas in till Region Gotland senast 6 månader efter aktuellt sammanträde eller förrättning
för att utbetalning ska ske.
Undantag från denna regel kan prövas av regionstyrelsen under förutsättning att skriftlig
motivering lämnats om varför tidsgränsen inte har kunnat hållas.
Om det framkommer att den förtroendevalda har lämnat oriktiga uppgifter eller ej kan
styrka grunderna för begärda ersättningar, kan den förtroendevalda bli återbetalningsskyldig.
Den enskilde behöver inte vid varje enskild förrättning visa intyg från sin arbetsgivare som
styrker löneavdraget, men måste, om Region Gotland så begär, kunna uppvisa ett sådant
intyg i efterhand.
För timanställda gäller bestämmelser enligt punkt 3.3.
3.9 Krav på intyg

För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes löneavdrag. Ett sådant intyg ska inlämnas vid ingången av varje år, om inkomsten förändras
samt vid byte av arbetsgivare. Region Gotland utfärdar särskild blankett för arbetsgivarens
intyg.
3.10 Villkor för egenföretagare

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande men som driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst, utgår en schablonersättning/timme motsvarande sammanträdesarvodet i enlighet med Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
För ersättning grundad på en högre nivå krävs att den förtroendevalda lämnar särskilt underlag. Om man har begärt ersättning enligt schablonen, kan man inte i retroaktivt begära
högre ersättning.
3.11 Maxbelopp för ersättning

Den ersättningsgrundande inkomsten kan under ett kalenderår högst uppgå till det belopp
som för respektive år motsvarar den av regeringen fastställda skiktgränsen, dvs. det belopp
som utgör gränsdragning för när statlig skatt ska betalas. Var tids gällande skiktgräns framgår av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
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4. Ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner
4.1 Pensionsförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. De förtroendevaldas pensionsförmåner regleras i särskilt pensionsreglemente.
4.2 Semesterförmån

Förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent har rätt till semesterdagsersättning i enlighet med bestämmelserna i Allmänna Bestämmelser (AB)1.
Förtroendevald med en tjänstgöringsgrad som är mindre än 40 procent har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp som motsvarar sammanträdesarvode i enlighet med vad som anges i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda..

5. Arvoden
5.1 Nivåbestämning av arvoden

Alla arvoden nivåbestäms årligen enligt principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning.
5.2 Sammanträdesarvode

För sammanträde betalas dels grundarvode för inläsning och förberedelser, dels timarvode
som framgår av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas en gång per sammanträde. När ett sammanträde löper över flera
dagar utbetalas grundarvode en gång per dag.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet = heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt punkt 2.
5.3 Årsarvode

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Årsarvode utgår till ordförandena och vice ordförandena i regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott, beredningar, revisionen och regionråd. Vissa ledamots- och ersättaruppdrag kan också arvoderas med fast årsarvode. Beslut om storlek på arvoden fattas av
regionfullmäktige och redovisas i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
5.4 Årsarvode för uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Årsarvode från 40 procent och högre enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
inkluderar alla former av sammanträden/förrättningar i det egna politiska organet (nämnd,
arbetsutskott samt tillhörande beredningar och kommittéer).
De som omfattas av denna bestämmelse är således inte berättigade till några särskilda sammanträdesarvoden för arbete knutet till det egna politiska organet. Däremot utgår samman-

Allmänna bestämmelser är det kollektivavtal som reglerar villkoren inom landsting och kommun och som sluts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetstagarorganisationerna.
1

6 (10)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

trädesarvoden för sådana sammanträden/förrättningar som ligger utanför arbetet i det egna
politiska organet.
För de som har fast årsarvode understigande 40 procent av ett heltidsarvoderat uppdrag utgår sammanträdesarvode för alla sammanträden/förrättningar.
5.5 Arvoden till regionråd

Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Regionråd har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, barntillsynskostnader eller
annat rörligt arvode så som sammanträdesarvode eller grundarvode eller andra ekonomiska
förmåner i enlighet med 4 kap. 17 § KL.
Regionråd med lägre tjänstgöringsgrad än 100% äger dock rätten att uppbära annat fast arvode, t.ex. som ordförande i nämnd eller liknande, under förutsättning att den sammanlagda arvoderingen aldrig överstiger maxbeloppet enligt p. 5.7 nedan.
Regionråd äger också rätt till resekostnadsersättning och traktamente i enlighet med p. 6.1
nedan.
5.6 Förändringar för regionråd i samband med val

Regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut. För regionråd som efter val får
förändrad tjänstgöringsgrad gäller följande;
1. när tjänstgöringsgraden ökar erhåller regionrådet den nya, högre ersättningen från den 15
oktober, vid mandatperiodens start.
2. när tjänstgöringsgraden minskar erhåller regionrådet samma ersättning som före valet
hela året ut, för att därefter vid årsskiftet erhålla den nya, lägre ersättningen.
5.7 Maxbelopp för utbetalat arvode per kalendermånad

Summan av arvoden (fasta och sammanträdesarvoden) till icke heltidsarvoderad förtroendevald (under 100 procent) kan under en kalendermånad utgå med som mest 90 % av regionstyrelsens ordförandes månadsarvode.
5.8 Arvoden för tillfälliga beredningar

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Fasta arvoden till ordförande och vice ordförande i tillfälliga beredningar som tillsätts av
fullmäktige eller styrelsen ska utgå med särskilt belopp som fastställs av regionstyrelsen.
5.9 Maxbelopp för heldagsarvode

Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden/förrättningar har inte
rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än ett heldagsarvode.
5.10 Begäran om arvode eller kostnadsersättning för resa eller andra utlägg

För att en begäran om arvode eller kostnadsersättning för resa eller andra utlägg där arvode
eller ersättning inte har utbetalats i gängse ordning ska begäran lämnas in till Region Gotland senast 6 månader efter aktuellt sammanträde eller förrättning för att utbetalning ska
ske.
Undantag från denna regel kan prövas av regionstyrelsen under förutsättning att skriftlig
motivering lämnats om varför tidsgränsen inte har kunnat hållas.
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Om det framkommer att den förtroendevalda har lämnat oriktiga uppgifter eller ej kan
styrka grunderna för begärda ersättningar, kan den förtroendevalda bli återbetalningsskyldig.

