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1

Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat regionens
interna kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.
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2

Inledning/bakgrund
Revisionen granskar årligen den interna kontrollen i regionstyrelsen och nämnderna.
Av Kommunallagens 6 kap 6 § framgår att:
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av
10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.
Det är revisionens uppfattning att politikerna i nämnderna bör delta aktivt i arbetet med
intern kontroll, särskilt i de riskanalyser som görs och som ligger till grund för planerna
för uppföljning och de områden som följs upp. Uppföljningen av intern kontroll bör
redovisas och behandlas åtminstone i anslutning till redovisning av tertial- och årsbokslut
i respektive nämnd. Utbildningsinsatser torde också kunna öka kunskapen om och
förståelsen för intern kontroll.
De förtroendevalda revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att internkontrollen
i regionen och hur arbetet med denna bedrivs behöver granskas.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Enligt regionens ”Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar” RS
2013/224, framgår att i de ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands Kommun”
som beslutades av kommunfullmäktige 17 mars 2003 slås fast att intern kontroll är en
viktig del av regionens styrsystem. ”Riktlinjer för intern kontroll” reglerar syfte,
ansvarsfördelning och uppföljning av det interna kontrollarbetet inom Region Gotland.
Ett av syftena med intern kontroll är att kontrollera att det finns en efterlevnad av
tillämpliga lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer inom Region Gotland. En god kunskap
om vilka styrdokument som reglerar verksamheten är nödvändig vid planering av det
interna kontrollarbetet.
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Ytterligare syften med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m
I frågeställningen har ingått att bedöma hur regionstyrelsen tar ansvar för den interna
kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det
gäller nämndernas arbete med intern kontroll.
Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor besvarats eller belysts:

2.2

•

Tar regionstyrelsen ett tillräckligt ansvar vad gäller den interna kontrollen i
regionen?

•

Är regionstyrelsens arbete för att säkerställa ett enhetligt arbete kring intern
kontroll i Region Gotland tillräckligt?

•

Är nämndernas arbete med risk- och väsentlighetsanalyser tillräckligt?

•

Är regionstyrelsen ledande och stöttande i nämndernas internkontrollarbete?

•

Finns det tillräcklig kunskap hur bakomliggande förvaltningsorganisation arbetar
med intern kontroll och är kunskapen känd inom förvaltningen?

•

Är de förtroendevalda tillräckligt involverade i arbetet kring risk- och
väsentlighetsanalyser samt intern kontroll?

Avgränsning
Granskningen har avsett den interna kontrollen under 2020-2021 och har omfattat
regionstyrelsen och samtliga nämnder.

2.3

Revisionskriterier
Vi har utgått ifrån kommunallagens krav på tillräcklig intern kontroll.
Vi har även utgått ifrån den s k Coso-modellens formulering av syftet med intern kontroll
dvs;
•

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

•

Efterlevnad av lagar och förordningar

•

Tillförlitlig finansiell rapportering
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2.4

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, främst risk- och
väsentlighetsanalyser, internkontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll, samt
intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner och politiker.
Granskningen har genomförts av Lovisa Jansson, kommunal revisor och Anders
Petersson, certifierad kommunal revisor under ledning av Mats Lundberg, certifierad
kommunal revisor och uppdragsledare.
Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Styrande och stödjande dokument m m

3.1.1

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar antogs av regionstyrelsen
2013-08-29, § 240, och är giltiga från 2014-01-01 och framåt. Av intervjuer framgår att
ett arbete pågår med att revidera riktlinjerna samt andra styrande dokument. De
reviderade riktlinjerna planeras att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna och Region
Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det ska med rimlig
säkerhet säkerställas att följande mål uppnås:


Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner m m

Riktlinjen innehåller även en beskrivning av vad ovanstående mål innebär.
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs, i korthet, på följande sätt i
riktlinjen:


Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att det finns
en god intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att utfärda anvisningar och
regelverk samt följa nämndernas verksamhet.



Nämnderna har det yttersta ansvaret för en god intern kontroll och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. De ska säkerställa att
övergripande policyer och riktlinjer iakttas och ska vid behov utforma ytterligare
tillämpningsanvisningar.



Förvaltningschef ansvarar för att inom nämndens verksamhetsområde
säkerställa att regler och anvisningar finns utformade så att en god intern
kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschefen ska årligen rapportera till
nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Fel och brister som kan få
rättsliga följder ska omedelbart åtgärdas och rapporteras till nämnden.



Övriga chefer ska följa antagna regler och anvisningar för intern kontroll, samt
informera anställa om reglernas och anvisningarnas innebörd. Brister i den
interna kontrollen ska rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig
person. Fel och brister som kan få rättsliga följder ska omgående rapporteras till
förvaltningschef.



Övriga anställda ska följa regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister
eller befarade oegentligheter som upptäcks i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller annan lämplig person.
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Styrning och uppföljning
Enligt riktlinjen ska nämnderna planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner
för att stärka den interna kontrollen. En risk- och väsentlighetsanalys bör genomföras
som grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet.
Nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
De granskningsområden som inkluderas i planen bör väljas med utgångspunkt i
genomförd risk- och väsentlighetsanalys samt utifrån en avvägning mellan
kontrollkostnad och kontrollnytta. I riktlinjerna noteras även att ett flerårsperspektiv på
den interna kontrollen är nödvändigt då alla verksamhetsområden inte kan kontrolleras
samtidigt. Regionstyrelsen har även möjlighet att komplettera nämndernas planer med
obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.
Den interna kontrollplanen bör, enligt riktlinjen, innehålla följande information:


Sammanfattning av resultat från genomförd riskbedömning



Vilka rutiner/processer som ska kontrolleras



Vilka kontrollmoment som ska göras



Hur kontrollerna ska göras/metod



Hur uppföljning/återrapportering ska ske

Resultatet av uppföljningen ska med utgångspunkt i antagen plan löpande/periodvis
rapporteras till nämnden. I samband med årsbokslutet och verksamhetsberättelsens
inlämnande ska nämnden rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ska utifrån nämndernas uppföljningsrapporter årligen utvärdera
regionens samlade system för intern kontroll. Om det finns behov av förbättringar ska
regionstyrelsen vidta åtgärder.
Regionstyrelsen ska årligen rapportera resultatet av regionens samlade interna kontroll
till regionfullmäktige och regionens revisorer i samband med att årsredovisningen
behandlas.

3.1.2

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att region har regionövergripande riktlinjer för intern kontroll med ett
tydligt syfte och ansvarsfördelning. Riktlinjerna har dock endast antagits av
regionstyrelsen och inte av regionfullmäktige. Vidare anser vi att då riktlinjerna är från
2014 så bör de ses över för att säkerställa att de fortfarande är aktuella och
uppdaterade utifrån den nya kommunallagen från 2017. Vi ser därför positivt på att
arbetet med att revidera riktlinjerna pågår samt att det reviderade dokumentet planeras
att lyftas till regionfullmäktige för beslut.
Riktlinjerna kan med fördel kompletteras med mer utförliga tillämpningsanvisningar och
instruktioner, framför allt gällande genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.
Regionstyrelsen bör även överväga att ta fram regiongemensamma mallar för
8
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internkontrollplan och uppföljningsrapport. Detta för att underlätta arbetet med intern
kontroll i nämnderna och förvaltningarna samt få ett mer likartat arbetssätt i hela
regionen.

3.2

Utbildning i intern kontroll
Av intervjuer framgår att en regionövergripande utbildning i internkontroll för
förtroendevalda genomfördes i samband med att nuvarande riktlinjer för intern kontroll
antogs. Övrig utbildning ansvarar respektive nämnd för att planera och genomföra.
Den 1 juni i år genomfördes en halvdagsutbildning i intern kontroll för nämndledamöter
på initiativ av tekniska nämnden. Ledamöter från barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden var även
inbjudna att delta.
Vid intervjuer framgår även att det sker viss kunskapsdelning internt i regionen.
Tekniska förvaltningens förvaltningschef har bland annat haft en dragning för
regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp om arbetet med intern kontroll i tekniska
nämnden. Regionens nätverk för ekonomichefer diskuterar även internkontroll ca 1
gång om året i samband med att regionstyrelsen antar sin plan för internkontroll.

3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att det inte sker någon återkommande regionövergripande utbildning
gällande intern kontroll i regionen. Viss utbildning och kunskapsutbyte sker på initiativ
av enskilda nämnder och förvaltningar.
Vår bedömning är att regionstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämndledamöter och
relevanta tjänstepersoner har tillräcklig kunskap om intern kontroll samt risk- och
väsentlighetsanalyser. En regionövergripande utbildning kan med fördel genomföras i
samband med antagande av reviderade riktlinjer för intern kontroll.
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3.3

Styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

3.3.1

Sammanställning över styrelsers och nämnders arbete med intern kontroll
Regionstyrelsen

Barn- och
utbildningsnämnden

Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Miljö- och
byggnämnden

Antagande av internkontrollplan 2021

2020-12-16, §
367

2021-06-09, §
50

2021-06-08, §
42

2021-02-11, § 7

Oktober 2021

Antal kontrollområden 2021

5

5

5

4

Nej

Ja

Ja

2020-12-16, §
366

2020-09-15, §
88

2020-09-16, §
82

2021-02-09, § 3

2021-02-08, § 7

Nej

Nej

Internkontrollplanen
innehåller samtliga punkter
som bör finnas med enligt
riktlinje*
Uppföljning av
internkontrollplan 2020

Internkontrollplan bilagd till
verksamhetsberättelse

Ja, bilagd

Patientnämnden

Socialnämnden

Tekniska
nämnden

-

2021-03-18, § 5

2021-06-23,
§136

3 (2020)

-

5

6

3

Nej

Ja

-

Nej

Nej

Nej

2021-02-11, § 6

2021-02-09, § 5

-

2021-02-11, §
24.

2020-12-17, §
279

2021-02-02, § 3

Hänvisning till
ärende

Ja, bilagd

-

Ja

Ja, bilagd

Ja, bilagd

2020

* (1) Sammanfattning av riskbedömning (2) rutiner/processer, (3) kontrollmoment, (4) metod samt (5) uppföljning/återrapportering
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3.3.2

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har en översiktlig processkarta och årshjul över
internkontrollprocessen som sträcker sig över tre år.


År 1 sker planering av kommande års internkontroll och framtagande av
internkontrollplan. Internkontrollplanen antas av regionstyrelsen vid
sammanträde i november eller december.



År 2 genomförs kontroller enligt innevarande års internkontrollplan. Resultatet
sammanställs och presenteras för regionstyrelsen i december.



År 3 sammanställs samtliga nämnders och styrelsers internkontroll i en
koncernrapport.

Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Av intervjuer samt regionstyrelsens protokoll 1 framgår att förvaltningen tar fram förslag
till internkontrollplan genom dialoger. Avdelningscheferna i regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för att ta fram förslag till kontrollområden utifrån riskbedömningar av
verksamheten. En controller på förvaltningen ansvarar för att sammanställa förslag till
internkontrollplan. Planen diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp (FLG) och
presenteras för koncernledningsgruppen (KLG). Förslag till internkontrollplan antas av
regionstyrelsen vid sammanträdet i november eller december. Av intervjuer framgår att
regionstyrelsen inte är delaktig i framtagande eller prioritering av kontrollområden för

1

2020-12-13 § 367
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internkontrollplanen. Ledamöterna har dock möjlighet att lämna synpunkter på och
komplettera framtaget förslag till plan.
Av intervjuer framgår att arbetet med riskanalysen kan utvecklas i
regionstyrelseförvaltningen. Främst gäller det hur olika risker identifieras i de olika
processerna och vilka kontroller som därmed är relevanta att inkludera i
internkontrollplanen.
Regionstyrelsen fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
december 2020. Planen innehåller totalt 5 kontrollområden varav 2 är
regiongemensamma. Följande processer/rutiner/system är inkluderade i planen:


Löneutbetalning



Upphandling/inköp



Utbetalningar (regionövergripande)



Kassaredovisning av kontanta försäljningsintäkter samt utgående moms
(regionövergripande)



Hantering av 1:1 medel för utvecklingsprojekt

För respektive kontrollområde finns angivet information om (1) upplevd risk och
motivering till att granskning ska göras, (2) process, (rutin/system), (3) kontrollansvar,
(4) frekvens, (5) metod, (6) rapportering till, (7) kontrollområde2 samt (8) riskvärde inkl.
bedömning av sannolikhet och konsekvens. Det framgår inte av internkontrollplanen
när återrapportering till regionstyrelsen ska ske, detta framgår dock av styrelsens
årshjul för intern kontroll.
I regionstyrelsens plan ingår ett antal kontrollområden som är regionövergripande men
som genomförs av regionstyrelseförvaltningen. Vilka regionövergripande kontroller som
genomförs kommuniceras till övriga förvaltningar för att säkerställa att dessa inte
inkluderas i övriga nämnders internkontrollplaner.
Uppföljning och återrapportering till styrelsen
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Kontrollerna genomförs enligt beslutad internkontrollplan under perioden januari till
sista augusti. I september påbörjas arbetet med att sammanställa samtliga kontroller
inför återrapportering av resultat till regionstyrelsen. En mall finns framtagen för
återrapportering av genomförda kontroller.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av styrelsen vid sammanträdet i
december 2020. Respektive kontrollpunkt återrapporteras i egen bilaga till
tjänsteskrivelsen. Av bilagorna framgår (1) beskrivning av den process, rutin eller
system som kontrollen avser samt risk, (2) kontrollmoment, (3) kontrollmetod, (4)
resultat, (5) analys/slutsats samt (6) åtgärder.

2

Kontrollområden = vilka förvaltningar som omfattas av kontrollen
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2020 års internkontrollplan innehöll 11 kontrollpunkter varav 9 genomfördes och
återrapporterades till regionstyrelsen. De två kontroller som inte genomfördes var en
kontroll av förtroendekänsliga poster samt kontroll rörande policyer och riktlinjer.
Kontrollen av förtroendekänsliga poster genomfördes inte då en motsvarande
granskning genomfördes av revisorerna. Att kontrollen av policyer och riktlinjer inte
genomfördes förklaras med att förvaltningen behöver genomföra ett arbete inom
området och att det ska inkluderas i verksamhetsplan för 2021.
Av de 9 kontroller som genomfördes lämnades förslag på åtgärder för 7
kontrollpunkter. Regionstyrelsen beslutade att ge respektive kontrollansvarig i uppdrag
att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister samt att en
lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2021.
Uppföljning enligt uppsiktsplikten
Av regionens riktlinjer för intern kontroll framgår att regionstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Regionstyrelsen
ska med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera regionens
samlade system för intern kontroll.
Nämndernas och regionstyrelsens internkontroll återrapporteras sammanställt i
regionens årsredovisning. I årsredovisningen framgår en övergripande beskrivning av
den interna kontrollen i regionen, hur många kontroller som genomförts totalt samt
resultatet. Vidare konstateras i årsredovisningen att utveckling av ett strukturerat
arbetet med riskbedömningar är ett förbättringsområde inom regionen.
Årsredovisningen 2020 godkändes av regionstyrelsen 2021-03-24 § 60.
3.3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att regionstyrelsen följer regionens fastställda riktlinjer för intern
kontroll. Regionstyrelsen har en övergripande men tydlig planering för genomförandet
av den interna kontrollen i och med det dokumenterade årshjulet och processkartan.
Granskningen visar att riskanalyser och prioritering av kontrollpunkter för
internkontrollplanen framför allt sker på förvaltningsnivå. Vår bedömning är att
regionstyrelsen bör ha en mer aktiv roll i riskanalys och prioritering då regionstyrelsen
är ytterst ansvarig för den interna kontrollen
Regionstyrelsen har tagit del av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen och
utvärderat systemet för intern kontroll. Vi håller med regionstyrelsen i dess bedömning
av att arbetet med riskbedömningar är ett område som kan utvecklas och förbättras i
regionen i stort.
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3.3.3

Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en
gemensam förvaltning och gemensam internkontrollplan. Nämnderna har haft en
gemensam internkontrollplan sedan omorganisationen 2016 då nämnderna fick en
gemensam förvaltning.
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Internkontrollplanen har tagits fram med utgångspunkt i en risk- och
väsentlighetsanalys som finns beskriven i planen. En arbetsgrupp bestående av
ekonomichef, controller och ekonomer har genomfört en kartläggning av processer och
rutiner som sedan har prioriterats genom risk- och väsentlighetsanalysen. I
riskanalysen tas även resultat och rekommendationer från revisonsgranskningar i
beaktande. Processerna och rutinerna är samlade i en bruttolista som har sorterats i
tre kategorier:


Ekonomi: 13 processer/rutiner har riskbedömts



Nämnd: 2 processer/rutin har riskbedömts



HR: 4 processer/rutiner har riskbedömts

Av intervjuer framgår att det i riskanalyserna har varit ett stort fokus på ekonomi, det
lyfts att det finns ett behov av att utveckla riskanalyserna av nämndernas
verksamhet/kvalitet.
Nämnderna fattar beslut om internkontrollplan för innevarande år i maj eller juni. Av
intervjuer framgår att internkontrollplanen tas sent på året för att det är svårt att få tid till
internkontrollplanen samtidigt som arbetet med sammanställning av
verksamhetsberättelse och budgetarbetet pågår. Nämndsledamöterna är inte
involverade i riskanalys eller prioritering av kontroller men har möjlighet att lämna
synpunkter i samband med att planen antas.
Nämnderna fastställde internkontrollplanen för 2021 under sammanträden för
respektive nämnd i juni i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i
områdena ekonomi, nämnd och HR. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Uppföljning av kostnader och intäkter (ekonomi)



Attestreglementet (ekonomi)



Förebyggande arbete kring mutor och korruption (nämnd)



Lönetillägg (HR)



Utdrag ur belastningsregistret (HR)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) kontrollmoment,
(2) metod, (3) granskningsperiod, (4) ansvarig, (5) sammantagen riskbedömning samt
(6) risk- och väsentlighetsvärdering. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till utbildningsdirektör samt nämnd i samband
med årsbokslutet.
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Internkontrollplanen innehåller en mall för respektive kontrollpunkt för genomförande av
kontroller där information såsom hur kontrollen genomfördes och resultatet ska fyllas i.
Det finns även instruktioner för hur mallen ska fyllas i samt hur urval/stickprov ska
genomföras.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av nämndernas internkontroll har följts upp under året allt eftersom
kontrollerna har genomförts. I nämndernas gemensamma internkontrollplan fanns fem
kontrollpunkter. Återrapportering av en kontrollpunkt skedde i september 2020 och
återrapportering av tre kontrollpunkter skedde i februari 2021. Av återrapporteringen
framgår (1) en beskrivning av bakgrund till kontrollpunkten, (2) resultat, (3) bedömning
samt (4) rekommenderade åtgärder alternativt information om att förvaltningen ska
återkomma med rekommenderade åtgärder. För tre av fyra kontrollpunkter lämnades
förslag på rekommenderade åtgärder för att hantera brister.
En av kontrollpunkterna, uppföljning av kostnader och intäkter, har inte
återrapporterats. Vid intervju framkom att det inte var en ”vanlig” kontrollpunkt utan en
beskrivning av hur nämnderna och förvaltningen arbetar med månadsuppföljningar för
att följa kostnader och intäkter.
3.3.3.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndernas gemensamma internkontrollplan har ett fokus på ekonomiska kontroller
och HR-kontroller medan det saknas kontroller kopplade till verksamhet/kvalité.
Riskanalysen och prioriteringen av internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa
att syftet med den interna kontrollen uppfylls.
Vi anser att nämnderna bör anta en internkontrollplan per nämnd med nämndspecifika
kontrollpunkter i planen. Det är förståeligt att nämnderna har beslutat att anta en
gemensam plan då de har en gemensam förvaltning. Dock finns det risk att
nämndspecifika risker inte uppmärksammas i en gemensam plan.
Vidare anser vi att nämndernas ledamöter bör ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys
och prioritering av vilka kontroller som inkluderas i internkontrollplanen.
Vi ser positivt på att kontrollpunkterna återrapporteras löpande till nämnderna allt
eftersom rapporter färdigställs. Vi saknar dock en samlad återrapportering av
uppföljningen av den interna kontrollen.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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3.3.4

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Nämndens internkontrollplan har tagits fram med utgångspunkt i en riskanalys. Av
intervjuer framgår att samtliga chefer inom nämndens verksamheter ansvarar för att ta
fram förslag på relevanta kontrollpunkter utifrån risker i verksamheterna. Förvaltningen
tar även hjälp av revisionsrapporter och andra granskningar för att identifiera
eventuella risker. Vid intervjuer lyfts att arbete med riskanalyserna kan utvecklas. Det
beskrivs att det finns en ambition att börja jobba med en tydligare och mer enhetlig
metod för riskanalys.
Ett förslag till internkontrollplan tas först upp i förvaltningens ledningsgrupp och lyfts
sedan till nämnden för beslut. Nämnden är inte involverad i riskanalysen eller
framtagande av förslag till internkontrollplan men kan göra tillägg till planen och även
lyfta områden under året som är aktuella att inkludera i kommande internkontrollplaner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i januari. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Referenstagning vid rekrytering av medarbetare



Registrering vid in- och utskrivningsprocessen



Implementering av intygstaxa



Avtalstrohet för varor och tjänster

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform samt i en tabell. Av tabellen finns för
respektive kontrollpunkt angivet (1) process, rutin/system, (2) kontrollmoment, (3)
kontrollmetod och (4) kontrollansvar.
I samband med antagande av internkontrollplanen beslutade nämnden att
återrapportering ska ske i samband med redovisning av 2021 års
verksamhetsberättelse.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. I uppföljningen framgår information om (1) hur kontrollerna har
genomförts, (2) resultat, (3) bedömning, tillfredsställande/inte tillfredsställande samt (4)
förslag på åtgärder.
I uppföljningen har förslag på åtgärder lämnats för 5 av 8 kontrollpunkter.
Nämnden beslutade att godkänna rapporten samt att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med redovisning av de 5 kontrollpunkter som kräver åtgärder i samband
med redovisning av internkontrollplan 2021.
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3.3.4.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden i stort följer regionens riktlinjer för
intern kontroll. Nämndens internkontrollplan täcker in flera olika områden såsom
ekonomi, verksamhet och personal. Vi bedömer dock att arbetet med riskanalyser kan
utvecklas. Nämndens ledamöter kan ha ett mer aktivt deltagande i riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive
kontrollpunkt.