6. Rese- och traktamentsersättning
6.1 Resekostnadsersättning och traktamente

För förtroendevald som fullgör uppdrag i Region Gotland utgår resekostnadsersättning och
traktamente enligt samma regler som för Region Gotlands medarbetare.
Resekostnadsersättning utgår för resa mellan den förtroendevaldes folkbokföringsadress
och sammanträdes-/förrättningsstället.
6.2 Restidsersättning

Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Restidsersättning utgår för resa mellan den förtroendevaldes folkbokföringsadress och
sammanträdes-/förrättningsstället.
Bestämmelser om restidsersättning gäller inte de förtroendevalda som begär ersättning för
förlorad arbetsinkomst och restid enligt punkt 3.6-3.11.
6.3 Schablonersättning för regionråd

Regionråd är berättigade bilersättning varje månad motsvarande en beräknad körsträcka av
240 km för regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad, för övriga regionråd i proportion till
beslutad tjänstgöringsgrad.
6.4 Regler för förtroendevald med funktionsnedsättning

Förtroendevalda med funktionsnedsättning har rätt till styrkt ersättning för resekostnader
som på grund av funktionsnedsättningen uppkommer när de fullgör uppdrag för Region
Gotland.
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller på betydande
del av heltid.

7. Ersättning för barntillsynskostnader

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7.1 Villkor för ersättning

Förtroendevald som på grund av sammanträde/förrättning haft styrkta kostnader för tillsyn
av barn under 12 år får ersättning/timme motsvarande sammanträdesarvodet. Påbörjad
timme räknas som hel timme. Särskild prövning ska kunna göras i det enskilda fallet vad
gäller barn 12 år och äldre.
Ersättning utgår inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den förtroendevaldas
hushåll och inte heller för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen eller uppbär
vårdnadsbidrag.

8. Övriga bestämmelser
Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som gäller för anställda i Region Gotland.
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8.1 Rätt till ledighet motsvarande semester

Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
8.2 Villkor för sjukfrånvaro

För förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent tillämpas bestämmelserna i AB vid frånvaro på grund av sjukdom. Sådan förtroendevald, som på grund
av sjukdom är helt förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska anmäla detta till Region Gotland.
För förtroendevald med en tjänstgöringsgrad som är mindre än 40 procent utgår oavkortat
arvode de första 30 dagarna vid varje sjukdomsfall. Därefter utgår inget ytterligare arvode.
Det ankommer på den enskilde att anmäla sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar.
Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes längre bortavaro, under längre tid än en månad, i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
8.3 Rätt till föräldraledighet

Förtroendevald med tjänstgöringsgrad som uppgår till minst 40 procent har rätt till föräldraledighet i enlighet med bestämmelserna i AB.
8.4 Tillfälliga uppdrag för annan huvudman

För tillfälliga politiska heltidsuppdrag hos annan huvudman än Region Gotland beviljas ledighet under högst 6 månader. Möjlighet att få denna tid förlängd finns genom beslut i regionstyrelsen. Under ledighet utgår varken arvode eller ersättning från Region Gotland.
8.5 Rätt till ledighet för annan tjänstgöring

Den som uppbär fasta arvoden och som blir inkallad av Försvarsmakten eller Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap till övningar eller annan tjänstgöring har rätt till ledighet
för detta. Under ledighet utgår varken arvode eller ersättning från Region Gotland.
8.6 Ansökan om annan ledighet

Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Om en förtroendevald ansöker om annan ledighet än den som framgår av p. 8.1- 8.5 är det
regionstyrelsen som ska besluta om ledigheten kan beviljas och om vilka förmåner som ska
utgå.
8.7 Nedsättning av fast arvodering till följd av otillbörlig frånvaro

Om förtroendevald som erhåller fast arvode, av någon otillbörlig anledning som inte godkänts av Regionstyrelsen, inte längre fullgör sitt uppdrag, får Regionstyrelsen om synnerliga
skäl föreligger, besluta att sätta ned ersättningen helt eller delvis. Ett sådant beslut kräver
kvalificerad majoritet i regionstyrelsen
Regionstyrelsen äger rätt att, vid synnerliga skäl, sätta ned ersättning till förtroendevald som
erhåller fast arvode som av ej godkänd anledning inte fullgör sitt uppdrag. Ett sådant beslut
kräver kvalificerad majoritet i regionstyrelsen.
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Ärendenr RS 2022/330 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9. Tolkning och tillämpning av regelverk
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Region Gotland

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2023

Arvodesbelopp för förtroendevalda

2023 års belopp uträknade utifrån riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:
Månad
År
Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

68 400

Övriga regionråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

61 560

820 800
(2019-11-01)
738 720

Regionstyrelsens ordförandes månadsarvode ska vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode ska vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice
ordförande erhåller 10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och
med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
Regionråd
100 %

1:e vice ordf.
Regionråd 50 %

2:e vice ordf.
Regionråd 75 %

Regionstyrelsen

820 800

369 360

554 040

Årsarvode för 80 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Hälso- och sjukvårdsnämnden

590 976

59 976

59 976

Socialnämnden

590 976

59 976

59 976

Årsarvode för 60 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Barn- och utbildningsnämnden

443 232

44 323

44 323

Tekniska nämnden

443 232

44 323

44 323

Miljö- och byggnämnd

443 232

44 323

44 323

Årsarvode för 50 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

369 360

36 936

36 936
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Årsarvode för 20 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
10 %

Socialnämndens individutskott

147 744

14 774

14 774

För beredskapstjänstgöring betalas
tillägg med

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring betalas till ordförande i:

Ordf.

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.

Regionfullmäktige

73 872

14 774 (20%)

14 774 (20%)

Regionens revisorer

73 872

7 387

Överförmyndarnämnden

73 872

7 387

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
18 468

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Miljörådet

18 468

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)

18 468

Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av Regionråd)

18 468

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:

Ordf.
10 342

1:e vice ordf.
15 %

2:e vice ordf.

Valnämnden

10 342

1 551

Årsarvode för ordförandens tjänstgöring betalas med dubbelt grundarvode samt dubblerat timarvode i:
Patientnämnden

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer, samarbetsorgan m.m.