3.3.5

Miljö- och byggnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Miljö- och byggnämnden antar internkontrollplan för innevarande år på hösten. Av
intervjuer framgår att planen tas sent på året för att göra det möjligt att ta händelser
som skett under året i beaktande. Förslag till internkontrollplan tas fram efter riskanalys
av förvaltningschefen och ekonomichefen. Planen tas, enligt intervju, eventuellt upp i
ledningsgruppen innan den lyfts till nämnden. Nämnden är inte involverade i riskanalys
eller framtagande av planen men har möjlighet att lämna synpunkter i samband med
antagande.
Då miljö- och byggnämnden vid tidpunkten för då denna granskning genomförs inte har
fastställt en internkontrollplan för år 2021 har vi utgått från nämndens plan för år 2020.
Nämnden fastställde internkontrollplanen 2020 vid sammanträdet i oktober år 2020. De
processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena kvalitet och ekonomi.
Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Överklaganden (kvalitet)



Inköp (ekonomi)



Delegationsbeslut (ekonomi)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) riskbeskrivning,
(2) kontrollmoment samt (3) kontrollmetod. Av planen framgår att kontrollerna
genomförs under november/december 2020 och att resultatet ska redovisas för
nämnden i samband med upprättandet av årsredovisningen.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2019 framgår att kontrollområdena
”överklagande” och ”delegationsbeslut” även var inkluderade i denna plan. I planen för
år 2019 fanns även kontrollpunkten ”taxor”. Av intervjuer framgår att kontrollområdet
”överklagande” återkommer då det är ett viktigt område för nämnden att följa
kontinuerligt.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Av uppföljningen framgår (1) beskrivning av resultatet av
kontrollerna, (2) vilka eventuella brister/fel som framkommit samt (3) åtgärder vid
brister/fel.
17
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Region Gotland
Granskning av Intern kontroll
2021-10-28

Uppföljningen av överklaganden är omfattande och inkluderar överklaganden inom
miljöbalken och livsmedelslagen samt överklaganden inom PBL 3. Det saknas en tydlig
bedömning av om resultatet av kontrollen är tillfredsställande eller ej, åtgärder
kopplade till kontrollen finns dock angivna. Resultatet av övriga kontrollpunkter
uppvisade inga brister.
3.3.5.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att nämnden följer regionens riktlinjer för intern kontroll. Nämndens
ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter.
Internkontrollplanen för 2020 innehåller endast tre kontrollpunkter varav två även var
inkluderade i kontrollplanen för 2019. Vi noterar att kontrollpunkten ”överklaganden” är
omfattande men anser ändå att nämnden bör se över möjligheten att utveckla
internkontrollplanen något. Beslut att inkludera ytterligare internkontrollpunkter bör
dock vara förankrade i en riskanalys samt en analys av nyttan av kontrollerna i relation
till kostnaden att genomföra dessa.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.

3.3.6

Patientnämnden
Patientnämnden har inte antagit en internkontrollplan. Av intervju framgår att den
interna kontroll som genomförs som en del av verksamhetens löpande arbete 4
återrapporteras till nämnden kontinuerligt vid sammanträden, i delårsrapport och
årsredovisning. Då nämndens kansli består av endast två medarbetare, en
verksamhetsledare och en handläggare, finns en ambition att minska administrationen
där det är möjligt.
Det finns inte något formellt beslut på att patientnämnden ska vara undantagna från
riktlinjerna för intern kontroll.

3.3.6.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att patientnämnden inte följer regionens riktlinjer för intern kontroll då
en internkontrollplan inte finns framtagen. Patientnämnden är dock en nämnd med en
liten budget och få medarbetare vilket gör att det finns ett behov av att väga kostnader
mot nytta. Vi kan konstatera att uppföljningar av nämndens verksamhet genomförs, om
än inte som en del av en internkontrollplan.

3
4

Plan- och bygglagen
Med löpande intern kontroll avses här t.ex. ekonomiska uppföljningar och uppföljningar av kvalité.
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3.3.7

Socialnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Socialnämndens internkontrollplan tas fram med utgångpunkt i resultatet av
föregående års kontroller samt områden där det bedöms finnas risk för brister. Av
intervjuer framgår att det genomförs risk- och väsentlighetsanalyser på förvaltningen,
framför allt inom områdena ekonomi och upphandling, men att dessa inte
dokumenteras i detalj eller med ett riskvärde. Inom området ekonomi har ekonomer,
controller och ekonomichef gått igenom förvaltningens resultaträkning och utifrån
denna analyserat vilka områden som är relevanta att inkludera i internkontrollplanen.
Ekonomichefen har även en sittning tillsammans med HR-chefen inför framtagande av
plan. I intervjuer uttryckts det att det finns ett behov av att utveckla arbetet med
riskanalysen och att kontroller framför allt rörande kvalitet/verksamhet kan förbättras.
Förslag till internkontrollplan antas av nämnden. Nämnden är inte involverad i
riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter men har möjlighet att lämna synpunkter i
samband med antagande av plan. Under året, i samband med dragningar av andra
ärenden, kan nämnden lämna synpunkter om områden som de vill lyfta i kommande
internkontrollplan.
Socialnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet i
mars i år. De processer/rutiner som ska kontrolleras är indelade i områdena ekonomi
och kvalitet. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:


Upphandling: upphandlingsförfarande, avtal och pris (ekonomi)



Momskontroll fakturor (ekonomi)



Inköpskort (ekonomi)



Sekretessklassade fakturor (ekonomi)



Efterlevnad av överenskommelser (kvalitet)

För respektive process/rutin som inkluderats i planen finns angivet (1) ansvarig för
kontroll, (2) beskrivning av kontrollmoment som ska utföras, (3) granskningsperiod för
när granskning genomförs samt (4) metod, dvs. om granskningen sker genom ett urval
eller om samtliga berörda granskas. Av planen framgår att resultatet av
kontrollaktiviteterna ska återrapporteras till nämnden. Det framgår dock inte när
återrapportering till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera att det är
samma processer/rutiner som kontrolleras båda åren, med undantag för
sekretessklassade fakturor som tillkom 2021. Kontrollpunkterna inköpskort samt
efterlevnad av överenskommelser återkommer i planen för att det framkom brister i
samband med internkontrollen 2020. Inom kontrollpunkterna upphandling samt
momskontroll har typen av fakturor som kontrolleras ändrats för att täcka in andra
områden 2021 än de som kontrollerades 2020. Av intervjuer framgår att
internkontrollpunkterna där det framkommit brister ofta finns kvar i planen för att följas
upp igen kommande år.
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Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 godkändes av nämnden vid sammanträdet i
februari i år. Av uppföljningen framgår (1) vilka kontrollmoment som genomförts, (2)
bedömning, godkänt eller icke godkänt, (3) observerade förbättringar i jämförelse med
tidigare år samt (4) vilka åtgärder som vidtas med anledning av observerade brister.
Det görs även en bedömning av om internkontrollpunkten bör inkluderas i kommande
års internkontrollplan.
Av intervjuer framgår att uppföljningen till nämnden normalt sker en gång per år men
att det för vissa kontrollpunkter ibland även kan ske uppföljning på halvårsbasis.
Resultatet av uppföljningen visar att 2 av 4 kontrollpunkter uppvisar brister. Samtliga
kontrollpunkter rekommenderas att inkluderas i kommande års internkontrollplan.
3.3.7.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att socialnämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern kontroll.
Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och prioritering
av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med information om
riskbedömning alternativt en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt samt
information om uppföljning/återrapportering till nämnd.
Internkontrollplanen har ett fokus på ekonomiska kontroller men har färre kontroller
kopplande till verksamhet/kvalité och personal. Riskanalysen och prioriteringen av
internkontrollpunkter bör ses över för att säkerställa att syftet med den interna
kontrollen uppfylls.

3.3.8

Tekniska nämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Tekniska nämndens internkontrollplan tas fram med utgångspunkt i en riskanalys
genomförd av förvaltningens ledningsgrupp. Förslag till plan antas av nämnden.
Nämnden är inte involverad i riskanalys eller prioritering av kontrollpunkter vid
framtagande av internkontrollplan men kan komma med synpunkter på planen vid
antagande. Av intervjuer framgår att nämnden diskuterar risker i verksamheten
löpande under året i samband med dragningar av andra ärenden.
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Tekniska nämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under sammanträdet
i juni. Följande processer/rutiner är inkluderade i planen:
-

Avtalstrohet

-

Investeringsverksamhet

-

Dokumentation vid direktupphandling

-

Beloppsgränser vid direktupphandling

-

Regelefterlevnad avseende dokumentation vid upphandling

-

Bisyssla

Internkontrollpunkterna är sammanställda i en tabell. För respektive kontroll framgår (1)
vilken rutin det rör, (2) kontrollmål och (3) kontrollmetod. Av protokollet framgår att
resultatet av kontrollerna ska genomföras under perioden september-oktober 2021.
Resultatet ska redovisas för nämnden i november månad.
Vid en jämförelse med föregående års internkontrollplan kan vi konstatera de två
processer/rutiner som uppvisade brister vid 2020 års kontroll även inkluderats i 2021
års internkontrollplan.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen återrapporterades till nämnden vid sammanträde
i december 2020. Resultatet av kontrollerna presenteras i en rapport daterad 2020-1026. Rapporten innehåller en sammanfattning av resultatet i en tabell där (1) rutin, (2)
kontrollmål, (3) kontrollmetod samt (4) resultat framgår.
Resultatet av uppföljningen visar att 5 av 6 kontrollpunkter uppvisar brister. Resultatet
för respektive kontrollpunkter kommenteras i rapporten men det görs inte en tydlig
bedömning av resultatet. Av kommentarerna framgår i vissa fall förslag på åtgärder.
Rapporten innehåller även en kort uppföljning av de kontrollpunkter från föregående
års internkontrollplan som uppvisade brister.
3.3.8.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att tekniska nämnden i stort följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Nämndens ledamöter bör dock vara mer aktiva i arbetet med riskanalys och
prioritering av kontrollpunkter. Vidare bör internkontrollplanen kompletteras med
information om riskbedömning alternativ en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt.
Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen antas av nämnden tidigare på året, efter
att regionstyrelsen har antagit sin internkontrollplan. Genom att anta planen tidigare
och genomföra kontroller löpande kan eventuella brister upptäckas och åtgärder vidtas
tidigare.
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Vidare anser vi att internkontrollrapporten kan kompletteras med en tydlig bedömning
av resultatet av respektive kontroll. Det är dock positivt att nämnden i
återrapporteringen år 2020 även fick en kortfattad uppföljning av de kontrollpunkter
som uppvisade brister föregående år.

3.3.9

Överförmyndarnämnden
Riskanalys och framtagande av internkontrollplan
Överförmyndarnämndens internkontrollplan tas fram av nämndens kansli. Av intervjuer
framgår att det inte genomförs någon strukturerad riskanalys inför framtagande av
internkontrollplan. Kansliet är litet, fyra medarbetare, och det uppges finnas en god
kännedom om vilka områden som är relevanta att inkludera i planen även utan en
riskanalys.
Överförmyndarnämnden fastställde den interna kontrollplanen för 2021 under
sammanträdet i december 2020. Följande kontrollpunkter är inkluderade i planen:


Efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR



Förnyad översyn av interna arbetsrutiner



Effektiviserad granskning av årsräkningar

Kontrollpunkterna beskrivs kortfattat i textform. Det saknas information om riskanalys,
ansvar för genomförande samt information om när och hur uppföljning/återrapportering
till nämnd ska ske.
Vid en jämförelse med internkontrollplanen för år 2020 kan vi konstatera att den
innehåller samma internkontrollpunkter. Vad som ska kontrolleras inom respektive
kontrollpunkt varierar dock mellan internkontrollplanerna. Internkontrollplanen för år
2021 är inte en kopia av planen från 2020 utan en utveckling/fortsättning av denna.
Uppföljning och återrapportering till nämnd
Genomförandet av de kontrollaktiviteter som beslutades för 2021 pågår när denna
granskning genomförs, vi kan därför inte granska uppföljningen för år 2021 utan har
istället tittat på uppföljningen av 2020 års internkontrollplan.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2020 återrapporterades till nämnden i en bilaga
till verksamhetsberättelsen. Uppföljningen består av kortfattade beskrivningar av de
kontroller/det arbete som har skett i relation till respektive kontrollpunkt.
Det saknas bedömning av om resultatet av kontrollerna är godkänt eller inte. Brister
har upptäckts inom en kontrollpunkt, det beskrivs att dessa har åtgärdats men det
framgår inte hur omfattande bristerna är.
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3.3.9.1

Kommentarer och bedömning
Vi kan konstatera att överförmyndarnämnden delvis följer regionens riktlinjer för intern
kontroll. Internkontrollplanen och uppföljningsrapporten är kortfattade och saknar en
del av den information som dessa dokument bör innehålla enligt regionens riktlinje.
Internkontrollplanen är inte baserad på en strukturerad risk- och väsentlighetsanalys. Vi
anser att nämnden bör vara mer aktivt delaktig i riskanalys och prioritering av
kontrollpunkter för internkontrollplanen.
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4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens
och nämndernas arbete med intern kontroll inte är tillräckligt.
Granskningen visar på att regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort
fungerande arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. I
dagsläget varierar det mellan nämnderna när internkontrollplanerna antas, hur
planerna är utformade och hur rapporterna är utformade. Regionens
internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och enhetligt med gemensam
övergripande tidsplan och gemensamma mallar för planer och rapporter. Det finns flera
goda exempel på utformning av planer, rapporter och årshjul hos nämnderna och
styrelsen i regionen som kan användas regionövergripande.
Vidare visar granskningen att det finns ett behov av att utveckla arbetet med risk- och
väsentlighetsanalys. Det finns idag ingen uttalad metod för riskanalys.
Vi anser att kraven på nämndernas och styrelsens involvering i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för att
säkerställa att det finns en samsyn i regionen. Styrelsen och nämnderna kan även med
fördel tydliggöra vid framtagande av rutiner för planering och uppföljning av intern
kontroll på vilket sätt och i vilken utsträckning de förtroendevalda ska delta i risk- och
väsentlighetsanalys och framtagande av internkontrollplan. De förtroendevaldas
delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen är av vikt då de dels är ansvariga för den
interna kontrollen, dels att de kan ha ett annat perspektiv på risker än förvaltningen.
Om de förtroendevalda inte deltar aktivt i analysen finns en risk att detta perspektiv inte
fångas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:
-

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.

-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av internkontroll.

-

Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.

-

Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och samtliga nämnder att
-

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens ledamöter i
internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.

-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk-och västenlighetsanalysen
samt prioritering av kontrollpunkter till internkontrollplanen.

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att:
-

Respektive nämnd antar en egen internkontrollplan som inkluderar
nämndspecifika risker och kontroller.
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Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnämnden att:
-

Anta internkontrollplan tidigare på året.

Vi rekommenderar patientnämnden att:
-

Årligen ta fram och besluta om en internkontrollplan baserad på en risk- och
väsentlighetsanalys.

Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Lovisa Jansson
Kommunal revisor

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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RS § 28

Protokoll
Sida 11 (54)

Begäran om tilläggsanslag. Upphandling
Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning

Ärendenummer: RS 2021/1867
Paragraf föregående instans: AU § 30
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 4 850 000 kronor till
investeringsbudgeten för Korpen 5 etapp 3 ombyggnation av
barnmorskemottagningen.
• Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och
på vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på
akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska
lokaler, för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och
som samtidigt är i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen
flyttat kan projektet för att iordningställa en central, gemensam, provtagning
starta. Den centrala gemensamma provtagningen ska tillhandahålla
provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna Wisby Söder och Visby
Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd frigörs lokaler inne på
respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i Korpen huset i Visby är
trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att frigöra utrymme
på vårdcentralerna är prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och
tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total
budget på 12,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000
kronor för investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av
barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre
konkurrens och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för
installatörer och material. I jämförelse med den första etappen som
genomfördes för ett år sedan (med samma typ av åtgärder) var kostnaden per
kvadratmeter mindre än hälften av det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 246
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-17
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Digital justering

Protokoll
Sida 12 (54)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1867
17 januari 2022

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag Upphandling Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på investeringsbudgeten för Korpen 5
etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning på 4 850 000 kronor.
Finansiering sker ur regionens Eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på
akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och som samtidigt är
i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för
att iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala
gemensamma provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda
vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är
iordningställd frigörs lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpen huset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-0620. Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och
tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total budget på
12,5 miljoner kronor.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1867

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget innebär en
högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000 kronor för
investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre konkurrens
och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för installatörer och
material. I jämförelse med den första etappen som genomfördes för ett år sedan
(med samma typ av åtgärder) var kostnaden per kvadratmeter mindre än hälften av
det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Korpen etapp 3 får en stor positiv påverkan på dels arbetsmiljön på vårdcentralerna
men också på patientsäkerheten.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 246 2021-12-16

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 246

TN § 246

Upphandling Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning begäran om
tilläggsanslag

TN 2021/2183
TN AU § 224

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för ombyggnation av Korpen 5 etapp 3,
barnmorskemottagning, med 4,85 miljoner kronor.