Årsarvode 8 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)

59 098

20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på
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Region Gotland

Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda 2023

100 %)

147 744

8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller
inte regionråd på 100 %)

59 098

Årsarvode 5 % ”Gruppledararvode”
5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i fullmäktige men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.

36 936

Sammanträdesarvoden

Grundarvode betalas med 659 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode för
Övriga regionråd, 61 560 kronor = 658,69 kronor).
Timarvode betalas med 222 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x månadsarvode för Övriga regionråd, 61 560 kronor, = 221,616 kronor)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Maxbelopp för ersättning av förlorad arbetsinkomst utifrån fastställd skiktgräns

Av regeringen fastställd skiktgräns för år 2023 är xxx xxx kronor, vilket ger ett maxbelopp
om xxx kronor/timme.

Kommentar [LE1]: Skiktgränsen fastställs av regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. 65 kap 5§ inkomstskattelagen (IL)

Schablonersättning av förlorad arbetsinkomst för egenföretagare

Motsvarar vid var tids gällande sammanträdesarvode.
Reseersättning

Ärendenr RS 2022/330 Datum

Reseersättning betalas med 3,17 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat utifrån en
snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 222 kronor, vilket ger formeln 222./. 70 =
3,17 kr per kilometer.)
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/1520
24 februari 2022

Linda Gardell

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Hjärtstartare i Taxi
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag inkom 2021-11-03 till regionfullmäktige med förslag att Region
Gotland ska ha hjärtstartare i alla taxibilar på Gotland. Detta som avlastning för
akutvård, minska resurser/ kostnader för avanceras vård och möjligheten att rädda
liv och öka tryggheten för gotlänningar. Förslagslämnaren föreslår att det ska finnas
ett larmsystem som kopplas mot en larmcentral via GPS för att snabbt kunna vara på
plats då taxibilar är spridda på hela ön. Önskas även en koordinerad dialog med
Räddningstjänsten.
Bedömning

Mellan år 2011-2013 genomfördes projektet Hjärtat slår för Gotland. Det leddes av
Region Gotland tillsammans med företagare på Gotland i syfte att öka
medvetenheten kring hjärt-lungräddning (HLR) samt öka antalet offentliga
hjärtstartare. Det resulterade i att det utbildades ca, 3500 st. i hjärt- och lungräddning
och att det placerades ut ca. 200 st. hjärtstartare på Gotland. En överblick av
hjärtstartare på Gotland finns på hemsidan hjartastartarregistret.se.
Det finns andra alternativ på larmsystem - exempelvis har SOS Alarm har en
tilläggstjänsten ”sms-livräddare”. Vid samtal till 112 där det framkommer behov av
HLR eller hjärtstartare skickas då ett larm till anslutna användare, som har anmält sig
till tjänsten. Bedömningen är att exempelvis tjänsten sms-livräddare skulle vara mer
effektivt eftersom det inte avgränsas enbart till taxibilar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
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Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar
Förlag till beslut

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid samhällsstörningar
för perioden 2022/2023 fastställs.

Sammanfattning

Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en samhällsstörning i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Planen omfattar Region Gotlands krisledning och
dess samverkan (t ex krisledningsorganisationens ansvar, uppdrag och
organisering samt samverkannätverk). Planen gäller även, efter komplettering,
under höjd beredskap.
Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas
en gång per mandatperiod. Senast planen fastställdes var för perioden 20162019. För regelefterlevnad behöver en ny plan fastställas. Anledningen till
varför detta inte skett tidigare är till stor del på grund av hantering av covid-19.
Denna plan är en uppdatering av och ersätter tidigare fastställd plan (Plan för
allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland, RS 2016/294). Mindre
uppdateringar har gjorts för att följa nya statliga inriktningar och utredningar.
Även vissa strukturförändringar har gjorts.
En större revidering kommer inledas under 2022 och vara underlag för beslut
vid början av nästa mandatperiod (2023-2027), exempelvis avseende
organisering av krisledning för regional särskild sjukvårdsledning som behöver
utvecklas.
Planer/dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan
utarbetas och fastställs av regionsstyrelseförvaltningen, exempelvis
kriskommunikationsplan och utbildnings-/övningsplan.
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Ärendebeskrivning
Uppfyllnad av Region Gotlands övergripande mål

Förutom uppfyllnad av lagstiftning, bidrar även planen till att nå Region
Gotlands övergripande mål. I Region Gotlands styrkort för perioden 20202023 finns målet ”Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar”. Det är också samma effektmål som återfinns i den
regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som fastställdes av
Regionfullmäktige i juni 2019.
Planens innehåll

Planen innehåller följande delar: aktivering av plan och omfattning, Region
Gotlands övergripande mål inom området krisberedskap och civilt försvar, hot
och risker, beredskapslägen, ansvar och roller vid krisledning,
krisledningsorganisationen (t ex uppdrag, bemanning och ledningsplats) samt
samverkansnätverk (interna och externa) före och under en samhällsstörning.
Region Gotlands krisledningsorganisation består övergripande av
krisledningsnämnd, central krisledning (regionledning vid kris samt central
krisledningsstab), tjänsteman i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap
(KiB). Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i
krisledningsnämnden agerar efter samråd med regiondirektören (regionledning
vid kris) och centrala krisledningsstab (CKL) när händelsen bedöms vara
extraordinär och medför att nämnden skall träda i funktion. Då nämnden har
trätt i funktion är CKL beredande av krisledningsnämndens beslut. CKL skall
bereda och analysera ärenden och består av rådgivande tjänstemän med
nyckelfunktioner inom regionens förvaltningar.
Uppdateringar och fortsatt arbete

Mindre uppdateringar har som nämnts ovan gjorts för att följa nya statliga
inriktningar och utredningar. De viktigaste uppdateringarna är: anpassning av
begrepp (samhällsstörning), uppdatering av mål, utförligare beskrivning av höjd
beredskap, utökad beskrivning av hot och risker samt uppdatering av
beredskapslägen (normalläge, särskild händelse, extraordinär händelse och höjd
beredskap). I tidigare version fanns detaljerade beskrivningar för stabsarbete,
dessa är borttagna för att renodla planen till att ha ett övergripande fokus.
Inom området pågår ett antal statliga utredningar som sannolikt kommer att
påverka utformning och innehåll vid nästa revidering. Även erfarenheter och
utredningar från arbetet med den pågående pandemin kommer att påverka
innehållet vid nästa revidering.
Koppling till andra planer och rutiner

Verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst leds enligt särskilda
bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Långvariga och/eller
komplicerade räddningsinsatser kan få sådana konsekvenser för andra delar av
Region Gotlands verksamhet att regionledningen måste agera.
Som nämnts i sammanfattningen finns operativa planer och rutiner som har
koppling till denna plan. Dessa utarbetas och fastställs av

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/293
Sida 3 (4)

regionsstyrelseförvaltningen. Förutom kriskommunikationsplan och
utbildnings-/övningsplan, är andra exempel på sådana planer och rutiner
funktionsberskrivningar för stabsarbete, befattningskort och checklistor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rubricerad plan uppfyller
lagstiftningens krav samt följer Region Gotlands mål och utvecklingsstrategi.
Planen utgör en god planering och stöd för Region Gotlands krisledning och
samverkan vid samhällsstörningar.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att det finns en rättslig grund (och lagkrav på Region
Gotland) för att fastställa plan i enlighet med lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
2. Ekonomiskt perspektiv

Huvuddelen av insatserna som omfattas av planen genomförs med
statlig finansiering (riktade statsbidrag). Den enda uppgift som påverkar
Region Gotlands förvaltningsanslag är upprätthållande av funktionen
tjänsteman i beredskap (TIB) samt upprätthållande av ledningsplatser.
3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv

Det personliga pronomen hen har använts i planen i stället för han eller hon
för att uppnå könsneutralitet. I övrigt ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid samhällsstörningar
för perioden 2022/2023
Ledning, kvalitet och kansli
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar

1. Inledning
Region Gotland ansvarar bland annat för
 socialtjänst, skolor, omsorg om funktionsnedsatta, räddningstjänst, planering av
byggande, gator, vägar, vatten och avlopp
 hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg, tandvård
 regional utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.
Detta ansvar gäller under normala omständigheter såväl som vid samhällsstörningar, både
vid fredstida kriser samt vid höjd beredskap och ytterst krig. För att Region Gotland ska
kunna uppfylla sitt ansvar behöver regionen arbeta med både krisberedskap och civilt
försvar.
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förbereda, förebygga, motstå och
hantera samhällsstörningar. Syftet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
En god krisberedskap baseras på en väl fungerande ordinarie verksamhet som förebygger
och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid samhällsstörning kan
resurserna förstärkas. God krisberedskap bygger på att alla aktörer tar ansvar, såväl privata
och offentliga som enskilda individer.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Krisberedskapen och det civila försvaret i Sverige bygger på följande principer
 Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också
har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även
i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och
samverka med varandra.
 Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är
närmast berörda och ansvariga.
 Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad
situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid
normala förhållanden, så långt det är möjligt.
Inriktningen i propositionen 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025 innebär bland annat att
ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. En förändrad hotbild ställer högre krav
på beredskapen. Av totalförsvarspropositionen framgår vidare att Sveriges förmåga att
hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det
arbetet är att stärka det civila försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka
motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Planering, resurser och den organisation som finns för krisberedskapen bör utgöra grunden
för den ytterligare planering som krävs för det civila försvaret (höjd beredskap).

3 (15)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar

Aktivering och omfattning

Denna plan är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en särskild eller extraordinär händelse i enlighet med lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Planen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ”Gemensamma grunder för
samverkan och ledning vid samhällsstörningar”1. Där finns ett gemensamt uttryck
samhällsstörningar för alla delar i hotskalan, det vill säga olyckor, kriser och krig. Planen
skall ha en generell tillämpbarhet och är i första hand till för krishantering vid särskilda eller
extraordinära händelser, samt utgöra en grund vid planering av höjd beredskap. Tillämpliga
delar av planen skall dock kunna användas vid händelser och olyckor som inte är av den
storleksordningen att de klassificeras som extraordinära. Vid en sådan händelse krävs inte
att krisledningsnämnden träder i funktion.
Planen gäller även, efter komplettering, under höjd beredskap i enlighet med ovan lag
(2006:544). Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller
delar av Sverige enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Vid sådant
tillfälle ska dock ytterligare resurser tillföras. Med höjd beredskap avses antingen skärpt
eller högsta beredskap (krig).
Region Gotland bedriver säkerhetskänslig verksamhet i enlighet med Säkerhetsskyddslag
(2018:585) som innebär att skydda den information och de verksamheter som är av
betydelse för Sveriges säkerhet. Antagonistiska handlingar, såsom omfattande cyberattack,
kan ske vid fredstid såväl som vid höjd beredskap och kan vara en anledning till aktivering
av denna plan.
Målgrupp för planen är politiker och tjänstemän inom Region Gotland. Sekundär målgrupp är samverkande aktörer.
Koppling till andra planer

För upprätthållande av katastrofmedicinsk beredskap, att ha förmåga att hantera svåra
händelser där människor drabbats eller riskerar att skadas i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), finns en specifik plan (enligt SOSFS 2013:22); Övergripande
regional katastrofplan (STY-07195) och med underliggande Operativ katastrofplan. I
planerna beskrivs organisation för hela händelseförloppet, både ledning och hantering på
sjukhus, skadeplats och särskild sjukvårdsledning.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst leds enligt särskilda bestämmelser
utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Långvariga och/eller komplicerade
räddningsinsatser kan få sådana konsekvenser för andra delar av Region Gotlands
verksamhet att regionledningen måste agera och aktivera central krisledning.
Planer och rutiner av mer operativ karaktär underliggande denna plan, exempelvis kriskommunikationsplan, utbildnings-/övningsplan, befattningskort och checklistor utarbetas
och fastställs av regionstyrelseförvaltningen.