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme
på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan flytta in i lokaler som både behöver verksamhetsanpassas och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att projektet Etapp 3
får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna men påverkar även
patientsäkerheten. Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum
2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp. Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet på
vårdcentralerna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 246

Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål med
god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader och
finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Ärendets behandling under mötet

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

Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-03
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2183
3 december 2021

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag projekt Korpen 5 etapp 3
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för ombyggnation av Korpen 5 etapp 3,
barnmorskemottagning, med 4,85 miljoner kronor.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme
på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan flytta in i lokaler som både behöver verksamhetsanpassas och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att projektet Etapp 3
får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna men påverkar även
patientsäkerheten. Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum
2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp. Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet på
vårdcentralerna.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
och finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 29

Protokoll
Sida 13 (54)

Begäran om tilläggsanslag.
Trygghetspunkt Klintehamn

Ärendenummer: RS 2021/1866
Paragraf föregående instans: AU § 29
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag till hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget på
1 900 000 kronor för iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn
beviljas.
• Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess
har det funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens
särskilda boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter
genomlysning av flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den
tidigare vårdcentralen, Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och
framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av
lokalerna. Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i
veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan
från Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare.
Bemanning ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den
verksamheten har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av
teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas
underhållsbehovet (underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt
brandskydd) till 1 500 000 kronor. Investeringsbehoven omfattar två
mottagningsrum, väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal mm. För
att lokalen ska möta behoven behöver anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000
kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och
utökad hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för
investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av
innevarande års investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är
planerad att påbörjas under våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en investering med ovan beskrivna
lokalåtgärder för cirka 1 900 000 kronor och investering i
utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är en relativt hög
investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten
verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar dessutom på
att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel
arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten
verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, §151
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-03
Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Digital justering

Protokoll
Sida 14 (54)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1866
3 februari 2022

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag trygghetspunkt Klintehamn
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tilläggsanslag för investeringsbudgeten på 1 900 000 kronor för
iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn till hälso- och
sjukvårdsnämnden beviljas. Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget
kapital.

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess har det
funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda
boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av
flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen,
Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och framöver ska
även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av lokalerna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i veckan
med planerade besök hos undersköterska, sjuksköterska/distriktssköterska och med
möjlighet till digitalt läkarmedverkan från Hemse vårdcentral, samt med möjlig
utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning ska ske av ordinarie personal från
Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den verksamheten
har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av
teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas underhållsbehovet
(underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt brandskydd) till 1 500 000
kronor. Investeringsbehoven omfattar två mottagningsrum, väntrum, ett litet
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Tjänsteskrivelse
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personalrum, RWC, förrådslokal mm. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000
kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom förvaltningen.
Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och sjukvårdsnämndens
pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och utökad
hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget innebär en
högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av innevarande års
investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är planerad att påbörjas under
våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och sjukvårdsförvaltningens
bedömning är att en investering med ovan beskrivna lokalåtgärder för cirka 1 900
000 kronor och investering i utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är
en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en
relativt liten verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar
dessutom på att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel
arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten
verksamhet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden §151 2021-12-14
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 151

HSN § 151

Begäran om tilläggsanslag. Trygghetspunkt
Klintehamn

HSN 2021/834
HSN-AU § 140

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige 1,9 miljoner
i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i Klintehamn.

Efter att vårdcentralen i Klintehamn stängdes har det funnits såväl politisk ambition
som vilja hos befolkningen i Klintehamn att en trygghetspunkt ska öppnas. Tidigare
har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda boenden. I
Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av flera olika
lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen, Klinte
Sicklings 1-113 är den mest lämpliga. Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom
socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma
i delar av lokalerna. Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning,
men den verksamheten har avslutats under hösten 2021.
På framtida Trygghetspunkten i Klintehamn planerar Hemse vårdcentral att bedriva
verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från
Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning
ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Behoven är två mottagningsrum varav ett ska kunna ha en provtagningsstol förutom
brits. Förutom mottagningsrum är det nödvändigt med väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal med mera. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske. Lokalen behöver dessutom genomgå underhåll av samtliga ytskikt,
insyns- och solskydd samt brandskydd. Befintligt wifi i lokalerna beräknas ha god
täckning och det finns befintliga datainstallationer som fungerar väl. Säkerhetsmässigt
är skalskyddet relativt svagt vad gäller fönster och dörrar men bedöms ändå att det
inte är nödvändigt med någon åtgärd.
Nödvändiga investeringar i fastigheten uppskattas av teknikförvaltningen till 3 400
tkr varav 1 500 tkr är underhåll. Investeringar i inventarier uppskattas till cirka 630
tkr varav cirka 300 bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Övriga 330 tkr bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter investeringar/anpassningar bedöms till cirka 285 tkr för en
lokalyta på cirka 124 kvm. Nuvarande hyra är 75 Tkr/år och utökad hyra är beräknad
på kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen. Utöver hyra krävs städning
mm på totalt cirka 50 tkr per år.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 151

Lokalanpassningar och underhållsarbetet önskar teknikförvaltningen sker samtidigt
med de åtgärder som ska göras för att socialförvaltningen ska flytta in i sina lokaler,
på det viset blir det endast en etablering och mer rationell hantering av åtgärderna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Bedömning

Utredningen av lokalen påvisar att det behöver vara relativt många utrymmen för att
tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en
förhållandevis liten verksamhet. Lokalerna mellan socialförvaltningens verksamheter,
kommer efter lokalanpassningar, bli ändamålsenliga för den tänkta verksamheten och
kan vid behov utökas till att omfatta fler dagar.
Förvaltningens bedömning är att en investering i lokalåtgärder för cirka 1900 tkr och
investering i utrustning/inventarier/IT för cirka 330 tkr är en relativt hög
investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten
verksamhet.
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.
Bakgrund HSN-AU § 140
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 beslutar att begära av regionfullmäktige 1,9 miljoner
i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i Klintehamn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021
Skickas till
Regionfullmäktige
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Lena Bäckström, primärvårdschef
Ann Hovland-Tånneryd, verksamhetschef Hemse vårdcentral
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2021/834
23 november 2021

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Begäran om tilläggsanslag Trygghetspunkt Klintehamn
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige
1,9 miljoner i investeringsmedel för iordningställande av trygghetspunkt i
Klintehamn.

Sammanfattning

Efter att vårdcentralen i Klintehamn stängdes har det funnits såväl politisk ambition
som vilja hos befolkningen i Klintehamn att en trygghetspunkt ska öppnas. Tidigare
har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens särskilda boenden. I
Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter genomlysning av flera olika
lokaler har utredningen kommit fram till att den tidigare vårdcentralen, Klinte
Sicklings 1-113 är den mest lämpliga. Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom
socialförvaltningen och framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma
i delar av lokalerna.
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Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den verksamheten
har avslutats under hösten 2021.
På framtida Trygghetspunkten i Klintehamn planerar Hemse vårdcentral att bedriva
verksamhet några dagar i veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan från
Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare. Bemanning
ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Behoven är två mottagningsrum varav ett ska kunna ha en provtagningsstol förutom
brits. Förutom mottagningsrum är det nödvändigt med väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal med mera. För att lokalen ska möta behoven behöver
anpassningar ske. Lokalen behöver dessutom genomgå underhåll av samtliga ytskikt,
insyns- och solskydd samt brandskydd.
Befintligt wifi i lokalerna beräknas ha god täckning och det finns befintliga
datainstallationer som fungerar väl.
Säkerhetsmässigt är skalskyddet relativt svagt vad gäller fönster och dörrar men
bedöms ändå att det inte är nödvändigt med någon åtgärd.
Nödvändiga investeringar i fastigheten uppskattas av teknikförvaltningen till 3 400
tkr varav 1 500 tkr är underhåll.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 tkr varav ca 300 bedöms gå att ordna
med redan befintliga inventarier inom förvaltningen. Övriga 330 tkr bedöms
inrymmas inom hälso- och sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter investeringar/anpassningar bedöms till ca 285 tkr för en
lokalyta på ca 124 kvm. Nuvarande hyra är 75 Tkr/år och utökad hyra är beräknad på
kapitalkostnaderna för investeringen/anpassningen. Utöver hyra krävs städning mm
på totalt ca 50 tkr per år.
Lokalanpassningar och underhållsarbetet önskar teknikförvaltningen sker samtidigt
med de åtgärder som ska göras för att socialförvaltningen ska flytta in i sina lokaler,
på det viset blir det endast en etablering och mer rationell hantering av åtgärderna.
Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Bedömning

Utredningen av lokalen påvisar att det behöver vara relativt många utrymmen för att
tillhandahålla en acceptabel arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en
förhållandevis liten verksamhet. Lokalerna mellan socialförvaltningens verksamheter,
kommer efter lokalanpassningar, bli ändamålsenliga för den tänkta verksamheten och
kan vid behov utökas till att omfatta fler dagar.
Förvaltningens bedömning är att en investering i lokalåtgärder för ca 1900 tkr och
investering i utrustning/inventarier/IT för ca 330 tkr är en relativt hög investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten verksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/834

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Kajsa Holmström, lokalstrateg HSF
Lena Bäckström, primärvårdschef
Ann Hovland-Tånneryd, verksamhetschef Hemse vårdcentral
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 36

Protokoll
Sida 27 (54)

Tilläggsanslag
regionstyrelseförvaltningen – nytt
badhus

Ärendenummer: RS 2022/101
Paragraf föregående instans: KFB § 3
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 miljoner kronor för att påbörja
badhusinvesteringen 2022.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224
miljoner kronor (mnkr) i ett nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades
mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör
ske samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att
genomföra projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en
prekvalificering av tilltänkta entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms
lämpliga till att lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste
bygglov sökas. Allt detta görs ihop med entreprenören och detta bör ske under
2022. Priset har bedömts på erfarenheter från tidigare partnering bland annat
tilltänkta utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på
budgetberedningen samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 miljoner
kronor beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den
totala budgeten uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

RSF/Kultur- och fritidsavdelningen, och Ekonomistöd, RSF
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Angelica Andersson Fihn, Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag regionstyrelseförvaltningen – nytt badhus
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 mnkr för att påbörja badhusinvesteringen 2022.
Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224 mnkr i ett
nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör ske
samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att genomföra
projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en prekvalificering av tilltänkta
entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms lämpliga till att lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste bygglov sökas. Allt detta görs ihop
med entreprenören och detta bör ske under 2022. Priset har bedömts på erfarenheter
från tidigare partnering bland annat tilltänkta utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på budgetberedningen
samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 mnkr
beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den totala budgeten
uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 mnkr.
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Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
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RS § 49

Protokoll
Sida 53 (54)

Temporärt verksamhetsbidrag lantbruk

Ärendenummer: RS 2022/309
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås fatta beslut om att rekommendera miljö- och
byggnämnden att ta bort kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag för 2022, i
enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och
timavgifter), samt timavgifter för handläggning av ärenden utifrån
miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk, till ett värde av ca 2 miljoner
kronor.
• Åtgärden finansieras genom regionens eget kapital.
•

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen utbetalar 1.5 miljoner kronor till LRF Gotland för förstärkta
insatser inom kris- och omsorgshantering samt förstärkt rådgivning inom
likviditetsplanering, budgetuppföljning och affärsutveckling till gotländska
lantbruksföretag.
• Regionstyrelseförvaltningen ska arbeta för att inom gällande avtal öka
mängden lokala råvaror i mat och livsmedelsservice.
• Medlen finansieras genom regionstyrelsens näringslivsanslag.
•

Sammanfattning

Med anledning av ett ansträngt världsmarknadsläge och den senaste tidens
nationella kostnadsutveckling för lantbruksföretag närmar sig Gotland
allvarliga regionala geoekonomiska konsekvenser för öns livsmedelsförsörjning
och relaterade näringars långsiktiga tillväxt.
Gotlands självförsörjandegrad är god, men samtidigt helt beroende av en stabil
fastlandsexport; gotländska livsmedelsproducenter exporterar mellan 85 och 95
procent av sin produktion, där mellan fem och 50 procent ingår i Sveriges
totala livsmedelstillgång, varierat av kategori och säsong. Om
gotlandsproduktionen drastiskt förändras riskeras upparbetad infrastruktur
destabiliseras, vilket påverkar stora som små företagare inom
livsmedelsnäringarna, besöksnäringen, handel och transport.
Gotlands mat- och livsmedelsnäringar är ett utvalt styrkeområde inom Smart
Specialisering och intar en central roll i att öka regionens kapacitet,
konkurrenskraft och resiliens. Med bred räckvidd och etablerade relationer till
näringarna är LRF Gotland den utvecklingsaktör som inom ramen för ett
verksamhetsstöd just nu har möjlighet att rusta organisationen för att driva
utvecklingen framåt i förändringstider med stor påverkan på social, ekonomisk
och ekologisk tillväxt.
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För en landsbygdsstark ekonomi som Gotland handlar tillväxtens drivkrafter
till stor del om att främja lokala institutioner med socialt kapital, interaktion
och tillit – regionala tillgångar som lyfts i Vårt Gotland 2040, tillika effektmålet
God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. Härigenom kan
näringslivets möjligheter stärkas via utmaningsdrivna lösningar som utvecklar
regionala och lokala värdekedjor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat med tanke på
rådande situation samt ambitioner i Vårt Gotland 2040 (RUS) och i Smart
Specialiseringsstrategin för Gotland 2021-2027 utpekade prioriterat
utvecklingsområde tillskjuta ett temporärt verksamhetsbidrag till LRF Gotland
samt att tillfälligt ta bort relaterade tillsynsavgifter för 2022 inom regionens
miljötillsyn för aktiva lantbruksföretag;
-

avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens
ansvarsområde rörande lantbruk.

Senast 2023-01-31 ska LRF Gotland inkomma med en redovisning av hur
beviljade medel använts samt resultat därom.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att ett tillägg görs till regionstyrelsens beslut enligt
följande: ”regionstyrelseförvaltningen ska arbeta för att inom gällande avtal öka
mängden lokala råvaror i mat och livsmedelsservice”. Filip Reinhag (S) och
Claes Nysell (L) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
Stefan Nypelius yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-21
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
LRF
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RS 2022/309
21 februari 2022

Temporära insatser till LRF Gotland
Förslag till beslut



Regionstyrelsen utbetalar 1.5 mkr till LRF Gotland för förstärkta insatser
inom kris- och omsorgshantering samt förstärkt rådgivning inom
likviditetsplanering, budgetuppföljning och affärsutveckling till gotländska
lantbruksföretag. Medlen finansieras genom regionstyrelsens
näringslivsanslag.



Regionstyrelsen beslutar vidare att rekommendera att miljö- och
byggnämnden tar bort kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag för 2022 i
enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och
timavgifter) samt timavgifter för handläggning av ärenden utifrån
miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk. till ett värde av ca 2 mkr.
Åtgärden finansieras genom regionens eget kapital.

Ärendebeskrivning

Med anledning av ett ansträngt världsmarknadsläge och den senaste tidens nationella
kostnadsutveckling för lantbruksföretag närmar sig Gotland allvarliga regionala
geoekonomiska konsekvenser för öns livsmedelsförsörjning och relaterade näringars
långsiktiga tillväxt.
Gotlands självförsörjandegrad är god, men samtidigt helt beroende av en stabil
fastlandsexport; gotländska livsmedelsproducenter exporterar mellan 85 och 95
procent av sin produktion, där mellan fem och 50 procent ingår i Sveriges totala
livsmedelstillgång, varierat av kategori och säsong. Om gotlandsproduktionen
drastiskt förändras riskeras upparbetad infrastruktur destabiliseras, vilket påverkar
stora som små företagare inom livsmedelsnäringarna, besöksnäringen, handel och
transport.
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Gotlands mat- och livsmedelsnäringar är ett utvalt styrkeområde inom Smart
Specialisering och intar en central roll i att öka regionens kapacitet, konkurrenskraft
och resiliens. Med bred räckvidd och etablerade relationer till näringarna är LRF
Gotland den utvecklingsaktör som inom ramen för ett verksamhetsstöd just nu har
möjlighet att rusta organisationen för att driva utvecklingen framåt i förändringstider
med stor påverkan på social, ekonomisk och ekologisk tillväxt.
För en landsbygdsstark ekonomi som Gotland handlar tillväxtens drivkrafter till stor
del om att främja lokala institutioner med socialt kapital, interaktion och tillit –
regionala tillgångar som lyfts i Vårt Gotland 2040, tillika effektmålet God beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar. Härigenom kan näringslivets möjligheter stärkas
via utmaningsdrivna lösningar som utvecklar regionala och lokala värdekedjor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat med tanke på rådande
situation samt ambitioner i Vårt Gotland 2040 (RUS) och i Smart Specialiseringsstrategin
för Gotland 2021-2027 utpekade prioriterat utvecklingsområde tillskjuta ett temporärt
verksamhetsbidrag till LRF Gotland samt att tillfälligt ta bort relaterade
tillsynsavgifter för 2022 inom regionens miljötillsyn för aktiva lantbruksföretag;


avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens ansvarsområde
rörande lantbruk.

Övrigt

Senast 2023-01-31 ska LRF Gotland inkomma med en redovisning av hur beviljade
medel använts samt resultat därom.

Region Gotland

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
LRF Gotland
Registrator-mbn@gotland.se

2 (2)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 41

Protokoll
Sida 41 (54)

Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Paragraf föregående instans: KFB § 2
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Biblioteksplanen 2022-2024 fastställs.
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den
ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av
biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid
prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och
enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i
respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid
planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 20222024 sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet. SON har även
gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och folkbiblioteken

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar och tar med
sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten
är biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
regionstyrelsen fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från
remitterade nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar, med instämmande av Claes Nysell (L), att mål och
aktiviteter på sida 9 i biblioteksplanen, avseende läsfrämjande verksamhet för
folkbiblioteken ska kompletteras avseende att överbrygga läsklyftan mellan
pojkar och flickor.
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls. Komplettering av
biblioteksplanen görs inför regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08 §205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
Hälso- och sjukvårdsnämnden §149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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RS 2020/1569
24 februari 2022

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Ny regional biblioteksplan 2022-2024
Förslag till beslut i regionstyrelsen för slutligt beslut i regionfullmäktige

•

Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en tydlig överblick
över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och samverkan samt framtida
inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och
användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt Medicinska
fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Almedalsbibliotekets
universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas
inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 2022-2024
sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar från
samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och GVN ställer sig
bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom biblioteksplanen men vill ändra en
felaktig uppgift beträffande fysisk/digital tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på
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Medicinska fackbiblioteket. Även SON ställer sig bakom planen men vill inkludera
gruppen äldre och personer som av olika anledningar inte är studie- eller
yrkesverksamma i uppräkningen i inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd
genom livet. SON har även gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF
och folkbiblioteken inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar
och tar med sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via Kulturoch fritidsberedningen till Regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i Regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten är
biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen
fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från remitterade nämnder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24
Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08 §205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
Hälso- och sjukvårdsnämnden §149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111
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Peter Lindvall
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Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar. Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där du
befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som
ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet
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I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och läsfrämjande
arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för lärande och
personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket ger stöd för
yrkesutövning, studier och forskning. Folkbiblioteken är också en viktig resurs för äldre
och personer som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma.
1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; förtroende, omtanke
och delaktighet. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har en
unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för den gemensamma
offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja gymnasiet och ha
goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika förutsättningar för en god och
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jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete med läsfrämjande, bildning, utbildning, medie- och informationskompetens, digital delaktighet och
kulturaktiviteter bidrar de till att människor inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med
grupper med störst behov samt bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga, personer
med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat konkurrerar om
uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är attraktiva, smarta och
lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det viktigt att biblioteken
ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar och skapar strategier och
förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver biblioteken se till att fler
blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna och tillgängliga för alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och användarcentrerade metoder.
Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från användare men också från
ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt öppna upp för allmänheten att
själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social hållbarhet
och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade biblioteksverksamhet och i
biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och aktiviteter för perioden 20222024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter
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Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och har
en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och som är
en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier
och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och Läsfrämjandelyftet.
Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat
ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt
för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från bibliotekspersonal
på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns
sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja små barns
språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till boksamlingen.
Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek
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Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.
2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. I det fysiska biblioteket finns litteratur inom medicin, omvårdnad samt för målgruppen relevanta ämnen och kursböcker. Biblioteket tillgängliggör
vetenskapliga tidskrifter och databaser i digital form med åtkomst från valfri plats. Biblioteket vägleder också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra verksamheten under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling, utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet, men inte
enbart meröppet.
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Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter. Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala biblioteket. Digitala
system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering, tillgänglighet och nationella
minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna,
trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste säkras. Folkbiblioteken
ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala mötesplatser. Möjligheter ska
finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och samhällsservice men också att
själva arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättÄrendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

ningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska.