1

MSB (2018) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB777.
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Övergripande mål

Region Gotland skall, enligt lag (2006:544), för varje ny mandatperiod fastställa en plan för
hur extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Med fastställande av denna
plan/dokument uppfylls lagkravet (2 kap. 1§).
I Region Gotlands styrkort för perioden 2020-2023 finns målet ”Gotland har god
beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar”. Det är också samma effektmål
som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” som fastställdes av
Regionfullmäktige i juni 2019.
Utifrån lag (2006:544) och interna mål ska Region Gotland uppfylla följande.
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Region Gotland ska värna befolkningen genom att aktivt verka för en ökad trygghet
och säkerhet. En del av detta är att ge stöd till befolkningens egenberedskap och att
stärka försvarsviljan.
Region Gotlands regionstyrelseförvaltning ska ha förmåga att, utifrån rådande risker
och hot, utöva ledning och samordning i regionen med uthållighet över tid.
Region Gotland ska ha en väl anpassad förmåga till effektiv information till Region
Gotlands invånare, besökare och massmedier.
Region Gotland ska verka för systematisk och enhetliga beredskapsförberedelser samt
att dessa genomsyras av säkerhetstänkande vid såväl fred som vid höjd beredskap.
Regionens krisledningsorganisation ska öva minst vartannat år.
Inom Region Gotlands verksamhetsområden ska det genomföras risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA). I det arbetet ingår att identifiera samhällsviktig verksamhet
och förmåga att upprätthålla kontinuitet2 i den verksamheten. Vidare ingår att analysera
hot, risker och sårbarheter som i fredstida krissituationer eller under höjd beredskap
kan hota eller skada verksamheten. RSA:erna utgör ett viktigt underlag för Region
Gotlands krishanteringsförmåga såsom planer och rutiner.
Region Gotland ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet för det
geografiska områdesansvaret3.
Region Gotland ska ha en generell kompetens att hantera alla typer av kriser, vare sig
de inträffar utomlands eller på annan plats i Sverige, men berör eller kan beröra Region
Gotland, till exempel flyktingmottagning, fartygsolycka, pandemi samt även
antagonistiska hot.
Region Gotland ska kunna förebygga och hantera samhällsstörningar som inträffar
plötsligt såväl som långsamt framväxande störningar.

Utgångspunkten för Region Gotlands förmåga vid höjd beredskap är att under minst tre
månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som
innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid
(Propositionen 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025).
Under höjd beredskap och ytterst krig är fokus på nödvändiga åtgärder för att upprätthålla
det civila förvaret, såsom skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
Kontinuitet innebär ”förmåga hos en organisation att fortsätta tillhandahålla produkter och tjänster inom acceptabla tidsramar enligt en
förutbestämd kapacitet vid ett avbrott” (ISO 22301) dvs. en planering för alternativ om en normal drift inte kan upprätthållas.
Kontinuitetsförmåga uppnås genom arbete med kontinuitetshantering.
3 Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland är båda geografiskt samordningsansvariga och gör därmed gemensamt en regional riskoch sårbarhetsanalys.
2
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samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och samhällets
motståndskraft mot externa påtryckningar samt lämna stöd till Försvarsmakten och att
stärka försvarsviljan.
Hot och risker

Region Gotlands hot och risker skiljer sig i ett avseende från andra regioner och
kommuner, nämligen ö-läget. Det medför känslig och begränsad infrastruktur, exempelvis
avseende transporter och energiförsörjning. Samverkan med andra kommuner och regioner
vid en samhällsstörning är begränsad, exempelvis möjlighet att få stöd med extra resurser.
Gotlands geografiska läge är ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Den säkerhetspolitiska
situationen i Europa har försämrats i allmänhet och i synnerhet i östersjöområdet. Detta
ställer nya krav på den svenska försvarsförmågan. Gotland är ett av de utpekade
geografiska områdena i Sverige med särskild relevans som strategiskt viktig för Sveriges
säkerhet och försvar (Prop. 2014/15:109). Exempel på två hotscenarier inom civilt försvar
är att en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Gotlands närområde eller
användning av militära maktmedel eller hot om sådana mot Gotland.
En period där samhällsstörningar kan få extra stora konsekvenser är sommaren med en
hög andel turism och sommarboende. Det anordnas även många kända och välbesökta
evenemang på Gotland som kan bli ett mål för sabotage och angrepp men där också
olyckor kan få stora konsekvenser.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Utöver detta finns också de generella samhälleliga riskerna i form av klimatrelaterade hot
såsom oväder och vattenbrist samt även hälsohot och olyckor (till exempel bränder och
industriolyckor).
Exempel på hot och risker som skulle kunna uppstå på Gotland under fredstid och under
höjd beredskap är:
 Större olyckshändelse som påverkar samhällsfunktioner (flyg- eller färjeolycka)
 Olycka med stort skadeutfall
 Extrema väder/klimatsituationer (snö, storm, åska/regn/översvämningar)
 Långvariga elavbrott
 Störningar i kritisk infrastruktur och försörjningskedjor (transport, logistik, vatten- och
livsmedelsförsörjning )
 IT/Tele-störning/avbrott (cyberattacker)
 Terrorangrepp eller andra liknande antagonistiska hot
 Smitta/epidemier/pandemi
 Sociala hot, social oro
 Omfattande oljeutsläpp
 Säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Gotlands närområde
 Användning av militära maktmedel eller hot om sådana mot Gotland
 Väpnat angrepp mot Sverige
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För fler exempel på hot och risker som skulle kunna uppstå på Gotland under fredstid och
under höjd beredskap, se regional risk- och sårbarhetsanalys Gotland.
Flera hot och risker kan inträffa samtidigt. Exempelvis hybrida hot som kan innebära en
kombination av olika medel, såväl militära som icke militära, som kan användas i såväl
fredstid som vid höjd beredskap. En sådan hybrid hotbild kan till exempel innehålla
antagonistiska handlingar såsom intrång i eller angrepp mot it- eller informationssystem,
påverkanskampanjer, stöd till ytterlighetsrörelser, sabotage, gränsprovokationer,
påtryckningar mot beslutsfattare och sanktioner. Ofta är det svårt att direkt kunna se vem
eller vilka som ligger bakom handlingen. Hybrida hot behöver hanteras kraftfullt redan i
fredstid. Ett närbesläktat begrepp till hybrida hot är gråzon.

2. Beredskapslägen
Region Gotland har fyra beredskapslägen enligt följande.
Normalläge – händelsen hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten inom
förvaltningen/nämnden. TiB funktionen kan informeras och agera efter behov.
Särskild händelse – en planerad eller plötsligt inträffad händelse som kan kräva eller kräver
central och samordnad bedömning och insats. Delar av krisledningsorganisationen
aktiveras och krisledningsnämnden informeras.
Extraordinär händelse – krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden aktiveras.
Krisledningsorganisationen stödjer, leder och samordnar förvaltningarna. Gemensamma
och löpande stabsgenomgångar. Krisledningsnämnden uppdateras löpande och fattar
nödvändiga beslut.
Med en extraordinär händelse i Region Gotland avses en händelse som
 avviker från det normala
 innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner
 kräver skyndsamma insatser av en kommun/region

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Kännetecknande för en extraordinär händelse är att regionen kan ställas inför en svår akut
ledningsuppgift. Den vanliga processen ersätts av ett mycket snabbare agerande. Ett stort
antal beslut kan behöva tas och verkställas med kort varsel. Ledningens uppgift är att så
långt som möjligt minska konsekvenserna av det inträffade för regionens invånare.
Förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet prioriteras.
Höjd beredskap (skärpt eller högsta beredskap) – kris- eller krigsorganisationen aktiveras med
fokus på nödvändiga åtgärder för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner ur ett
totalförsvarsperspektiv inklusive att stödja Försvarsmakten. Om Sverige är i krig ansvarar
regionstyrelsen för Region Gotlands ledning av det civila försvaret inklusive hälso- och
sjukvård.
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3. Ansvar och roller vid krisledning inom Region Gotland
Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas i sina ordinarie former utifrån
ansvarsprincipen. Ansvar, organisation, lokaler och arbetsrutiner bör i princip, så långt som
det är möjligt, vara desamma som vid ordinarie omständigheter.
Respektive förvaltning/nämnd

Respektive förvaltning/nämnd skall, utifrån gjord risk- och sårbarhetsanalys, ha en förmåga
att hantera samhällsstörningar inom sitt eget verksamhetsområde och om det krävs för att
lösa händelsen skall samverkan ske med andra berörda förvaltningar. Respektive
förvaltningsledning skall vid händelse som bedöms allvarlig utifrån förvaltningens resurser
och förmåga, informera regionledningen via regionens tjänsteman i beredskap (TiB).
Region Gotlands tjänsteman i beredskap (TiB)

Vid fredstida krissituationer eller vid höjd beredskap måste krisledningsarbetet startas upp
snabbt och på ett strukturerat sätt. För detta har Region Gotland en funktion som
tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via larmcentral4 dygnet runt och alla dagar på
året. TiB svarar även för samverkan med andra aktörer och att hålla regionledningen
informerad om det aktuella läget.
Region Gotlands TiB ansvarar för att berörda verksamheter inom Region Gotland blir
informerade och initierade om den aktuella händelsen. Regionens TiB har mandat och
befogenhet att initialt i en hastigt uppkommen allvarlig situation se till att berörda
förvaltningar kommer igång med krishanteringsarbetet. Initiala åtgärder kan bland annat
vara att ta kontakt med regionens kommunikatör i beredskap (KiB) och berörda
förvaltningsledningar.
TiB skall också i samråd med regiondirektören bedöma om central krisledningsstab skall
aktiveras samt om krisledningsnämndens ordförande skall informeras. TiB har mandat att
aktivera hela eller delar av central krisledningsstab och regional särskild sjukvårdsledning.
TiB kan initialt vara stabschef i dessa.
Regiondirektören

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Om händelsen berör flera förvaltningar eller bedöms ge konsekvenser för flera
förvaltningars verksamhet kan regiondirektören besluta om att aktivera hela eller delar av
regionens centrala krisledningsstab. Regiondirektören eller den av hen utsedd svarar för att
krisledningsnämndens ordförande informeras om händelsen.

4

För närvarande via Räddningscentral Mitt eller SOS Alarm
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4. Krisledningsorganisation
Region Gotlands krisledningsorganisation består övergripande av krisledningsnämnd,
central krisledning (regionledning vid kris samt central krisledningsstab, CKL), tjänsteman i
beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KiB).

Figur 1. Övergripande organisationsschema för Region Gotlands krisledningsorganisation

Nedan beskrivs krisledningsorganisationen närmare.
Krisledningsnämnd

Region Gotlands krisledningsnämnd skall kunna fullgöra uppgifter under en extraordinär
händelse i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Vid en extraordinär händelse i
Region Gotland tas beslutsbefogenheter och ansvar för åtgärder och ledning av den
extraordinära händelsen över av krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden har full
delegation vid en extraordinär händelse.

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Ordföranden (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i krisledningsnämnden
agerar efter samråd med regiondirektören och regionens centrala krisledningsstab (CKL)
när händelsen bedöms vara extraordinär och medför att nämnden skall träda i funktion.
Då nämnden har trätt i funktion är CKL beredande av krisledningsnämndens beslut. CKL
skall bereda och analysera ärenden och består av rådgivande tjänstemän med nyckelfunktioner inom regionens förvaltningar. Krisledningen ska anpassas efter hur händelsen
utvecklas. Arbetet ska bedrivas effektivt och organiseras på ett sådant sätt att det finns en
god uthållighet över tiden.
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Nedan ges exempel på uppgifter för krisledningsnämnden efter beslut om att nämnden
aktiverats
 besluta om att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet
 besluta i frågor som får stora ekonomiska konsekvenser
 besluta om inriktningar och prioriteringar som krävs med anledning av händelsen
 besluta väsentligt sänkta servicenivåer eller tillfälligt avbryta verksamheter
 besluta om omfördelning av regionens resurser
 besluta i frågor som innebär att betydande enskilda intressen påverkas
 besluta om att begära hjälp från andra kommuner, landsting eller regioner
Central krisledning

Regionens centrala krisledning skall utgöra en samlad ledning av Region Gotlands
verksamheter vid särskild eller extraordinär händelse och om krisledningsnämnden trätt i
funktion skall central krisledning understödja nämnden, bereda ärende och se till att beslut
och intentioner verkställs.
Central krisledning består av regionledning vid kris samt central krisledningsstab (CKL).
Regionledning vid kris