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på familje-
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stödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. En
grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika människor.
Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika språk kan vi
hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors förståelse av
sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens ambition att kombinera
kultur och hälsa.
Aktiviteter:









Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
och medie- och informationskunnighet

Ärendenr RS 2020/1569 Datum 2022-03-28

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK)
och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar förutsätter digitala kompetenser
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det nationella projektet Digitalt först –
med användaren i fokus har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.
Aktiviteter:




Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
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Stärka

allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:
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Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med folkbibliotekens
och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal,
stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när det gäller läsning, litteratur,
små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa. Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och läsfrämjande
beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella perspektiv är
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än
svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för samverkan
med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.
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4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att
främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.
Aktiviteter:



Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
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Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks
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Aktiviteter:






Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.
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5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som finns i våra
skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall försöka
att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka andelen bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.
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Aktiviteter:





Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.
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5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:
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Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda
vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblitoeksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:
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Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:
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Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek
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Aktiviteter:





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.
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9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet
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Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför allt
genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan sker främst i
styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i samverkan
med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar gåvoböcker inom
Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.
9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket, folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek. Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support och utveckling av biblioteksdatasystemet.
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10. Uppföljning
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Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och systematiska
kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive verksamhets
årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive biblioteksforms politiska
nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet med biblioteksplanen.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

SON § 205

Remissvar. Ny biblioteksplan

SON 2021/331
SON/AU § 126

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.

Socialnämnden har fått förslaget om ny biblioteksplan ”Biblioteksplan 2022-2024” på
remiss från regionstyrelsen.
Förslaget innehåller information om Region Gotlands biblioteksplan med mål, syfte
och förutsättningar. Förslaget innehåller beskrivningar av de olika biblioteksformerna
på Gotland och deras respektive prioriterade utvecklingsområden med tillhörande
mål och/eller aktiviteter. Förslaget innehåller även beskrivning av samverkan mellan
biblioteksformerna och beskrivning av biblioteksplanens uppföljning.
Förslaget har gått på intern remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget. Att förvaltningens målgrupp har
möjlighet att ta del av biblioteksverksamhetens utbud är av betydelse för att främja
aktivt deltagande i samhällslivet. Således är arbete för god tillgänglighet och för att
motverka utanförskap viktigt ur förvaltningens perspektiv. I förslaget omnämns
aktiviteter där samverkan med socialförvaltningen kan vara möjlig.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Bedömning

Socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget och framhåller betydelsen av att främja
ett aktivt deltagande i samhällslivet utifrån förvaltningens målgrupp.
Socialförvaltningen lämnar även följande synpunkter på innehållet.
Förvaltningen ser att biblioteken och deras aktiviteter kan bidra till såväl minskad
ensamhet som ökad digital delaktighet hos förvaltningens målgrupp. Således blir
biblioteksverksamhetens tillgänglighet en viktig fråga. Förslagets innehåll avseende
lagstiftning och styrdokument som belyser tillgänglighetsperspektiv och arbete med
särskilt prioriterade grupper utifrån behov, är att välkomna ur förvaltningens
perspektiv. Likaså förslagets riktlinjer som ska verka för likvärdig service och
bemötande. Förvaltningen vill framhålla vikten av att det som digitaliseras är
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt att miljön i
bibliotekslokalerna är tillgänglighetsanpassad.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-08

Protokollsutdrag
SON § 205

I förslagets inledning (1.4) beskrivs hur biblioteksplanen visar bibliotekens
möjliggörande av läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande,
utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Exempel som
omnämns är aktiviteter och bibliotek som riktar sig till barn, elever i grundskola och
gymnasium, studerande och yrkesutövande vuxna. Förvaltningen saknar
omnämnande av äldre personer och personer som av en eller annan anledning inte är
studie- eller yrkesverksamma.
Förvaltningen är positiv till de aktiviteter som omnämns i förslaget under målet
”Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla”. Bibliotekens uppsökande
verksamhet är angelägen för förvaltningens målgrupp utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv och för att motverka utanförskap.
Vidare önskar förvaltningen framföra att samverkan med socialförvaltningens
verksamheter kan vara möjlig i flertalet av de aktiviteter som omnämns i förslaget, så
som aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet och för att utveckla den
uppsökande verksamheten. Ett exempel på aktuell samverkan mellan
socialförvaltningen och biblioteken är att personer över 65 år kostnadsfritt kan låna
hem en surfplatta och få utbildning i hur den fungerar. Förutom att skapa tillfällen
för lärande och digital delaktighet innebär detta en möjlighet för personer som annars
inte skulle ha ekonomiska möjligheter att införskaffa en surfplatta. Förvaltningen gör
ett medskick att utveckling av biblioteksverksamhet på särskilda boenden kan vara ett
sätt för att öka tillgängligheten till kultur samt främja läslust för delar av regionens
äldre befolkning.
I förslaget identifieras inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för
socialförvaltningens verksamhetsområde.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Under arbetsutskottets sammanträde 2021-11-25 ,§ 126, diskuterades om det finns
något samarbete mellan biblioteken och särskilda boenden. Arbetsutskottet ville göra
ett tillägg om att biblioteken kan tillgängliggöras mer på våra särskilda boenden.
Kultur är viktigt för alla och detta är en åldersgrupp som har svårt att ta sig till
biblioteken. Förvaltningen har tittat närmare på detta och har därför ändrat sitt
förslag till remissvar sedan arbetsutskottet. Den nya tjänsteskrivelsen/remissvaret har
skickats till ledamöterna inför sammanträdet idag.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och
överlämnar tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande till regionstyrelsen.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

RS § 288 remiss – ny biblioteksplan, 2021-09-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

SON § 205

RS 2020/1569 Biblioteksplan 2022-2024
Tjänsteskrivelse RSF Regional biblioteksplan, daterad 2021-09-01
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-07

BUN § 120

BUN § 120

RS Remiss. Ny biblioteksplan

BUN 2021/611
BUN AU § 99

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022-2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Verksamhetsutvecklare Jan Wahlén
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden ställer sig positiv till
biblioteksplanen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

HSN § 149

Remiss. Ny biblioteksplan

HSN 2021/722
HSN-AU § 139

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade 2021-09-29 (RS § 288) att skicka ”ny biblioteksplan” på
remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Den nya planen föreslås gälla för
åren 2022-2024.
Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner
(Lag 2019:961). Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas
aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022-2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen, skolbiblioteken,
gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans bibliotek inom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt medicinska fackbiblioteket inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån
strategier för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av planen.
För hälso- och sjukvården omfattas det medicinska fackbiblioteket i den nya
föreslagna biblioteksplanen. Det medicinska fackbiblioteket är beläget på Visby
lasarett och bemannas av personal från Uppsala universitetsbibliotek. Det vänder sig
till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och studenter inom vårdämnen. I biblioteket finns medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till vetenskapliga
databaser som personal har fjärråtkomst till. Biblioteket vägleder också användarna i
informationssökning.
Sedan den förra biblioteksplanen har en revidering gjorts och planen har
kompletterats med prioriterade utvecklingsområden och tillhörande mål och
aktiviteter. Utvecklingsområden för det medicinska folkbiblioteket är digitala tjänster,
kommunikation samt nationellt samarbete.
Bedömning

Avsnittet mål och aktiviteter i biblioteksplanen har utformats i nära samarbete med
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-14

HSN § 149

bibliotekarie vid det medicinska fackbiblioteket samt kvalitetschefen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Bedömningen är att målen och aktiviteterna är välformulerade och möjliga att uppnå och arbeta efter. Hälso- och sjukvårdsnämnden
ställer sig därmed bakom den föreslagna biblioteksplanen men vill framföra en liten
synpunkt.
På sidan 7 står det att ”utvalda vetenskapliga tidskrifter finns på plats” vilket är
felaktigt. Biblioteket administrerar Eiras kollektion av e-tidskrifter och de är
tillgängliga för all vårdpersonal via internet. Det behöver därmed ändras i planen så
att det blir rätt och stämmer med verkligheten.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 139
Filip Reinhag (S) framför förslag om att komplettera yttrandet med en skrivning om
hälso- och sjukvårdens deltagande i projektet Bokstart vilket arbetsutskottets
ledamöter ställer sig bakom. Förvaltningen gör tillägget inför nämndens
sammanträde.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
och skickar det som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2021
Yttrande daterat 14 december 2021
Remiss. Ny biblioteksplan
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-08

GVN § 111

GVN § 111

Remiss. Ny biblioteksplan

GVN 2021/160
GVN au § 93

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden ställer sig positiv till biblioteksplanen

Jäv av Cecilia Herdenstam (Fi)

Regionstyrelsen har remitterat Biblioteksplan 2022–2024 till utbildningsnämnderna
för eventuella synpunkter på planen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har i
samarbete med flera andra förvaltningar arbetat fram förslaget till ny biblioteksplan.
Biblioteksplanen är dessutom förankrad bland annat i skolbiblioteksverksamheten.
Jämfört med tidigare biblioteksplaner så är denna version inte bara mer beskrivande
utan varje verksamhet har också tagit fram prioriterade utvecklingsområden.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ställer sig positiv till förslaget på ny
Biblioteksplan för 2022–2024
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-10
RS § 288, Ny biblioteksplan-remiss, 2021-09-29
Biblioteksplan 2022-2024
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 35

Protokoll
Sida 25 (54)

Försäljning av delar av aktieinnehav i
Gotland Grönt Centrum

Ärendenummer: RS 2021/1845
Paragraf föregående instans: Regu § 7
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i
Gotland Grönt Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Jäv:
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation Matbyrån”.
Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och Lantbrukarnas
Riksförbund med målet är att under 2022 sjösätta en näringslivsdriven
verksamhet i form av ett bolag ”Matbyrån AB”. Projektet finansieras av
Länsstyrelsen och pågår under perioden 2020-2022.
Förslag från Gotland Grönt Centrum är att det nya bolaget ska bli ett helägt
dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av Gotland
Grönt Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 40
procent samt Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen
och därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt
Gotland breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland
näringslivets organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare
samverkan samt ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen
inom den regionala utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och
livsmedel.
Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning
utifrån substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
EK: 4.381.955 kr (Bundet+Fritt)
Obeskattad reserv: 1.388.118 kr
Bolagsskatt 21,4% (2020)

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

Justerat EK: 4.381.955 kr + (1-0,214)* 1.388.118 kr = 5.473.016 kr
5% av justerat EK: 273.651 kr
Ärendets behandling under mötet

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

Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-18
Skickas till

Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland

Digital justering

Protokoll
Sida 26 (54)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1845
18 januari 2022

Thomas Bjuresten

Regionstyrelsen

Försäljning av delar av aktieinnehav i Gotland Grönt Centrum
Förslag till beslut

Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i Gotland Grönt
Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Sammanfattning

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation Matbyrån”.
Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och Lantbrukarnas
Riksförbund med målet är att under 2022 sjösätta en näringslivsdriven verksamhet i
form av ett bolag ”Matbyrån AB”. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och pågår
under perioden 2020-2022.
Förslag från Gotland Grönt Centrum är att det nya bolaget ska bli ett helägt
dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av Gotland Grönt
Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 40 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen och
därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt Lantbrukarnas
Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Ärendebeskrivning

Utgångspunkten i beslutet att sälja aktier till Tillväxt Gotland av Region Gotlands
aktieinnehav i Gotland Grönt Centrum kommer efter en anhållan från Mats
Pettersson, VD Gotland Grönt Centrum AB och Roger Hammarström,
Verksamhetsledare Tillväxt Gotland daterad 2021-10-25 till Region Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1845

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt Gotland
breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland näringslivets
organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare samverkan samt
ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen inom den regionala
utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och livsmedel.
Beslutsunderlag

Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning utifrån
substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
EK: 4.381.955 kr (Bundet+Fritt)
Obeskattad reserv: 1.388.118 kr
Bolagsskatt 21,4% (2020)
Justerat EK: 4.381.955 kr + (1-0,214)* 1.388.118 kr = 5.473.016 kr
5% av justerat EK: 273.651 kr
Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Mats Pettersson" <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>
Tue, 21 Dec 2021 14:44:31 +0100
"Thomas Bjuresten" <thomas.bjuresten@gotland.se>
VB: Ang aktier i GGC AB

Hej Thomas
Då har du nog allt bekräftat
Med vänlig hälsning
Mats Pettersson, VD
Hushållningssällskapet Gotland/
Gotland Grönt Centrum AB
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster
070-316 04 01
www.grontcentrum.se
www.hushallningssallskapet.se

Från: Martin Alexandersson <Martin.Alexandersson@lrf.se>
Skickat: den 21 december 2021 10:03
Till: Mats Pettersson <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>; Thomas Bjuresten
<thomas.bjuresten@gotland.se>
Kopia: nypelius@live.se; Petter Engström <Petter.Engstrom@lrf.se>
Ämne: Sv: Ang aktier i GGC AB
Bekräftar!
Från: Mats Pettersson <mats.pettersson@hushallningssallskapet.se>
Skickat: den 21 december 2021 09:28
Till: Thomas Bjuresten <thomas.bjuresten@gotland.se>
Kopia: nypelius@live.se; Martin Alexandersson <Martin.Alexandersson@lrf.se>; Petter Engström
<Petter.Engstrom@lrf.se>
Ämne: Ang aktier i GGC AB
Hej Thomas
Alla parter, dvs även LRF och Hushållningssällskapet samt GGCs styrelse, tycker att det är en bra lösning
att Region Gotland säljer 5 % av aktierna i GGC AB till Tillväxt Gotland, så att vi får in även Tillväxt
Gotland som delägare.
Bra om även någon från LRF kan svara alla på denna mail

Bifogar en del dokumentation i ärendet.
Med vänlig hälsning
Mats Pettersson, VD
Hushållningssällskapet Gotland/
Gotland Grönt Centrum AB
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster
070-316 04 01
www.grontcentrum.se
www.hushallningssallskapet.se

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 31

Protokoll
Sida 18 (54)

Inhyrning av lokaler

Ärendenummer: RS 2022/274
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Hyresavtal med Vacse Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige ska godkänna ett nytt
hyresavtal med Vacse Visborg AB avseende förhyrning av 4 byggnader på
fastigheten Visborg 1:15.
Hyrestiden är 15 år, från 2022-05-01 till 2037-04-30. Grundhyran per år sänks
från cirka 28,9 miljoner kronor (mnkr) till cirka 19,8 mnkr, en
kostnadssänkning på drygt 9 mnkr. Kostnadssänkningen är möjlig genom en
generell hyressänkning samt att ytan minskar genom att AB Gotlandshem
kommer att hyra knappt 1 400 kvm av dagens totalt 17 830 kvm. Region
Gotlands behov av arbetsplatser på Visborg bedöms kunna lösas genom ett
mer effektivt lokalutnyttjande samt genom nya arbetssätt.
Avtalet innebär att Region Gotlands samtliga förvaltningsledningar och
administrativa verksamheter fortsatt kommer att finnas på Visborgsområdet.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv inrymma cirka 3 500 – 4 000
bostäder, serviceinrättningar, kommersiellt utbud samt kommunal service som
ex. förskola och äldreboende. Att Region Gotland finns kvar i den miljön
bedöms viktigt för områdets utveckling.
I Region Gotlands resultatplan för perioden 2022-2024 beräknas behov av
effektiviseringar på sammanlagt 150 mnkr. 43 mnkr är redan beslutade att
genomföras 2022 inom olika områden. En del av kvarvarande behov av
effektivisering ska genomföras inom områdena digitalisering, bemanning,
inköp samt lokaler. Att effektivisera lokalanvändningen på Visborg kommer
därmed att bidra till att genomföra de kostnadssänkningar som är nödvändiga.
Genom att hyran för lokalerna på Visborg blir lägre kommer även internhyran
som nämnderna betalar att sänkas. Det innebär att även budgeten ska justeras.
Detaljerna för hur det kommer att gå till ska beslutas i samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att ett nytt
hyresavtal är ekonomiskt gynnsamt då en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr
per år kan genomföras. Det är också helt i linje med beslutat
effektiviseringsprogram där effektiviseringar av lokaler ska genomföras.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

Huvudalternativet till att fortsätta hyra lokalerna är att köpa dem. Enligt
Region Gotlands fastighetspolicy ska egen verksamhet i första hand bedrivas i
egna lokaler. Bedömningen är dock att en sådan investering skulle påverka
kommande behov av investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar på ett negativt sätt. Andra alternativ som utretts är att bygga
nya lokaler eller hyra andra lokaler men inget av dessa alternativ har bedömts
lämpliga.
När ett hyresavtal upprättas behöver en klassificering göras av om avtalet är att
betrakta som operationell eller finansiell leasing. Vad som gäller beror på
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Om
avtalet bedöms vara finansiell leasing ska det redovisas som en
anläggningstillgång som finansierats genom lån trots att inget köp genomförts.
I beräkningen av vad som gäller i det här fallet har uppgift lämnats om att ett
köp innebär en investering på mellan 500 och 600 miljoner kronor. Vi har
utgått från vår genomsnittliga ränta för extern upplåning samt använt
schablonbelopp för driftskostnader i grundhyran. Överenskommen hyrestid på
15 år har använts i beräkningen. Anledningen till att inte en längre hyrestid
använts är att det är fråga om kontorslokaler och inte specialanpassade lokaler.
Behovet av kontorslokaler kan komma att ändras mycket på 15 år. Möjlighet
finns för Region Gotland att efter hyrestidens slut omförhandla om mindre yta,
eventuellt bygga nya lokaler eller förhandla med ny hyresvärd. Beräkningen
innebär att nuvärdet av hyreskontraktet är 40 % av det verkliga värdet.
Innebörden är att det här hyresavtalet är att betrakta som ett operationellt
leasingavtal som inte behöver redovisas balansräkningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-02-10, § 3
Teknikförvaltningen, 2022-01-26
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-13
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Skickas till

Tekniska nämnden

Digital justering

Protokoll
Sida 19 (54)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Ulrika Jansson, ekonomidirektör

Ärende RS 2022/274
Datum 13 februari 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Inhyrning lokal Visborg 1:15
Förlag till beslut i regionfullmäktige



Hyresavtal med Vacse Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige ska godkänna ett nytt
hyresavtal med Vacse Visborg AB avseende förhyrning av 4 byggnader på
fastigheten Visborg 1:15.
Hyrestiden är 15 år, från 2022-05-01 till 2037-04-30. Grundhyran per år sänks
från cirka 28,9 mnkr till cirka 19,8 mnkr, en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr.
Kostnadssänkningen är möjlig genom en generell hyressänkning samt att ytan
minskar genom att AB Gotlandshem kommer att hyra knappt 1 400 kvm av
dagens totalt 17 830 kvm. Region Gotlands behov av arbetsplatser på Visborg
bedöms kunna lösas genom ett mer effektivt lokalutnyttjande samt genom nya
arbetssätt.
Avtalet innebär att Region Gotlands samtliga förvaltningsledningar och
administrativa verksamheter fortsatt kommer att finnas på Visborgsområdet.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv inrymma cirka 3 500 – 4 000
bostäder, serviceinrättningar, kommersiellt utbud samt kommunal service som
ex. förskola och äldreboende. Att Region Gotland finns kvar i den miljön
bedöms viktigt för områdets utveckling.
I Region Gotlands resultatplan för perioden 2022-2024 beräknas behov av
effektiviseringar på sammanlagt 150 mnkr. 43 mnkr är redan beslutade att
genomföras 2022 inom olika områden. En del av kvarvarande behov av
effektivisering ska genomföras inom områdena digitalisering, bemanning,
inköp samt lokaler. Att effektivisera lokalanvändningen på Visborg kommer
därmed att bidra till att genomföra de kostnadssänkningar som är nödvändiga.
Genom att hyran för lokalerna på Visborg blir lägre kommer även internhyran
som nämnderna betalar att sänkas. Det innebär att även budgeten ska justeras.
Detaljerna för hur det kommer att gå till ska beslutas i samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.

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 2022/274
Sida 2 (2)

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att ett nytt
hyresavtal är ekonomiskt gynnsamt då en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr
per år kan genomföras. Det är också helt i linje med beslutat
effektiviseringsprogram där effektiviseringar av lokaler ska genomföras.
Huvudalternativet till att fortsätta hyra lokalerna är att köpa dem. Enligt
Region Gotlands fastighetspolicy ska egen verksamhet i första hand bedrivas i
egna lokaler. Bedömningen är dock att en sådan investering skulle påverka
kommande behov av investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar på ett negativt sätt. Andra alternativ som utretts är att bygga
nya lokaler eller hyra andra lokaler men inget av dessa alternativ har bedömts
lämpliga.
När ett hyresavtal upprättas behöver en klassificering göras av om avtalet är att
betrakta som operationell eller finansiell leasing. Vad som gäller beror på
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Om
avtalet bedöms vara finansiell leasing ska det redovisas som en
anläggningstillgång som finansierats genom lån trots att inget köp genomförts.
I beräkningen av vad som gäller i det här fallet har uppgift lämnats om att ett
köp innebär en investering på mellan 500 och 600 miljoner kronor. Vi har
utgått från vår genomsnittliga ränta för extern upplåning samt använt
schablonbelopp för driftskostnader i grundhyran. Överenskommen hyrestid på
15 år har använts i beräkningen. Anledningen till att inte en längre hyrestid
använts är att det är fråga om kontorslokaler och inte specialanpassade lokaler.
Behovet av kontorslokaler kan komma att ändras mycket på 15 år. Möjlighet
finns för Region Gotland att efter hyrestidens slut omförhandla om mindre yta,
eventuellt bygga nya lokaler eller förhandla med ny hyresvärd. Beräkningen
innebär att nuvärdet av hyreskontraktet är 40 % av det verkliga värdet.
Innebörden är att det här hyresavtalet är att betrakta som ett operationellt
leasingavtal som inte behöver redovisas balansräkningen.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-02-10, § 3
Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen, 2022-01-26
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 3

Sida 1 (3)

Inhyrning av lokaler

Ärendenummer: TN 2022/299
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att godkänna nytt hyresavtal med Vacse Visborg
AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) avseende förhyrning av fyra
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 och överlämnar det till
Regionfullmäktige för beslut.
Sammanfattning

Sedan 2009 är samtliga Region Gotlands förvaltningar samlade med sina
förvaltningsledningar och administrativa verksamheter på Visborgsområdet.
Det var då ett strategiskt beslut som föranledde att vi skulle vara samlade för
att bland annat uppnå ökat samarbete och samverkan mellan förvaltningarna
samt att också underlätta för medborgare och besökare att kunna besöka ett
ställe för sina kontakter med Region Gotland.
Region Gotland hyr sedan 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 av Vacse
Visborg AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) enligt nedan:
Hus 1, Rådhuset, hyresperiod 2009-12-01 – 2025-03-31. Kvadratmeter 2 840
m2
Hus 2, Graip, hyresperiod 2010-06-01 –2025-03-3, Kvadratmeter 4 960 m2
Hus 3, Gute, hyresperiod 2009-12-01 –2025-03-31. Kvadratmeter 5 070 m2
Hus 4, Gunnfjaun, hyresperiod 2010-06-01 – 2025-03-31. Kvadratmeter 4 960
m2
Total yta 17 830 kvadratmeter och med en grundhyra på 28 940 020 kronor.
Region Gotland har sedan 2009 tecknat 5 st. tilläggsavtal avseende olika
lokalanpassningar, beställda efter hyresavtalets tecknade. De betalas av med en
summa årligen på hyran. Tillkommer gör även kostnader för fastighetsskatt
och värme vilket innebär att den totala års-hyreskostnaden för inhyrning för
Visborg, blir 32 582 511 kronor.
Hyresavtalen med Vacse Visborg AB har 24 månaders uppsägningstid med en
förlängningstid på 60 månader. Senast 2023-03-31 måste Region Gotland ha
bestämt sig hur man vill göra med hyresförhållandet.
Region Gotland har idag ca 400 000 egna kvadratmeter egenägda lokaler samt
hyr in ca 110 000 kvadratmeter för att kunna bedriva våra verksamheter. Den
totala kostnaden för våra lokaler är ca 500 miljoner kronor per år.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att genom en aktiv förvaltning långsiktigt
säkra fastigheternas värde medan Regionstyrelseförvaltningen tillser att
lokalerna, genom en väl fungerande lokalsamordning, nyttjas så effektivt som

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

möjligt. I förvaltningen ingår även översyn av våra inhyrda lokaler gällande
avtalstider och om man kan göra omförhandlingar av hyror och ytor.
Pandemin har lärt oss att arbeta på nya sätt med digitala lösningar m.m. samt
att våra behov framåt ser annorlunda ut mot tidigare.
Regionstyrelseförvaltningen har därför påbörjat en översyn av hur framtidens
kontorsarbetsplatser och arbetssätt skall se ut.
HR har också tagit fram en policy och rutin för hemma- och distansarbete.
Under hösten 2021 har en dialog och förhandling initierats med Vacse om det
nya läget och om regionens behov framöver. Huvudsyftet med denna dialog
har varit att få en mer kostnadseffektiv situation framåt där framtidens behov
av kontorsplatser varit styrande.
Dialogen har också lett fram till att Region Gotland beslutat att fortsätta vara
lokaliserade på Visborg och att ett nytt hyresavtal nu förhandlats fram.
I detta arbete har även tittats på möjligheten att inrymma AB Gotlandshem i
lokaler på Visborg. AB Gotlandshem har nu kommit överens med Vacse om
förhyrning av kontorslokaler på Visborg. Att AB Gotlandshem nu väljer att
flytta till Visborg möjliggör att 15-20 nya lägenheter kan inrymmas i nuvarande
kontor i Stäven.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv att inrymma ca 3500-4000
bostäder, serviceinrättningar, skolor, äldreboende samt andra samhällsviktiga
verksamheter och kommersiellt utbud. Att Region Gotland då finns kvar i den
miljön blir oerhört viktigt för områdets utveckling.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är
gynnsamt då Region Gotlands grundhyra sänks från ca 28,9 miljoner kronor till
ca 19,8 miljoner kronor och driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för
värme, vatten, fastighetsel samt fastighetsskatt.
Samtidigt så minskar Region Gotlands lokalyta med 1 372 kvadratmeter.
Barn- och genusperspektiv –Moderna ändamålsenliga och energioptimerade
lokaler med solceller innebär mindre påverkan på vårt klimat.
Landsbygdsperspektiv - Region Gotland har idag arbetsplatser och
verksamheter över hela Gotland. Som komplement till det nya hyresavtalet för
Visborg utreder vi nu hur kontorsarbetsplatser också kan utvecklas och
etableras i några av serviceorterna. Utöver detta kommer vi också att se en
ökad andel hemarbete även när pandemin är över.
Ekonomisk konsekvensanalys - Det nya hyresavtalet ger Region Gotland
betydande kostnadsminskningar och skapar förutsättningar för att kunna
hantera framtida behov av kontorsplatser.

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (3)

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-26
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Presentation på sammanträde
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2022/299
10 februari 2022

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Inhyrning lokal Visborg 1:15
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nytt hyresavtal med Vacse Visborg AB
(Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) avseende förhyrning av 4 st. byggnader
på fastigheten Visborg 1:15

Sammanfattning

Sedan 2009 är samtliga Region Gotlands förvaltningar samlade med sina
förvaltningsledningar och administrativa verksamheter på Visborgsområdet. Det var
då ett strategiskt beslut som föranledde att vi skulle vara samlade för att bl.a. uppnå
ökat samarbete och samverkan mellan förvaltningarna samt att också underlätta för
medborgare och besökare att kunna besöka ett ställe för sina kontakter med Region
Gotland.
Region Gotland hyr sedan 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 av Vacse Visborg
AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ) enligt nedan:
Hus 1, Rådhuset, hyresperiod 2009-12-01 – 2025-03-31. Kvm 2 840 m2
Hus 2, Graip, hyresperiod 2010-06-01 –2025-03-3, Kvm 4 960 m2
Hus 3, Gute, hyresperiod 2009-12-01 –2025-03-31. Kvm 5 070 m2
Hus 4, Gunnfjaun, hyresperiod 2010-06-01 – 2025-03-31. Kvm 4 960 m2
Total yta 17 830 kvm och med en grundhyra på 28 940 020 kr.
Region Gotland har sedan 2009 tecknat 5 st. tilläggsavtal avseende olika
lokalanpassningar, beställda efter hyresavtalets tecknade. De betalas av med en
summa årligen på hyran. Tillkommer gör även kostnader för fastighetsskatt och
värme vilket innebär att den totala års-hyreskostnaden för inhyrning för Visborg, blir
32 582 511 kr.
Hyresavtalen med Vacse Visborg AB har 24 månaders uppsägningstid med en
förlängningstid på 60 månader. Senast 2023-03-31 måste Region Gotland ha bestämt
sig hur man vill göra med hyresförhållandet.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/299

Region Gotland har idag ca 400 000 egna kvm egenägda lokaler samt hyr in ca 110
000 kvm för att kunna bedriva våra verksamheter. Den totala kostnaden för våra
lokaler är ca 500 miljoner kr/år.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att genom en aktiv förvaltning långsiktigt säkra
fastigheternas värde medan Regionstyrelseförvaltningen tillser att lokalerna, genom
en väl fungerande lokalsamordning, nyttjas så effektivt som möjligt. I förvaltningen
ingår även översyn av våra inhyrda lokaler gällande avtalstider och om man kan göra
omförhandlingar av hyror och ytor.
Pandemin har lärt oss att arbeta på nya sätt med digitala lösningar m.m. samt att våra
behov framåt ser annorlunda ut mot tidigare. Regionstyrelseförvaltningen har därför
påbörjat en översyn av hur framtidens kontorsarbetsplatser och arbetssätt skall se ut.
HR har också tagit fram en policy och rutin för hemma- och distansarbete.
Under hösten 2021 har en dialog och förhandling initierats med Vacse om det nya
läget och om regionens behov framöver. Huvudsyftet med denna dialog har varit att
få en mer kostnadseffektiv situation framåt där framtidens behov av kontorsplatser
varit styrande.
Dialogen har också lett fram till att Region Gotland beslutat att fortsätta vara
lokaliserade på Visborg och att ett nytt hyresavtal nu förhandlats fram.
I detta arbete har även tittats på möjligheten att inrymma AB Gotlandshem i lokaler
på Visborg. AB Gotlandshem har nu kommit överens med Vacse om förhyrning av
kontorslokaler på Visborg. Att AB Gotlandshem nu väljer att flytta till Visborg
möjliggör att 15-20 nya lägenheter kan inrymmas i nuvarande kontor i Stäven.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv att inrymma ca 3500-4000 bostäder,
serviceinrättningar, skolor, äldreboende samt andra samhällsviktiga verksamheter och
kommersiellt utbud. Att Region Gotland då finns kvar i den miljön blir oerhört
viktigt för områdets utveckling.
Ärendebeskrivning

Utifrån dialogen med Vacse är följande förslag framförhandlat avseende ett nytt
hyresavtal som ersätter de befintliga fyra hyresavtalen. Det nya hyresavtalet ger
Region Gotland möjlighet till en betydande kostnadsminskning genom att ytor
frigörs till AB Gotlandshem samt en generell hyressänkning på kvarstående ytor.
Det nya hyresavtalet innehåller bl.a. följande;
Hyresobjekt
Hyresobjektet omfattar 16 529 kvm i hus 1-4 vilket innebär att Region Gotland
fr.o.m. 2022-05-01 lämnar 1 371 kvm till Gotlandshem i hus 3 enligt separat
hyresavtal.
Hyrestid
Hyresperiod om 15 år från 2022-05-01 till 2037-04-30
Hyra
• Grundhyra: 19 834 900 kronor per år (1 200 kr/kvm)
• Driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2022/299

fastighetsskatt.
• Verksamhetsanknuten el tecknas och bekostas av hyresgäst
För att minska byggnadernas klimatpåverkan och även Region Gotlands kostnader
erbjuder sig Vacse (i den mån det är möjlighet pga byggnadsminne) att installera
solceller för att delvis kompensera hyresgästernas elförsörjning samt även installera
AI-teknik för driftoptimering av hyresgästens totala mediaförsörjning.
Övriga villkor
• Indexuppräkning 75 % från och med oktober 2021.
• Uppsägning/förlängning av hyresavtalet: 24 månader/48 månader
• Hyresvärden iordningställer ljusgården till yta som kan användas som en öppen
mötesplats för att ta emot besökare samt drop-down arbetsplatser för medarbetare.
Arbetet inkluderar att en öppning görs mot kaserngården.
• Region Gotland har i sitt befintliga avtal ett tillägg om ca 7 mkr för lokalanpassning
som ska regleras i det fall att de frånträder/omförhandlar sitt hyresavtal innan
utgången 2025-03-31.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är gynnsamt
då Region Gotlands grundhyra sänks från ca 28,9 mkr till ca 19,8 mkr och
driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt
fastighetsskatt.
Samtidigt så minskar Region Gotlands lokalyta med 1 372 kvm.
Barn- och genusperspektiv –Moderna ändamålsenliga och energioptimerade
lokaler med solceller innebär mindre påverkan på vårt klimat.
Landsbygdsperspektiv - Region Gotland har idag arbetsplatser och verksamheter
över hela Gotland. Som komplement till det nya hyresavtalet för Visborg utreder vi
nu hur kontorsarbetsplatser också kan utvecklas och etableras i några av
serviceorterna. Utöver detta kommer vi också att se en ökad andel hemarbete även
när pandemin är över.
Ekonomisk konsekvensanalys - Det nya hyresavtalet ger Region Gotland
betydande kostnadsminskningar och skapar förutsättningar för att kunna hantera
framtida behov av kontorsplatser
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-10
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Peter Lindvall
Region Gotland

2022-01-14

HYRESOFFERT
Vacse Visborg AB (Vacse), dotterbolag till Vacse AB (publ), återkommer härmed gällande offert för nytt
hyresavtal för Region Gotland på i del av byggnaden belägen på fastigheten Visby, Visborg 1:15.

Beskrivning av Vacse
Vacse är ett fastighetsbolag grundat 2009 inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med
offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till cirka 8,5 miljarder. Vacses ägare är
pensionsstiftelser med åtaganden som sträcker sig åtskilliga decennier in i framtiden, och bolaget har ingen
bortre tidsgräns då innehaven ska avvecklas. Utöver att vara en trygg ägare skapar Vacse också värden
genom långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Hållbarhetsarbetet inom Vacse utgår från företagets
miljöpolicy och handlar om att ta miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget och
dess fastigheter gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället i stort. Vacse är
övertygat om att en tydlig hållbarhetsstrategi är en viktig parameter för att uppfattas som en seriös och
långsiktig aktör
Bakgrund
Region Gotland hyr sedan den 2009 lokaler på fastigheten Visborg 1:15 enligt nedan förteckning:
Hus
1
2
3
4

Hyresavtal
111-01-01
111-02-01
111.03-01
111-04-01
Total årshyra

Hyresperiod
2009-12-01 – 2025-03-31
2010-06-01 –2025-03-31
2001-12-01 –2025-03-31
2010-06-01 – 2025-03-31

Kvm
2 840
4 960
5 070
4 960
17 830 kvm

Hyra per år
6 327 144
7 437 169
7 699 172
7437 168
28 940 020 kr

Hyra per kvm
2 171
1 499
1 511
1 599
1 623 kr/kvm

Exkl hg-anpassningar och driftstillägg

Förslag till nytt hyresavtal
Parterna har sedan en tid tillbaka diskuterat möjligheten för Region Gotland att minska sin förhyrning
innan hyrestiden löper ut 2025-03-31.
Nedanstående är således Vacses förslag avseende ett nytt hyresavtal som ersätter de befintliga fyra
hyresavtalen. Förslaget ger Region Gotland möjlighet till en betydande kostnadsminskning genom att ytor
frigörs till annan hyresgäst ”Gotlandshem” samt en generell hyressänkning på kvarstående ytor.

Vacse AB (publ)
Adress Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm
Orgnr 556788–5883
www.vacse.se

Hyresobjekt
Hyresobjektet omfattar 16 529 kvm i hus 1-4 vilket innebär att Region Gotland fr.o.m. 2022-15-01 lämnar
1 371 kvm till Gotlandshem i hus 3 enligt separat hyresavtal.
Hyrestid
Hyresperiod om 15 år från 2022-05-01 till 2037-04-30
Hyra
•
•
•

Grundhyra: 19 834 900 kronor per år (1 200 kr/kvm)
Driftstillägg enligt nuvarande hyreskontrakt för värme, vatten, fastighetsel samt fastighetsskatt.
Verksamhetsanknuten el tecknas och bekostas av hyresgäst
För att minska byggnadernas klimatpåverkan och även Region Gotlands kostnader erbjuder sig
Vacse (i den mån det är möjlighet pga byggnadsminne) att installera solceller för att delvis
kompensera hyresgästernas elförsörjning samt även installera AI-teknik för driftoptimering av
hyresgästens totala mediaförsörjning.