Regionledning vid kris utgörs av
 Regiondirektören (eller dennes ersättare)
 Koncernledningsgrupp tillika lokal ISF
 Stabschef/Beredskapschef
Regionledning vid kris är föredragande i krisledningsnämnden.
Central krisledningsstab (CKL)

Central krisledningsstab (CKL) leds av stabschef och kan bestå av följande funktioner
 Analys- och samverkanfunktion
 Informationsfunktion
 Stödfunktion
 Dokumentationsfunktion

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

Funktionerna bemannas framförallt av personal från regionstyrelseförvaltningen och med
sakkunniga från påverkade förvaltningar utifrån händelse och behov.
Tjänsteman i beredskap (TiB), regiondirektören, krisledningsnämndens ordförande har rätt
att kalla in hela eller delar av CKL.
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Central krisledningsstab (CKL) övergripande ansvar och uppgifter











Etablera en samordnad ledning för krishantering
Etablera extern, intern information, samt upplysningsverksamhet
Svara för samverkan och etablera kontakt med berörda organisationer och myndigheter
Skapa en samlad, aktuell bild av händelse och verksamhet
Följa det operativa läget i Region Gotland och baserat på detta ta fram beslutsunderlag,
samt snarast genomföra erforderliga åtgärder
Skapa informationsunderlag
Bearbeta ärenden och följa upp beslut
Dokumentera
Förbereda föredragningar
Planera för åtgärder på längre sikt och bedöma behovet av tillsättande av omfallsgrupp

Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att det finns en uppdaterad stabsarbetsplan och att
diarieföring sker enligt gängse rutiner.
Till CKL kan vidare adjungeras bolag och andra myndigheter. Dessa representanter ingår
då antingen i CKL eller fungerar som samverkansperson från sin organisation. Stabschefen
beslutar om var personerna ska verka.
CKL ska kunna inställa sig, vara organiserad, utrustad och lokaliserad så att ledning,
samordning och åtgärder/insatser kan påbörjas inom tre timmar efter det att kallelse gått
ut. Uthållighet ska säkerställas så att CKL kan verka i minst 14 dygn.
Inriktning för att uppfylla tidskraven
 Larm- och åtgärdsplaner ska vara upprättade och hållas aktuella
 Funktion av lokaler och utrustning ska kontrolleras minst en gång per år
 Bemanning av staben ska planeras med minst två skiftlag för att kunna verka dygnet
runt
 Larmövning med CKL ska genomföras minst en gång vartannat år

Central krisledningsstab (CKL) bemanning och avlösning

Ärendenr RS 2022/293 Datum 2022-04-25

CKL ska tidigt tillse att uthållighet över tid kan tillgodoses utifrån inträffad händelse.
I samband med avlösning ska tid för en fullständig överlämning planeras så att
verksamheten i CKL kan bedrivas utan störningar.
Vid långvariga händelseförlopp kan intensiteten i verksamheten variera. För att minimera
konsekvenserna för den normala verksamheten bör antalet direkt engagerade personer
anpassas till det som den aktuella situationen kräver. Den lägsta arbetsberedskapen kan
bestå av en enstaka person vars uppgift blir att följa utvecklingen, svara på externa
kontakter och vid behov ta initiativ till att på nytt höja beredskapen.
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Omfall – alternativ händelseutveckling

Det är viktigt att central krisledningsstab (CKL) har beredskap för omfall, det vill säga en
annan händelseutveckling än det mest sannolika. Omfallet kan bygga på olika variabler:
händelsens varaktighet, skadornas omfattning, tidsåtgång för reparation och hur
allmänheten berörs. CKL svarar för omfallsplaneringen. Omfallsplanering bör omfatta till
exempel behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, samverkan och information till
allmänheten.
Återgång till normal struktur

Utgångspunkten för krisledningsorganisationens ikraftträdande är tidsaspekten. När någon
tidspress inte längre föreligger och så snart som den ordinarie organisationen har
förutsättningar att leda verksamheten ska Region Gotland återgå till normala
verksamhetsformer.
Utvärdering

Utvärderingen av händelsen bör påbörjas snarast möjligt efter det att Region Gotland
återgått till normal verksamhet. En eller flera personer utses att genomföra utvärderingen.
I utvärderingsarbetet bör allt material i form av till exempel dokument och anteckningar
samlas in och katalogiseras. All personal som deltagit bör intervjuas och samverkande
myndigheters och organisationers synpunkter på det genomförda arbetet inhämtas. Med
stöd av de insamlade uppgifterna görs en analys av arbetet, som kan resultera i förslag på
revideringar i organisationen och planer. Analysen med slutsatser och förslag på
förändringar redovisas för Regionstyrelsen som beslutar om åtgärder. Utvärderingen delges
andra berörda parter.

5. Ledningsplats
När krisledningsorganisationen träder i funktion ska ledningsplatsen vara iordningställd och
den tekniska utrustningen fungera senast tre timmar efter den tidpunkt när kallelsen till
krisledningsorganisationen gick ut. Krisledningsorganisationen etablerar sig i lokaler på
Visborg:
Krisledningsnämnden – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)
Central krisledning – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)
Krisinformationsgruppen – Region Gotlands lokaler på Visborg (se stabsarbetsplan)
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Samverkande myndigheter eller förvaltningar – Region Gotlands lokaler på Visborg (se
stabsarbetsplan).
Alternativa ledningsplatser finns förberedda.
Ansvaret för att samordna iordningställandet av ledningsplatserna ligger på stabschefen.
I lokalerna finns förberedda tekniska installationer för uthållighet och ledning.
Ledningsplatserna skall vara försedd med det skriv- och kartmateriel som krävs för
lägesuppföljning, till exempel att föra dagbok över viktiga händelser, beslut och vidtagna
åtgärder, eller upprätta lägesbilder.
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6. Kriskommunikation
Region Gotland har en kommunikatör i beredskap (KiB) dygnet runt och alla dagar på året.
Vid händelser som kräver kommunikativa insatser aktiveras KiB av Gotland Regions
tjänsteman i beredskap (TiB).
I övrigt se Region Gotlands ”Kriskommunikationsplan vid allvarlig händelse”.