Övriga villkor
• Indexuppräkning 100 % från och med oktober 2021.
• Uppsägning/förlängning av hyresavtalet: 24 månader/48 månader
• Hyresvärden iordningställer ljusgården till yta som kan användas som en öppen mötesplats för
att ta emot besökare samt drop-down arbetsplatser för medarbetare. Arbetet inkluderar att en
öppning görs mot kaserngården.
• Region Gotland har i sitt befintliga avtal ett tillägg om ca 7 mkr för lokalanpassning som ska
regleras i det fall att de frånträder/omförhandlar sitt hyresavtal innan utgången 2025-03-31,
• Denna offert är giltig t.o.m 1 april 2022.
Stockholm den 14 jan 2022
Vacse AB (publ)

Sara Jägermo
Fastighetschef

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 34

Protokoll
Sida 24 (54)

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB 2022

Ärendenummer: RS 2022/72
Paragraf föregående instans: Regu § 8
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Sammanfattning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och
av Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets
verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi
Företagspartner Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2022/72
19 januari 2022

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi Företagspartner
Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna
ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Gotland (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet.
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2021.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i
bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utveckling och kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom
samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest
i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och marknaden.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Corona5A81BC095B614018AD5764770E30A041.docx
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utbrottet och inom ramen för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de
förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda.
Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det
identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av
bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på
verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund.
Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget är registrerat som
finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs
för god internkontroll och regelefterlevnad, till exempel genom åtgärder för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket
(Dataskyddsförordningen).
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska inom ramen för
bolagets vision och affärsidé medverka i det regionala utvecklingsarbetet på Gotland, och på så
vis bidra till måluppfyllelse och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur
vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den målstruktur som överlämnats gäller fortsatt
till dess att en ny och reviderad målstruktur överlämnas.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat
marknadskompletterande.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Särskilda uppdrag
från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag
som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan tillkomma
när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som
framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
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Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
exemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm

Visby den

e-signering, nästa sida

e-signering, nästa sida

Britta Burreau
Almi Företagspartner AB

Peter Lindvall
Region Gotland
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Almi Företagspartner Gotland AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av
verksamheten 2022
Av ägaranvisningar 2021 för Almi Företagspartner Gotland AB framgår att finansieringen av
bolagets verksamhet för 2022 ska överenskommas i särskild ordning.
Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan.

Almi Gotland
Totalt, kr

Moderbolag, kr
4 496 728

%
51%

Regional ägare,
kr
4 320 385

%
49%

Summa
8 817 114

Denna överenskommelse har upprättats i tre (3) exemplar varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
Stockholm

Visby

e-signering, nästa sida

e-signering, nästa sida

Britta Burreau
Almi Företagspartner AB

Peter Lindvall
Region Gotland
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 43

Protokoll
Sida 45 (54)

Motion. Förenklad tillgång till samlad
information om Region Gotlands klimatoch miljöarbete

Ärendenummer: RS 2021/1602
Paragraf föregående instans: AU § 32
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste
hur omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta
information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en
mer central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands
omfattande klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att
utveckla och förbättra det interna klimat, miljö och energi-arbetet. Bland annat
kommer kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även
informationens hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra
tillgängligheten på informationen för boende, besökare och företagare på
Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år
med att utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan
arbetsgrupperna och hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det
utvecklingsarbetet. Ett av målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till
den på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett
arbete pågår.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1602
21 januari 2022

Nathalie Ahlstedt Mantel

Regionstyrelsen

Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region
Gotlands klimat- och miljöarbete
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste hur
omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta
information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en mer
central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands omfattande
klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att utveckla och
förbättra det interna klimat, miljö och energi-arbetet. Bland annat kommer
kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även informationens
hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra tillgängligheten på
informationen för boende, besökare och företagare på Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år med att
utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan arbetsgrupperna och
hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det utvecklingsarbetet. Ett av
målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till den
på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett arbete
pågår.
Beslutsunderlag

Motion. Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och
miljöarbete, RS 2021/1602
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1602

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gerd Holmgren (Fi)
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!

Förenklad tillgång till samlad information om Region Gotlands klimat- och miljöarbete
Region Gotland har utlyst klimatnödläge och frågor som rör klimat- och miljö är högt på
agendan i alla nämnder.
Det är även av intresse för Gotlands befolkning att enkelt kunna hitta information om vad
som görs för att uppnå klimatmål o dyl.
Idag är det omständligt att hitta samlad information via Region Gotlands hemsida: den ligger
flera klick bort under ”Bygga bo och miljö”.
För att tydliggöra det arbete som görs och öka möjligheterna för medborgare att ta ställning
till och sätta sig in i regionens omfattande klimatarbete behövs tydlig och lättillgänglig
information.
Ämnet är omfattande och berör alla nämnder, alla människor, allt arbete inom regionen,
därför bör det, på samma sätt som informationen om Covid-19 och arbetet kring pandemin vårt andra stora krisarbete- finnas som en egen rubrik på hemsidan.
Med bakgrund av detta föreslår Feministiskt initiativ regionfullmäktige att besluta:
-

att tydlig och samlad information om klimat- och miljöarbetet görs tillgänglig på
regionens hemsidas startsida

Visby 2021-11-08
Gerd Holmgren mfl.

Avsägelse i regionfullmäktige
Innehåll
a) Svante Agnestigs (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.
2022-03-10 RS 2022/440.

Listan uppdateras löpande

Avsägelser och fyllnadsval
a) Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Dennis Söderström
(SD) föreslås,
Andrew Olsson (SD) RS 2022/527 från RF 21/2 2022
b) Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM)
efter Ethel Forsberg (MP) föreslås,
VAKANT (MP) från RF 21/2 2022
c) Som ny ersättare i valnämnden efter Torun Ström (Fi) föreslås,
Tore Tillander (V) från RF 21/2 2022 Vänsterpartiet har fått tillbaka en
ersättarplats från (Fi).
d) Som ny ledamot till Visby Övervakningsnämnd efter avlidne Hilbert Karlqvist
(C) föreslås;
Stig Hansson (C).
e) Som ny ersättare till Visby Övervakningsnämnd efter Stig Hansson (C)
föreslås,
Lena Hägglund (C).
f) Thomas Engström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden RS 2022/475.
g) Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Thomas Engström (S)
föreslås,
Anita Cavallin (S) RS 2022/481.
h) Peter Oliveskog (SD) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Gotlands
Tingsrätt. RS 2022/496.
i) Som ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt efter Peter Oliveskog (SD) föreslås,
Mats Boström (SD) RS 2022/525.
j) Emma Schüberg (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. RS 2022/530.
k) Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Emma Schüberg (SD)
föreslås,
Irene Hansson (SD).

Listan uppdateras löpande

Medborgarförslag; beslutade
Maria Hejdenbergs medborgarförslag om Ändra taxan vid telefonkontakt med läkare på
vårdcentralen, inkom 2021-09-30, RS 2021/1347.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-02-09, § 22.
Anette Torgnysdotters medborgarförslag om Rastgård för hundar i de större samhällena där det
finns lägenheter, inkom 2021-07-29, RS 2021/1114.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 262.
Kjell Wimans medborgarförslag om Belyst gång/cykelväg vid Langs väg - Sporthallen, inkom
2020-02-20, RS 2020/331.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-21, § 300.
Wilma Ahlvins medborgarförslag om Grafittiväggarna i Honörsparken behöver en renovering,
inkom 2021-04-28, RS 2021/711.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-02-09, § 22.
Gunilla Drysén medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid lasarettet där palliativ
vård kan utföras, inkom 2021-05-12, RS 2021/772.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 110.
Annica Grönhagen medborgarförslag om att namnge Visbys rondeller, gärna genom att utlysa en
namntävling för gotlänningar., inkom 2021-03-09, RS 2021/425.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2022-02-09, § 8.
Håkan Tornell medborgarförslag om att stödja Gotlands Restauranger i coronakrisen med att inte
ta ut någon avgift för livsmedel eller alkoholtillstånd för i år, inkom 2021-01-21, RS 2021/136.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2021-06-09, § 179.

xxx medborgarförslag om xxx, inkom 20ÅÅ-MM-DD, RS 20xx/xxx.
Beslut i xxxx 20ÅÅ-MM-DD, § XXX.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 22

Sida 1 (2)

Medborgarförslag. Ändra taxan vid
telefonkontakt med läkare på
vårdcentralen

Ärendenummer: HSN 2021/808
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 19
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att taxan för
telefonkontakt med läkare vid vårdcentral bör halveras från 200 kronor till 100
kronor. Motiveringen är att vården inte omfattar någon fysisk undersökning,
ingen provtagning samt att den upplevs som ett stressat och för kort tillfälle.
Alla patienter ska oaktat kontaktväg uppleva att de har fått en god och säker
vård. Taxan tar betalt för den kontakt som görs med hälso- och sjukvården där
det finns en medicinsk frågeställning, där den blir besvarad och där behandling
sker vid och efter behov. Vilken tid som en kontakt tar är inte avgörande för
taxans storlek.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att den nuvarande taxan för
telefonkontakt med läkare vid vårdcentral inte ska justeras.
Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 19
Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om 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 beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2022
Medborgarförslag

Digital justering

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

Skickas till

Maria Hejdenberg, förslagsställare
Regionfullmäktige

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 262

TN § 262

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i de
större samhällena där det finns lägenheter

TN 2021/3316
TN AU § 239

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår förslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket hundrastgårdar efterfrågas i några av de
större orterna på Gotland för att möta det behov som finns hos hundar och
hundägare.
Bedömning

Teknikförvaltningen får återkommande förslag om att anlägga hundrastgårdar på
olika platser på ön. Även om teknikförvaltningen anser att det är positivt med fler
mötesplatser på ön så ser teknikförvaltningen inte att hundrastgårdar ryms inom den
budget som finns för drift och underhåll av allmän plats. I dagsläget finns inga
regionägda hundrastgårdar på Gotland och att anlägga och sköta hundrastgårdar
innebär ett nytt ansvarsområde.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv då det kan underlätta för familjer med
hund att låta barnen rasta hunden.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget anses positivt ur landsbygdsperspektiv då hundrastgårdar kan bidra med
fler mötesplatser.
Ekonomisk konsekvensanalys
Enligt den handlingsplan som bifogats medborgarförslaget, uppskattas en
hundrastgård kosta ca 120 000 kronor att anlägga och 5- 10 000 kronor per år att
sköta (sabotage och underhåll ej inräknat). Sammanlagt skulle investeringskostnaden
för föreslagna hundrastgårdar bli 720 000 kronor med en driftskostnad på 30- 60 000
kronor per år.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden avslår förslaget.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-16

Protokollsutdrag
TN § 262

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-07
Medborgarförslag 2021-07-21
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-17

TN § 300

TN § 300

Medborgarförslag. Belyst gång/cykelväg vid
Langs väg - Sporthallen

TN 2020/1235
TN AU § 286

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår: När sporthallen i
södra Visby byggdes förväntades en god och säker kommunikation för gående och
cyklister mellan Visby och sporthallen. Denna har ännu idag inte kommit till stånd.
Jag föreslår att en sådan, direkt i anslutning till Langs väg, snarast projekteras och
utföres. Sannolikt väster om vägen Samtidigt bör den gamla cykelvägen längs med
östra sidan av Langs väg iordningställas, ev avskiljas med räcke och förses med
lämplig skyltning. Idag upplevs den som en del av körbanan.
Bedömning

Från Idrottsgatan och fram till villakvarteren vid Djuplunda saknas gatubelysning och
separat gång- och cykelväg på Langs väg. Vid anläggningen av Arenahallen byggdes
en helt ny belyst separerad gång- och cykelväg väster om Arenahallen. Den ansluter
till Visborgsområdet och även till tunnlarna norr ut och öster ut under Visbyleden.
En separerad gång- och cykelväg bör på sikt byggas utmed Langs väg till Arenahallen
men för närvarande finns inga medel avsatta till det.
Barn- och genusperspektiv – Anläggningen av en ny separerad och belyst gång- och
cykelväg till Arenahallen från centrala Visby har varit positivt ur trafiksäkerhets
synpunkt och i upplevd trygghetskänsla.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Påverkar inte ekonomin förrän medel för utbyggnad
av belysning och gång- och cykelväg budgeteras.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag

TN 2020/1235
Tjänsteskrivelse 16 november 2020
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sida 1 (2)

Sammanträdesdatum 2022-02-09

TN § 22

Medborgarförslag. Graffitiväggarna i
Honnörsparken behöver en renovering

Ärendenummer: TN 2021/2256
Paragraf föregående instans: TN AU § 25
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Medborgarförslaget gäller graffitiväggen i Honnörsparken. Förslaget är att den
ska skrapas rent från färg som flagnar. ” Skulle man inte kunna skrapa bort
dom befintliga färglagren så att konstnärerna kan få börja om? Just nu så flyger
lagren av färg in i trädgårdar och barnen i parken leker med bitarna och kan
skada sig.”
Bedömning

Väggen sågs över inför invigningen av Honnörsparken. Större flagor plockades
bort och den övre delen av väggen grundmålades. Konstformen innebär
befintliga målningar kontinuerligt målas över och det resulterar ibland i att
flagor ramlar bort. Lockelsen i att måla på väggen kan vara för att väggen inte
är för ”fin” utan känns lite ruff. Teknikförvaltningen har en kontinuerlig tillsyn
vid väggen när tömning av soptunnor sker. Teknikförvaltningen bedömer att
det vid tillsynstillfällen har sett fint ut på marken runtom väggen.
Barn- och genusperspektiv – Teknikförvaltningens bedömning är att det ser
fint ut på marken runt väggen och att det inte utgör något problem i dagsläget.
Landsbygdsperspektiv – Väggen är belägen i Visby och det finns ett
besöksvärde i parken för boende på övriga Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – En utökad budget skulle krävas för att
kontinuerligt rensa väggen från flagor. Åtgärden känns inte relevant med tanke
på att konstformen bygger på att man kontinuerligt målar över befintliga
målningar. Bedömningen är att det räcker med normal städning som ingår i
befintlig rambudget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-04-28
Tjänsteskrivelse 2021-12-29

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Skickas till

Regionstyrelsen och förslagsställaren

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-09-16

HSN § 110

HSN § 110

Medborgarförslag om att bygga
marklägenheter bredvid lasarettet där
palliativ vård kan utföras

HSN 2021/550
HSN-AU § 106

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Region Gotland ska bygga
marklägenheter bredvid lasarettet där palliativ vård kan utföras. Detta för att vid
livets slutskede för den som är sjuk och dennes anhöriga kunna ge ett så värdigt liv
och omvårdnad i en mer lik hemmiljö.
Regionfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för vidare hantering.
Intentionen i förslaget att bygga lägenheter för palliativ vård är bra. Dock kräver ett
ställningstagande för en sådan verksamhet en noggrann utredning för att säkra
kvalitet, effektivitet, ansvarsförhållanden och så vidare. I dagsläget är det inte aktuellt
att initiera en sådan utredning, detta bland annat på grund av den problematik som
finns kring lasarettets lokaler. Visby lasarett har begränsade lokalytor och utredning
pågår för att möjliggöra en utbyggnad av akutmottagningen som idag har en för liten
lokalyta i förhållande till det allt ökande söktrycket från patienter. Verksamheter har
även flyttats ut från Visby lasarett till exempelvis Korpen för att på kort sikt ge bland
annat akutmottagningen tillfälliga lokaler och bibehålla en hög patientsäkerhet. En
annan utmaning är parkeringssituationen vid lasarettet som också är under utredning
för att ta reda på om det är möjligt att frigöra ytor för parkeringsplatser för både
patienter och medarbetare. Att i dagsläget starta en utredning kring att bygga
lägenheter vid lasarettsområdet är därför inte aktuellt. Att däremot, som
förslagsställaren skriver, kunna ge ett ”så värdigt liv och omvårdnad” i livets
slutskede är något som hälso- och sjukvården ständigt arbetar med, bland annat med
hjälp av det palliativa teamet som gör att allt fler kan vårdas i det egna hemmet.
Bedömning

Att initiera en utredning kring att bygga särskilda lägenheter för palliativ vård på
lasarettsområdet är i dagsläget inte aktuellt då byggbar mark i angränsning till Visby
lasarett är begränsad samt att exempelvis projektet gällande utbyggnad av akutmottagningen är hälso- och sjukvårdens högst prioriterade projekt. Intentionen hos
förslagsställaren är däremot god och utveckling av den palliativa verksamheten pågår
kontinuerligt.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-09-16

HSN § 110

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 106
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 avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid lasarettet där palliativ vård
kan utföras
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2021
Skickas till
Gunilla Drysén, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

MBN § 8

Sida 1 (2)

Medborgarförslag - Namnge Visbys
rondeller

Ärendenummer: MBN 2021/1750
Paragraf föregående instans: AU § 7
Miljö- och byggnämndens beslut

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

Ett medborgarförslag inkom 2021-03-09 till regionfullmäktige (RS 2021/425)
med förslag om att namnge Visbys rondeller. Förslagsställaren lyfter att det
gärna skall ske genom att utlysa en namntävling för gotlänningar samt
eventuellt uppdra åt olika konstnärer – även yngre och ”oprövade” – att inom
vissa givna ramar och kriterier formge något i rondellen.
Medborgarförslaget har överlämnats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Bedömning

På många platser i Sverige har rondeller namngivits och Region Gotland ser
också att det finns ett behov av att namnsätta vissa rondeller i Visbys stadsbild.
Det är i första hand de rondeller som fungerar som noder i staden och utgör
en samlingsplats man i huvudsak navigerar utifrån.
Att namnge exempelvis rondeller underlättar orienteringen då vi ofta använder
det varje dag för att hänvisa till platser i vår omgivning. Det är också viktigt för
t ex trafikmeddelanden, räddningstjänsten, transporter m m. Ett namn
identifierar en plats och bidrar till att man särskiljer och lokaliserar platsen i
rummet samt kan hitta den på ett smidigt sätt.
Region Gotland namnsätter i första hand endast gator, vägar, kvarter, parker
och torg som ligger inom detaljplanelagt område, placerade på mark utlagd
som väg- eller parkmark i detaljplanen och där huvudmannaskapet är
kommunalt. Att namnge rondeller har tidigare inte varit aktuellt. En översyn
och ändring av den namngivningspolicy som togs fram 2013 måste därför
genomföras innan arbetet med att namnge rondeller kan starta.
Många av Visbys rondeller ligger under Trafikverkets ansvar vilket innebär att
det är dem som också svarar för eventuell namnsättning och utsmyckning av
dessa rondeller.
Namntävlingar ska normalt inte ingå i namnberedningsprocessen.
Namnsättning bör skötas enligt fastställda riktlinjer av Region Gotland. Att
avsätta resurser för att genomföra en namntävling är inte möjligt och
genomförbart i dagsläget.

Digital justering

Miljö- och byggnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

De medel Region Gotland har till förfogande för konstnärliga gestaltningar i
det offentliga rummet kommer genom den så kallade 1%-regeln, dvs när
Region Gotland anlägger nya bygg- eller anläggningsprojekt går 1% av budget
till uppdrag för konstnärer. Det innebär att det finns idag inga medel eller
resurser för att leda ett projekt med att utsmycka redan befintliga anläggningar
och sedan i förlängningen förvalta dessa verk.
Sammantaget ställer Region Gotland sig positiv till att namnsätta rondeller men
att det skall ske genom den fastställda namngivningsprocess som är framtagen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Hansson, fysisk planerare. Nämnden ansluter sig till
arbetsutskottets bedömning.
Helen Coughlin Sjögren (S) yrkar att:
Att vi i miljö och byggnadsnämnden antar medborgarförslaget med vissa
ändringar som att inte utlysa en tävling utan själva eller med hjälp av ex
Uppsala universitet jobba fram namnförslag. Namnsättning bör naturligtvis
skötas enligt fastställda riktlinjer av Region Gotland
Att ta hjälp av Uppsala universitetsprogram Samhälle, Politik- och juridik för
att få hjälp med att hitta namn som passar in på Gotland.
Att revidera texten i Namngivardokumentet och ta ett beslut på den ändringen
till nästa nämndmöte
Att samverka med Trafikverket då dem ansvarar för vissa av
cirkulationsplatserna.
Kerstin Löfgren Dahlström (C) yrkar med instämmande från Anders
Thomasson (C) att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Ordförande ställer proposition på Kerstin Löfgren Dahlströms yrkande och
Helen Coughlin Sjögrens yrkande och finner att Kerstin Löfgren Dahlströms
yrkande vinner bifall.
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen
Medborgarförslagslämnaren
Sökande

Annica Grönhagen, Othemarsgatan 10, 62143 Visby

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

MBN § 148

MBN § 148

Medborgarförslag. Stödja restauranger i
coronakrisen genom ingen avgift för
livsmedel eller alkoholtillstånd

MBN 2021/1453
AU § 179

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående att stödja Gotlands restauranger i
coronakrisen med att inte ta ut någon avgift för livsmedel eller alkoholtillstånd för i
år. Förslagsställaren föreslår att Region Gotland inte ska ta ut någon avgift för
livsmedel och alkoholtillstånd i år och att det ska gälla samtliga, utan ansökan från var
och en.
Bedömning

Avgiften för livsmedelskontroll är lagstadgad och enligt nuvarande lagstiftning finns
inget stöd i lagen för att återbetala eller sänka denna avgift. Enligt förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter är kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut en årlig avgift för
kontrollen. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten har för
livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för kontrollen.
Förordning (EU) 2017/625, artikel 83 innehåller förbud mot direkt såväl som
indirekt återbetalning av avgifter. Möjligheten till nedsättning utifrån särskilda skäl
enligt 10 § förordning (2006:1166) om avgifter på grund av pandemin är inte förenlig
med reglerna om nedsättning och återbetalning i förordning (EU) 2017/625.
När det gäller tillsynen av serveringstillstånd har Regionfullmäktige redan beslutat att
inte ta ut någon sådan avgift under 2021. Denna avgiftsbefrielse ingick i det
stödpaket som Regionfullmäktige beslutade om 210426 (RF § 61 Stödåtgärder riktade
till näringslivet 2021 med anledning av Coronapandemin).
Följaktligen är den del av medborgarförslaget som lagligen är möjlig att genomföra
redan beslutad om och därigenom beviljad.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras av Mattias Edsbagge, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter
sig till arbetsutskottets bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

MBN § 148

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse

210121
210504

Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
Insändare av medborgarförslag
Sökande
Håkan Tornell, Stenkyrka Stenstugu 154, 624 42 Tingstäde
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Medborgarförslag; nyinkomna
Irene Magnussons medborgarförslag om Gratis bussresor med kollektivtrafiken för alla
över 65 år på vissa tider, inkom 2022-02-08, RS 2022/179.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Upprätta avtal om klimatvård, inkom 2022-02-09,
RS 2022/187.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Upprätta avtal om vårdbesök hos legitimerad
naprapat, inkom 2022-02-09, RS 2022/189.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Översyn av tillgängligheten för rullstolsburna i
Visby, inkom 2022-02-09, RS 2022/190.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Joakim Nilssons medborgarförslag om Ombudsman eller liknande som tillgodoser våra
äldre invånares intressen när de har fått en placering på ett Säbo, inkom 2022-02-13, RS
2022/240.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.
Roland Hedblads medborgarförslag om Förbättra havsbadet vid Kallis, nödvändiga
förändringar och utbyggnad till ett havsbad som anstår en stor turiststad. Skydd för stora
vågor från badet till Kruttornet., inkom 2022-02-13, RS 2022/242.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Göran Waldt medborgarförslag om Skaffa digital brevlåda, inkom 2022-02-17, RS
2022/280.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Magnus Ekström medborgarförslag om Medicinsk fotvård, inte efter diagnos utan efter
behov, inkom 2022-02-17, RS 2022/282.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Pia Müller medborgarförslag om Ta fram användarvänliga och patientsäkra websidor i
vården, inkom 2022-02-22, RS 2022/306.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Inger Harstäde medborgarförslag om Belysning vid busshållplatsen Lye, inkom 2022-0224, RS 2022/329.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Johanna Rosander medborgarförslag om En hedring till det unika Gotlandsrusset i form
utav en ståtlig figur utav ett Gotlandsruss, inkom 2022-02-25, RS 2022/341.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Jan Ove Bjerkesjös medborgarförslag om Synkronisering av buss och färja, inkom 202203-02, RS 2022/382.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Jan Ove Bjerkesjös medborgarförslag om Stadsbusstrafik med anslutning till flygplatsen,
inkom 2022-03-02, RS 2022/384.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Linda Ehrlin Sjöbergs medborgarförslag om Utveckling av systemet Viktigt meddelande
till Allmänheten (VMA) för större täckning av hela Gotland, inkom 2022-03-03, RS
2022/392.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Christer Christianssons medborgarförslag om Tillstånd till sommaruthyrning, inkom
2022-03-08, RS 2022/424.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Jan Petterssons medborgarförslag om Förändringar av busslinjer, inkom 2022-03-12, RS
2022/448.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius angående fler
medborgarplatser

Visby 2021-12-13
På Region Gotlands hemsida går följande att läsa om Medborgarplatsen:
”Till vårt medborgarkontor är alla som är nyanlända och har svenska som
andraspråk välkomna med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya
samhället. Här kan en få hjälp med att förstå ett brev från myndigheter, en
räkning, hjälp att förstå hur en ska fylla i en blankett, vi guidar personer rätt i
vilka myndighetskontakter de ska ta, ta kontakt med hälso- och sjukvården eller
ringa telefonsamtal till myndigheter. Våra språkkompetenser: svenska, arabiska,
dari, spanska, engelska och persiska.”
Medborgarplatsen startade år 2017 för att underlätta flyktingmottagandet, men
alla gotlänningar är välkomna. Att kunna erbjuda hjälp på flera olika språk är en
styrka som ska värnas. Alla, oavsett bakgrund, modersmål eller hur länge en har
bott på Gotland, kan ibland behöva lotsning, hjälp att fylla i blanketter eller få
svar på samhällsfrågor.
Medborgarplatsen är ett bra exempel på hur Gotland kan bygga upp och utveckla
lättillgänglig samhällsservice. Vänsterpartiet ser ett behov av fler
medborgarplatser runt ön, kanske på respektive serviceort och kanske kopplade
till biblioteken där. Biblioteken är idag en naturlig samlingspunkt som går att
utveckla. Den som bor på sudret, på norr eller på mellersta Gotland ska precis
som de som bor i eller nära Visby ha nära till denna samhällsservice.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
* Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på behovet av fler
medborgarplatser, liknande den som idag finns inom avdelningen Arbetsliv och
Etablering?
* Finns det någon plan att bygga upp medborgarplatser utanför Visby och i så fall
hur är det tänkt att dessa ska organiseras? Finns det någon plan för att använda
biblioteken på öns serviceorter och ge dessa ett bredare uppdrag samt ökad
finansiering?
* Om någon plan att utveckla fler medborgarplatser inte finns, hur tänker du som
regionstyrelsens ordförande i så fall möta gotlänningarnas behov och önskemål
kring lättillgänglig samhällsservice på olika språk?
Victoria Öjefors Quinn, Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
gotland@vansterpartiet.se
gotland.vansterpartiet.se

Interpellationssvar
2022-02-17

Victoria Öjefors Quinn har ställt följande frågor till mig ang Medborgarplatser.
* Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på behovet av fler medborgarplatser, liknande den
som idag finns inom avdelningen Arbetsliv och Etablering?
* Finns det någon plan att bygga upp medborgarplatser utanför Visby och i så fall hur är det tänkt att
dessa ska organiseras? Finns det någon plan för att använda biblioteken på öns serviceorter och ge
dessa ett bredare uppdrag samt ökad finansiering?
* Om någon plan att utveckla fler medborgarplatser inte finns, hur tänker du som regionstyrelsens
ordförande i så fall möta gotlänningarnas behov och önskemål kring lättillgänglig samhällsservice på
olika språk?

Mitt svar;
Medborgarplatsen började som ett projekt redan 2013 och då var målgruppen alla med behov men
det var i princip bara nyanlända som kom. När integrationsenheten sedan tog över för att underlätta
flyktingmottagandet så ändrades därför inriktningen till målgrupp nyanlända, men alla gotlänningar
är välkomna. Alla, oavsett bakgrund, modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland
behöva lotsning, hjälp att fylla i blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
Medborgarplatsen har, förutom i Visby, också haft verksamhet kopplat till Folkhögskolorna.
Pandemin har påverkat verksamheten som ställt om till tidsbokning vilket upplevs ha fungerat bra.
UAF utvecklar nu verksamheten och kommer inom några veckor att starta upp verksamheten, först i
Visby och därefter i Hemse. Återigen är målgruppen - alla med behov som där kan få stöd i olika
samhällsfrågor. Det är ett sätt att underlätta integration, arbete/studier och minska utanförskap. Att
kunna erbjuda hjälp på flera olika språk är en styrka som ska värnas. Alla, oavsett bakgrund,
modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland behöva lotsning, hjälp att fylla i
blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
På Visborg finns också kundtjänsten som är tillgänglig för alla.
Som jag ser det behöver vi samordna regionens medborgarservice och också utveckla biblioteken till
servicepunkter över hela ön vilket vi också beslutat i plan för serviceutbud. Framåt tror jag också att
vi skall nyttja digital teknik mer. På så sätt kan man enkelt boka ett digitalt möte från något av
biblioteken för ett möte med Medborgarplatsen och den kompetens som finns där.
I Region Gotlands plan för serviceutbudet 2019-2030 står följande om samordning och utveckling av
servicepunkter;
Ett konkret sätt att åstadkomma detta är att utveckla ett koncept med så kallade servicepunkter på
landsbygden, som samlar ett flertal verksamheter i Region Gotlands regi under ett och samma tak. I
ett koncept med servicepunkter behöver dock också utveckling av metoder för att tillhanda service

vara en integrerad del, i syfte att förstärka servicen på landsbygden nära invånarna och minska
transportbehovet. Digitalisering av tjänster är ur detta perspektiv särskilt intressant.
Hemse är utpekad som pilot för en utvecklad servicepunkt, kopplad till biblioteket, där fokus skall
ligga på regionens service till invånare och andra som behöver komma i kontakt med Region
Gotlands tjänster.
Målet med servicestrategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar
till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök
och verksamhet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Eskelhem 2021-12-12

Planberedskap
Interpellation ställd till Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar
Lundqvist (M)

I Region Gotlands riktlinjer för bostadsförsörjning slås fast att det ska byggas 300 bostäder
årligen fram till 2025. Gotland har nu en mycket gynnsam situation gällande inflyttning.
Målet som för många kändes avlägset om att vi ska vara 65 000 gotlänningar till 2025 ser nu
ut att vara möjligt att nå.
Det bygger dock på att vi arbetar framgångsrikt med de strategier som i riktlinjer för
bostadsförsörjningen slås fast under respektive målområde. Ett av dessa är ”god
planberedskap”. Saknas detaljplanelagd mark minskar möjligheterna att nå volymmålet om
300 bostäder årligen drastiskt.
Att öka takten i bostadsproduktionen och öka planberedskapen var också ett av
allianspartiernas stora löften inför valet. Det var en bra ambition, vi ska dra nytta av den
attraktivitet Gotland har och fortsätta växa för att möta både näringslivets och offentlig
sektors kanske största utmaning, kompetensförsörjningen.
Det var också en hög ambitionsnivå. Under föregående mandatperiod slogs rekord i antalet
nyproduktioner på mycket lång tid.
Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till miljö- och byggnämndens 1:e vice
ordförande Ingemar Lundqvist (M)
1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört
med 2019-2021
2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region
Gotland målet att ha en god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder
per år?
3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av
dessa var fritidsboende?

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

Svar på interpellation ställd av Filip Reinhag (S)
Interpellation ställd till Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar Lundqvist
(M)

1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört med 2019-2021
Under perioden 2015–2018 antogs 10 detaljplaner för bostadsändamål.
Under perioden 2019–2021 antogs 8 detaljplaner för bostadsändamål.
Det vi ser är att det behöver beredas mer detaljplanerad mark och det är ett förslag som vi går fram med nu
inför vårens översiktsplanering för Region Gotland.

2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region Gotland målet att ha en
god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder per år?
Enbart utfallet från detaljplanerna medför inte att vi klarar bostadsförsörjningsmålet per år. Det har bara
skett en gång under perioden 2015-2021 och det var under 2016. Bostadsförsörjningen bör ta hänsyn till
både detaljplaner och bygglov då mycket bostadsbyggande sker utanför detaljplanelagt område och sker
då genom bygglovshantering, se tabell nedan.
Det är en brist som vi ser och som vi nu åtgärdar genom det förslag som läggs i Region Gotlands
översiktsplan.
År

Antal antagna
Antal
Bygglov/förhandsbesked Antal
Totalt antal
dpl för
bostäder
bostäder bostäder
bostadsändamål

2021

2

126

126

2020

3

76

76

2019

3

97

97

Totalt 2019-2021

8

299

299

2018

2

46

46

2017

3

134

134

2016

2

369

369

2015

3

95

95

10

644

644

Totalt 2015-2018

3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av dessa var
fritidsboende?
Antal bostäder som är färdigställda under 2019:

Fritidshus: 103 stycken
Bostadshus: 266 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2020:
Fritidshus: 107 stycken
Bostadshus 133 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2021:
Fritidshus: 136 stycken
Bostadshus: 138 stycken

Det vi ser idag är att det är mer ansökningar på bostäder totalt än vid något tidigare år. Januari och februari
2022 slår rekord i ansökningar.
Det sätter press på förvaltningen och det är något som vi just nu ser över hur vi ska hantera detta för att
säkerställa en god ansökansprocess i samverkan med ett bra arbetsklimatet för våra anställda.
Vi tycker att det är viktigt att den som ansöker anser sig bli bra bemött i processen och att vi bör hålla
handläggningstiderna.
Det gör att just denna del i vår verksamhet är under översyn.

1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört med 20192021
Under perioden 2015–2018 antogs 10 detaljplaner.
Under perioden 2019–2021 antogs 8 detaljplaner
2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region Gotland målet att ha en
god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder per år?
2021
Fastighet
Visby Pipdånen 5, 6
Östergarn Hallvide 1:10

Ärende nr
2019/1228
2019/1235

Summa:

Antal bostäder Typ av bostäder
120 Flerbostadshus
6 Enfamiljshus
126

Antagandeår:
2020
Fastighet
Visby Järnvägen 2, 3
Visby Russet 2
Fårö Butleks 1:3
Summa:

Ärende nr
2019/1721
2019/1754
2019/1194

Antal bostäder
70
1
5

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Enfamiljshus

76

Antagandeår:
2019
Fastighet
Visby Klövern 11, 1
Västerhejde Annex 1:1
Visby Ordboken 5, 11
Summa:

Ärende nr
Antal bostäder
MBN
2019/1758
28
MBN 2019/468
9
MBN
2019/1728
60

Typ av bostäder
Flerbostadshus
Enfamiljshus
Flerbostadshus

97

Enbart utfallet från detaljplanerna medför inte att vi klarar bostadsförsörjningsmålet per år.
Bostadsförsörjningen borde väl dock ta hänsyn till både detaljplaner och bygglov då mycket
bostadsbyggande sker utanför detaljplanelagt område och sker då genom bygglovshantering.
3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av dessa var
fritidsboende?
Antal bostäder som är färdigställda under 2019:
Fritidshus: 103 stycken
Bostadshus: 266 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2020:
Fritidshus: 107 stycken
Bostadshus 133 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2021:
Fritidshus: 136 stycken
Bostadshus: 138 stycken

Eskelhem 2021-12-12

Romapaketet
Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius(C)

Centerpartiets stora vallöfte till gotlänningarna var att öppna Romabadet igen om man fick
väljarnas förtroende. Efter snart en hel mandatperiod har man försålt tre fastigheter i Roma
där Romabadet var en av dessa. Nu väntar lantmäteriförrättning och investeringar för att
möjliggöra avstyckning av själva badet från skolans fastighet.
I själva anbudsprocessen redogjorde Region Gotland för vilket belopp man var beredd att
köpa badtimmar för. I underlaget preciserades denna summa till maximalt 300 000 kronor
årligen. I en jämförelse med simhallen i Fårösund som också drivs privat är det ett mycket
blygsamt belopp. Köpta badtimmar i Fårösund uppgår till ungefär sju gånger så mycket.
Att drifta simhall är dyrt, när Region Gotland nu beslutat sig för att bygga nytt vet vi att den
nya simhallen kommer att ha ett drift- och kapitalkostnadsnetto på c:a 13 000 000:- årligen.
Hemsebadet har en nettokostnad på c:a 3 000 000:-, Solbergabadet c:a 3 300 000:Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till Regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C).
1. Är det sannolikt att den uppgivna siffran om köpta badtimmar påverkade värderingen
av fastigheten?
2. Är det juridiskt möjligt att ändra antalet köpta timmar framöver med tanke på att den
uppgiften i anbudsunderlaget eventuellt spelat en direkt avgörande roll för värderingen
av fastigheten?
3. Kan man förvänta sig att Romabadet kommer kunna återuppstå med ett driftbidrag på
endast 300 000:- per år när övriga bad på Gotland har en nettokostnad på det
tiodubbla?

Filip Reinhag (S) 2021-12-12

Interpellationssvar
2022-02-17

Frågor ang Romapaketet
Filip Reinhag (S) har ställt ett antal frågor till mig ang Romapaketet utifrån att Centerpartiet vill skapa
möjligheter för bad i Roma och möjliggöra för privat drift av Romabadet.
För att få fram såväl bostäder som badmöjligheter i Roma och därmed bidra till utveckling i Roma
beslutade Regionfullmäktige 2020-09-28 RF § 124 att anta Daniel Hallgrens anbud och gav
Regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt Tekniska nämnden i uppdrag att
bereda och verkställa försäljning enligt beslut. Regionfullmäktiges beslut överklagades till
Förvaltningsrätten som sedermera avslog överklagandet. Markanvisningsavtal är beslutat i
Regionstyrelsen 2021-11-24.
Nu återstår erforderliga åtgärder och att lantmäteriförrättningar för Ekgatan, Björke Annex 1:7, och
Romabadet, Roma Kloster 2:3, beslutas av Lantmäteriet innan slutligt köpeavtal kan upprättas.
Genomförandet av Romapaketet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de förutsättningar
som gavs i anbudsförfarandet bland annat att det skall finnas en bassäng för simundervisning och
rehab. Jag är övertygad om att detta kommer bidra positivt till Romas utveckling med såväl nya
bostäder i olika former samt bra möjligheter till bad och rekreation.