7. Samverkan
Samverkan ska utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och
näringsliv samt internt inom Region Gotland.
Region Gotland har, enligt lagen 2006:544, ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att
vi skall verka för att
 olika aktörer i Regionen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet
 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas
 informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas
För att kunna tillgodose detta ansvar krävs att Regionen redan före en samhällsstörning
bygger upp en rad kontaktytor på olika nivåer som Regionens krisledning kan samverka
med, både extern såväl som internt inom Region Gotland samt både före såväl som under en
samhällsstörning.
På Gotland samt internt inom Region Gotland finns nedanstående samverkansnätverk
etablerade. Flertalet av den externt etablerade samverkan finns även beskrivna utförligare i
dokumentet Krissamverkan Gotland, Länsstyrelsen Gotland, dnr: 457-900-19.
Extern samverkan

Krissamverkansråd
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Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för förebyggande och förberedande
samverkan, samordning och information inom områdena krisberedskap, krishantering och
skydd mot olyckor (det vill säga fokus för rådet är före en samhällsstörning). Syftet är att
vara samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom nämnda
områden. Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för krissamverkansrådet.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för
befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga
resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.

Krissamverkan Gotlands arbetsutskott (AU)

Arbetsutskottet är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och
hållbart krishanteringsarbete på Gotland. Fokus för arbetsutskottet är förebyggande och
förberedande arbete, det vill säga före en samhällsstörning.
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Arbetsutskottet syftar till att upprätthålla en god myndighetskännedom med nätverk på
olika nivåer, skapa förutsättningar för årlig övningsverksamhet samt samordna relevanta
utbildningar. Gemensamma samverkansövningar och utbildningar genomförs varje år och
ansvaret för planering samt genomförande växlar mellan de deltagande aktörerna.
Arbetsutskottet upprättar varje år en gemensam övnings- och utbildningsplan.

Nätverk för Inriktnings- och samordningskontakter (ISK)

ISK syftar till att informera om genomförda, pågående och kommande aktiviteter inom
den egna verksamheten som är relevanta ur ett samverkansperspektiv eller som övriga
aktörer kan gagnas av att känna till. Detta ska bidra till en helhetssyn över det aktuella läget
på Gotland. Målet med detta är att alla aktörer gemensamt skapar en samlad lägesbild över
det aktuella läget.
Ett ytterligare syfte är att så tidigt som möjligt bedöma behovet av inriktning och
samordning gällande en befarad eller inträffad samhällsstörning, samt annan situation
som kan föranleda behov av samordning och/eller informationsspridning inom
länet/regionen. Målet är att snabbt kunna starta upp en samverkan vid en inträffad
samhällsstörning där ISK är en kontaktpunkt vars uppgift är att ta emot och förmedla larm
eller annan nödvändig information till den egna organisationen samt upprätthålla
kontaktuppgifter till andra aktörer.

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Inriktnings- och samordningsfunktionen aktiveras vid behov i samband med en
samhällsstörning. Funktionen syftar till att göra en gemensam bedömning av situationen
(såsom lägesbilder) och träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och
samordning av åtgärder.
Region Gotland kan initiera funktionen, men Länsstyrelsen ansvarar för att aktivera och
sammankalla. Region Gotland har en beredskap att vid behov kunna ersätta Länsstyrelsen
som värd för Inriktnings- och samordningsfunktionen. Förutom Länsstyrelsen och Region
Gotland kan även andra aktörer delta som bedöms vara eller bli berörda av händelsen.

Regional samverkan konferens (RSK)

Vid en samhällsstörning kan Länsstyrelsens sammankalla gotländska aktörer, både
offentliga, privata/näringsliv och frivilliga, till en regional samverkanskonferens. Förutom
Region Gotland deltar exempelvis GEAB, Destination Gotland och Luftfartsverket. RSK
har till målsättning att skapa en bred samlad lägesbild för hela Gotland, utreda vilka behov
som finns samt ge underlag för inriktning och samordning inom länet.
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Regionala risk- och sårbarhetsanalysnätverket

Eftersom Länsstyrelsen och Region Gotland har samma geografiska område så har det
beslutats att ta fram en gemensam regional risk- och sårbarhetsanalys. Referensgrupp för
det arbetet är krissamverkansrådet.
Utöver ovan nämnda samverkansnätverk finns vid höjd beredskap även andra former för
samverkan.
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Intern samverkan

Inom Region Gotland finns följande forum där kris- och katastrofberedskapsfrågorna
behandlas.

Forum för beredskap och civilt försvar

Beredskapsgruppen har till uppgift att länka, förankra och samordna det förebyggande och
förberedande interna arbetet inom katastrof- och krisberedskap samt civilt försvar mellan
olika förvaltningar i Region Gotland. I beredskapsgruppen finns samordnare från samtliga
förvaltningar. Medlemmarna i gruppen arbetar dessutom i olika arbetsgrupper. Etableras
under 2022.

Säkerhetsnätverk

Nätverket har till uppgift att länka, förmedla och samordna arbetet med interna skyddet
samt brotts- och trygghetsförebyggande arbetet mellan olika förvaltningar i Region
Gotland. I nätverket finns säkerhetssamordnare från samtliga förvaltningar.

Katastrofmedicinskt råd

Katastrofmedicinska rådet är sammansatt av representanter från Hälso- och sjukvården och
Regionstyrelseförvaltningen (beredskapschef/strateg) och har fyra möten per år. Vid behov
kan rådet sammankallas utöver ordinarie program för samråd, utbildning/övning eller
samverkan med annan part. För mer information om rådet, se Övergripande Regional
Katastrofplan, STY-07195.

Kriskommunikationsnätverk

Mellan kommunikatörerna/informatörerna inom Region Gotland samt övriga myndigheter
på Gotland finns ett forum där man utbyter kunskap och erfarenheter inom
informationsområdet.

8. Utbildning och övning
Utbildning och övning skall genomföras regelbundet med Region Gotlands
krisledningsorganisation. Alla ingående funktioner i krisledningsorganisationen skall
genomföra minst 1 utbildnings-/övningstillfälle vartannat år. Alla som ingår i Region
Gotlands krisledningsorganisation skall ha god kunskap om och god förmåga att agera
utifrån föreliggande plan – utifrån sin roll och uppdrag.
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Övnings- och utbildningsplan utarbetas årligen av Enheten Beredskap och Säkerhetsskydd
och fastställs.
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