Svar på frågorna;
1. En värdering måste rimligen påverkas av vilka intäkter som kan generas men i detta fall
påverkades värderingen betydligt mer av att det skall finnas bassäng för simundervisning och
rehab. Det angivna beloppet 300 000 kr visar på en intention från regionens sida att
återskapa badmöjligheter. Beloppet 300 000 kr motsvarar för övrigt den årliga kostnad som
badet årligen kostat regionen när det stått tomt, sedan dåvarande kultur- och
fritidsnämnden under Filip Reinhags ledning beslutade att stänga badet. Beloppet är inte
baserat på att driva ett fullskaligt badhus och indikerar att man inte bör räkna med några
stora intäkter från regionen.
2. Försäljningen av de tre fastigheterna i Romapaketet sker helt utifrån de förutsättningar och
avtal som nu är kända och beslutade, alltså enligt det som låg till grund i anbudsprocessen.
Om Region Gotlands behov av köp av badtimmar skulle förändras längre fram är det en fråga
som då får diskuteras och ev. upphandlas.
3. Ja absolut, med en bassäng för simundervisning och rehab i den form som köparen skissar
på. En klassad tävlingsbassäng har aldrig varit aktuellt om det är det frågan avser.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius angående utförsäljning
av studentlägenheter
2022-02-21

Region Gotland har genom sitt bostadsbolag ett övergripande ansvar för tillgången på
hyresbostäder, vilket också inbegriper bostäder för studenter.
Den 12 januari informerades regionstyrelsens arbetsutskott om Gotlandshems planer på
att sälja en väsentlig del av sina studentlägenheter. Informationen väckte förvåning,
särskilt då bolaget bara några veckor tidigare informerat om att inga ytterligare
försäljningar planerades i nuläget.
I Gotlandshems ägardirektiv står bland annat följande:
“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”
Det är möjligt att Eva Nypelius och Vänsterpartiet inte är överens om hur en ”försäljning
av större fastighetsbestånd” ska definieras. För Vänsterpartiet räknas inte mindre
försäljningar i hundratal. Frågan är också principiell då försäljningen i praktiken skulle
privatisera Gotlands bestånd av studentlägenheter och därmed skulle en viktig del av
Gotlandshems verksamhet upphöra. Det skulle alltså innebära en ”ny eller ändrad
inriktning av bolagets verksamhet”. Även det är skäl att lyfta frågan för beslut i
regionfullmäktige.
Att besluta om en så pass stor förändring av Gotlandshems verksamhet och en så pass stor
försäljning utan att lyfta frågan till regionfullmäktige som högsta beslutande organ i
Region Gotland tillika ägare till bolaget väcker också oro för att ytterligare försäljningar
och/eller förändringar kan komma att behandlas på liknande sätt av det borgerliga styret.
Studenter finns omnämnda i ägardirektivet som en grupp som särskilt behöver
uppmärksammas. Där finns också fler grupper, som exempelvis – “ungdomar som söker
sitt första egna boende” och “äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet
för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet”. Uppdrag om att tillgodose behoven av
sociala och medicinska förturer, samt bostäder för nyanlända finns även de definierade I
ägardirektivet.

Mina frågor:
Anser du att gällande ägardirektiv ger Gotlandshem rätt att fatta beslut om försäljning av
runt 200 studentlägenheter, utan godkännande av regionfullmäktige? Om ja, hur
definierar du i så fall en ”större försäljning”?
Anser du att ägardirektivet ger Gotlandshem rätt att sluta med befintliga uppdrag som
exempelvis att äga och förvalta studentbostäder utan att regionfullmäktige tillfrågas?
Vilka andra förändringar i Gotlandshems verksamhet och inriktning anser du i så fall kan
beslutas av bolaget utan att lyfta frågan i regionfullmäktige?
Finns det, som du känner till, ytterligare planer på att minska bestånd eller friskriva sig
ansvar för olika kategoriboenden, som exempelvis bostäder för sociala eller medicinska
förturer?
Saga Carlgren (V)

Interpellationssvar
2022-03-23

Ang GotlandsHems försäljning av studentlägenheter

Saga Carlgren (V) har ställt frågor till mig ang försäljning av studentlägenheter.

Inledningsvis:
GotlandsHem har fått förfrågan från bostadsföretaget K2A om att sälja bolagets 200
studentbostäder. K2A finns idag vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige. De
är specialiserade på studentbostäder och erbjuder helårskontrakt (12 månaders kontrakt)till
studenterna samt övrig service riktat mot studenter. K2A planerar att bygga 75 nya studentboenden i
Visby under 2022, och ytterligare 75 under 2023 samt har sedan tidigare en markanvisning för
studentlägenheter på Visborgsområdet. Detta har diskuterats vid bl a ägarmöten samt vid
information till RSAU.
GotlandsHem styrs bl a genom bolagsordning och via ägardirektiv som fastställs i Regionfullmäktige.
Här följer utdrag ur Bolagsordningen § 3 – 5 samt 14 för GotlandsHem;
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter,
används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.
– Bildande av bolag
– Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
– Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av
bolagets omsättning
– Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

I aktieägaravtalet står följande om Region Gotlands insyn;
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta
ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd

Mina svar på frågorna:
1. Anser du att gällande ägardirektiv ger Gotlandshem rätt att fatta beslut om försäljning av
runt 200 studentlägenheter, utan godkännande av regionfullmäktige? Om ja, hur definierar
du i så fall en ”större försäljning”?
Den tolkning styrelsen i GotlandsHem gjorde initialt var att bolaget skulle kunna ta beslut
eftersom de ansåg att det var en mindre del, knappt 5% av deras fastighetsbestånd. 202
lägenheter av totalt 4 662 lägenheter vid årsskiftet 2021. Den inriktningen stödde jag med
flera när det togs upp vid ägarmöte. Frågan kan givetvis alltid diskuteras, vad är en mindre
försäljning och vad anses som en större försäljning. Jag har respekt för att partierna kan se
olika på saken och göra olika bedömningar bland annat utifrån partiernas tidigare
ställningstagande om försäljningar. Ordföranden för regionens revisorer, Mats Ågren (S), har
därefter i januari 2022 till GotlandsHems VD framfört att enligt Region Gotlands revisorers
uppfattning är denna försäljning att betrakta som en större försäljning. GotlandsHems
styrelse har därför den 22 februari beslutat att en eventuell försäljning skall föreläggas
regionfullmäktige för slutligt godkännande. En enig bolagsstyrelse i GotlandsHem har
beslutat att gå vidare och förbereda för beslut om försäljning av studentbostäder.
2. Anser du att ägardirektivet ger Gotlandshem rätt att sluta med befintliga uppdrag som
exempelvis att äga och förvalta studentbostäder utan att regionfullmäktige tillfrågas?
Enligt ägardirektivet ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
- ungdomar som söker sitt första egna boende
- studenter
- äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i
egen lägenhet
Samtliga dessa grupper kommer GotlandsHem fortsatt att jobba gentemot genom att se över
och anpassa sitt kösystem. Ägardirektivet beskriver inte att GotlandsHem ska äga särskilda
bostäder för studenter utan det kan inrymmas i befintligt bestånd precis som det idag gör för
övriga utpekade målgrupper.

3. Vilka andra förändringar i Gotlandshems verksamhet och inriktning anser du i så fall kan
beslutas av bolaget utan att lyfta frågan i regionfullmäktige?

Bolaget har att följa de av fullmäktige antagna styrdokumenten och utifrån det fokusera på
nybyggnation av hyreslägenheter såväl i Visby som på landsbygden samt underhåll för att på
ett ändamålsenligt sätt förvalta sitt bestånd för Gotlands bästa. Kontinuerlig dialog förs med
bolaget genom regelbundna ägarmöten, 4 gånger per år.
4. Finns det, som du känner till, ytterligare planer på att minska bestånd eller friskriva sig
ansvar för olika kategoriboenden, som exempelvis bostäder för sociala eller medicinska
förturer?
Bolaget har idag olika kösystem för olika målgrupper där bostäder är integrerade i beståndet.
Det sociala ansvaret tar bolaget och under 2021 förmedlades 53 bostäder via bostadssocial
förtur vilket motsvarar 14,2% av totalt antal förmedlade bostäder 2021. Bolaget har inte vad
jag vet några planer på att friskriva sig från ansvaret enligt ägardirektivet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till
Gotlandshems ordförande Peter Norman
angående försäljning av studentlägenheter
2022-02-21
Gotlandshem har genom sitt ägardirektiv ett stort ansvar för tillgången på hyresbostäder
på Gotland, vilket också inbegriper bostäder för studenter. I ägardirektivet står det bland
annat:
“I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda
förturer såsom medicinska och sociala samt för nyanlända. Bolaget ska även i samarbete
med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa
förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
- ungdomar som söker sitt första egna boende
- studenter
- äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo
kvar i egen lägenhet.”
Den 12 januari informerade du, tillsammans med bolagets VD, regionstyrelsens
arbetsutskott om era planer på att sälja en väsentlig del av bolagets studentlägenheter.
Som huvudskäl till detta uppgavs att försäljningen skulle möjliggöra byggande av nya
hyresrätter. Detta var oväntat då bolagets VD vid tidigare informationstillfällen där även
du som ordförande medverkat, bland annat vid regionstyrelsens sammanträde, uppgivit
att försäljningar inte skulle vara bolagets strategi för att finansiera nybyggnation.
Försäljningen omfattar större delen av Gotlandshems bestånd vad gäller studentbostäder
och innebär att Gotlandshem inte längre själva kommer att äga och förvalta
studentbostäder i någon väsentlig omfattning. Detta trots att ägardirektivet pekar ut just
studenter som en grupp bolaget särskilt ska uppmärksamma, inom det egna beståndet.
Informationen i regionstyrelsens arbetsutskott den 12 januari omfattade också information
om hur beslut i frågan skulle tas. Där framgick att frågan inte skulle lyftas i
regionfullmäktige för beslut. Det framgick också att detta var avstämt med
regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius under ett ägarmöte mellan bolaget och Region
Gotland. Även detta är förvånande eftersom det i ägardirektivet går att läsa följande:
“Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd”
Försäljningen av Gotlandshems bestånd av studentbostäder omfattar
ungefär 200 lägenheter, vilket inte kan räknas som en liten affär och
därmed bryter hanteringen mot punkt tre i ägardirektivet.

Dessutom är frågan av principiell karaktär och innebär en ändrad inriktning av bolagets
verksamhet, då man inte längre äger eller förvaltar studentbostäder, vilket gör att
hanteringen även bryter mot ägardirektivets punkt fyra.
Mina frågor:
Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för
bostadsförsörjningen, när det gäller studenter efter en eventuell försäljning?
Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för
bostadsförsörjningen för övriga särskilt utpekade grupper i enlighet med ägardirektivet?
Vilket ansvar har du som ordförande för Gotlandshem för att säkerställa att beslut
gällande större försäljningar och ändrad inriktning av bolagets verksamhet tas på rätt nivå
i enlighet med ägardirektivet?

Thomas Gustafsson (V)

GotlandsHems svar till Thomas Gustafsson (V):

”Interpellation till Gotlandshems ordförande Peter
Norman angående försäljning av studentlägenheter”
Ärendet
Thomas Gustafsson (V) har i en interpellation (ärende RS 2022/276), ställt tre frågor riktade till Peter
Norman, styrelseordförande i GotlandsHem.
Då Peter Norman inte är ledamot i regionfullmäktige ska, enligt Region Gotlands jurister, fullmäktige
godkänna att interpellation överlåts till honom att besvara:
Av 5 kap. 63 § KL framgår att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta
besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett
kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. (Detta framgår även av 34 § av
fullmäktiges arbetsordning.) Så man kan inte interpellera Norman direkt. Däremot kan
fullmäktige tillåta att besvarandet överlåts.

Bakgrund
GotlandsHem har via Region Gotland fått en förfrågan från bostadsföretaget K2A om att sälja våra 200
studentbostäder till dem. K2A finns vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige.
De är specialiserade på studentbostäder, men har också många vanliga hyresbostäder. K2A planerar
att tillföra 75 nya studentboenden under 2022, och ytterligare 75 under 2023.
GotlandsHem har arbetat med frågan tillsammans med vår ägare, Region Gotland, och informerat
regionstyrelsens arbetsutskott om ärendet.
GotlandsHems huvudsakliga motiv för en försäljning är att en annan aktör tar långsiktigt ansvar för att
öka antalet studentbostäder med helårskontrakt, och att GotlandsHem därmed under överskådlig
framtid kan fokusera på att nyproducera hyresbostäder i enlighet med ägarens styrning, samt
återinvestera i befintliga fastigheter för att hantera det ackumulerade underhållsbehovet. En
försäljning bedöms dessutom signifikant bidra till det kapitalbehov som återinvesteringarna innebär.
En försäljning innebär att GotlandsHem kommer arbeta med att säkerställa plats för studenter i
bostadskön, tillsammans med de andra särskilt angivna kategorierna. Vidare innebär det att
kommande nyproduktioner kommer ta hänsyn till de behov som finns bland studenter, unga vuxna
och äldre med behov av särskilda anpassningar.

Svar på Thomas Gustafsson (V) frågor, förutsatt fullmäktiges godkännande
Fråga 1. Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen,
när det gäller studenter efter en eventuell försäljning?
GotlandsHems styrelse ansvarar inför ägaren att uppfylla ägardirektivet. GotlandsHem har i sin
planering tagit hänsyn till studenters bostadsbehov dels genom att hantering av bostadsköer ses över
och anpassas för att säkerställa studenters boendebehov även i framtiden, dels genom att ta hänsyn
till studenters boendebehov i samband med nyproduktion.
Fråga 2. Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen
för övriga särskilt utpekade grupper i enlighet med ägardirektivet?
GotlandsHems styrelse ansvarar inför ägaren att uppfylla ägardirektivet. GotlandsHem har i sin
planering tagit hänsyn till behoven för såväl studenter som unga vuxna och äldre, dels genom att
hantering av bostadsköer ses över och anpassas för att säkerställa dessas boendebehov, dels genom
att ta hänsyn till dessa särskilt angivna gruppers behov i samband med nyproduktion.
Fråga 3. Vilket ansvar har du som ordförande för Gotlandshem för att säkerställa att beslut gällande
större försäljningar och ändrad inriktning av bolagets verksamhet tas på rätt nivå i enlighet med
ägardirektivet?
GotlandsHems styrelse har fullt ansvar för att säkerställa att krav i form av ägardirektiv, bolagsordning
samt lagar i form av bland annat aktiebolagslagen uppfylls.
När avvägningar och bedömningar krävs gör vi det genom löpande dialog och möten med ägaren.
I det fall som dessa frågor hänvisar till har dialogen förts även genom information till regionstyrelsens
arbetsutskott.
Inget av de direktiv som gäller för GotlandsHem ställer krav på att GotlandsHem ska äga och förvalta
fastigheter där endast studenter får bo. GotlandsHem bedömer därför efter dialog med ägaren att
studenter kan hanteras på samma sätt som andra särskilt angivna grupper och att de kan inrymmas i
befintligt och framtida bestånd. GotlandsHem anser därför inte att det finns någon förändrad
inriktning att besluta om.
Den andra delen av frågan vill ha svar på vad en större försäljning är. GotlandsHems styrelse har efter
dialog med ägaren och i regionstyrelsens arbetsutskott gjort bedömningen att 5% av
fastighetsbeståndet inte är en större del av GotlandsHems fastighetsbestånd. Ordföranden för
regionens revisorer, Mats Ågren, har dock 28 januari 2022 till bolagets verkställande direktör framfört
att enligt Region Gotlands revisorers uppfattning är det att betrakta som en större försäljning.
GotlandsHems styrelse beslutade därför 22 februari att förelägga en eventuell försäljning till
regionfullmäktige för slutligt godkännande.

Interpellation till socialnämndens
ordförande Rolf Öström ang. brister
inom privat äldreomsorg
2022-02-21
Jag har med oro tagit del av de rapporter som rör hur äldreomsorg bedrivs på Gotland. Under din
ledning av socialnämnden har utövare av äldreomsorg, inte minst Attendo på Terra Nova,
bedrivit en verksamhet som inte är acceptabel.
Du har också privatiserat äldreboendet i Hemse samt Illiansgården. Det finns inget idag som tyder
på att verksamheten nu är bättre än den var före privatiseringen. Snarare vittnar personalen där
om brister som inte är acceptabla. Vad är poängen att privatisera när verksamheten blir sämre?
Den kommande upphandlingen av Sudergården kommer även den att genomföras på sedvanligt
vis med lägsta pris som avgörande måttstock när övriga krav i upphandlingsunderlaget anses
uppfyllda. Vi vet av tidigare upphandlingar att driftbolagen bjuder under varandra och det lägre
priset betalas med färre anställda. Vad finns det för garantier i upphandlingsunderlaget som gör
så att Terra Novas misslyckande inte upprepas på Sudergården?
Jag anser att det inte bara är Attendos fel att det ser ut som det gör på äldreboendet i Terra
Nova, även om de naturligtvis har ett stort ansvar. Bristerna finns även i det sätt du och din
majoritet i socialnämnden upphandlar och granskar verksamheterna.

Mina frågor:
Varför är det möjligt att den undermåliga verksamheten på Terra Nova har fått pågå så pass
länge och varför har man inte upptäckt bristerna tidigare?
Hur har det varit möjligt att Attendo under en lång period i princip har nonchalerat
Socialnämndens handlingsprogram efter att kvalitetsgranskningen gjorts?
Vad anser du att Region Gotland bör ändra i sitt arbete för att detta inte ska hända igen?

Saga Carlgren (V)

Svar på interpellation ”brister inom privat äldreomsorg”.

Som bakgrund till frågor som ställs i denna interpellation kan sägas att det inom ramen för
kvalitetsarbete på Socialförvaltningen inleddes en uppföljning avseende SÄBO Terra Nova som drivs
av Attendo sedan år 2017, eftersom framför allt resultatet av de genomförda
brukarundersökningarna visade på försämrade resultat. Det konstaterades i dokumentet
”kvalitetsuppföljning Attendo Terra Nova” daterad 2021-03-24 att det fanns utvecklingsområden. En
handlingsplan för Attendo upprättades för genomförande. De två beskrivna dokumenten
presenterades i Socialnämndens handlingar vid sammanträdet 2021-06-10. Inga frågor om
kvalitetsarbetet riktat mot Attendo Terra Nova ställdes vid detta sammanträde. Inga frågor har ställts
till vare sig mig som ordförande eller till Socialförvaltningen under sommaren och hösten om hur
arbetet fortgått.
Ärendet har inte handlagts på ett annat sätt i det här fallet av Socialförvaltningen, än vad som är
brukligt utifrån hur ärenden av det här slaget handläggs. Handläggningen fortgick. Jag informerades
som ordförande i mitten av december om att förvaltningen hade synpunkter på Attendos respons
vad gäller att göra de förbättringar som fanns angivna i den upprättade handlingsplanen. Ett möte
mellan Socialnämndens presidium, förvaltningsledningen och representanter från Attendo ägde rum
för att vi från politiskt håll skulle få underlag för vidare bedömning i ärendet. Hela Socialnämnden
underrättades vid sammanträdet den 9 februari. Min bedömning efter mötet, vilket har bekräftats,
var att Attendo då hade påbörjat ett förbättringsarbete med bland annat förstärkning av ledarskapet
på boendet.
Min bedömning är att Attendo brustit i sitt arbete på flera sätt i det här fallet. Förbättringsarbetet
kom igång för sent efter de första kontakterna med SOF. Brister har konstaterats i hur
avvikelserapportering journalförts. Registerhanteringen har brustit.
Bristerna har nu rättats till så att det nu bedrivs en äldreomsorg som är godkänd av
Socialförvaltningen. Som de säger ”boendet är nu varken bättre eller sämre än de övriga boenden
som finns inom Region Gotlands ansvar”. Utifrån den bedömningen beslutade majoriteten i
Socialnämnden vid sammanträde den 15 mars att Attendo får förtroendet att driva verksamheten i
det här boendet fram till det att avtalet löper ut den 31 oktober år 2024. Regelbunden kontakt
kommer att ske mellan Attendo Terra Nova och Socialförvaltningen enligt beslut om att godkänna
kvalitetsplanen för år 2022 i vilken denna åtgärd innefattas.
På frågan om vad som skall ändras så att något av det här slaget inte skall hända igen, så har
Socialnämnden vidtagit åtgärder. Förutom de kvalitetsdokument som är godkända och beslutade av
Socialnämnden skall gälla, så har även ett uppdrag givits till Socialförvaltningen. Uppdraget innebär
att Socialförvaltningen vid Socialnämndens sammanträde i juni nu år 2022 skall återkomma med vilka
åtgärder som ytterligare kan förbättra kvalitetsarbetet. Tydligt är att kommunikationen mellan
kvalitetsavdelningen och utförarna på samtliga boenden kan bli bättre. Extraordinära händelser
måste med redovisade åtgärder medelas skyndsamt. Detta för att, precis som interpellanten
efterfrågar, brister i verksamheten skall upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

Interpellation till Socialnämndens ordförande.
Hur kan socialnämnden ändra sina Riktlinjer för handläggning enligt Socialtjänstlagen för äldre och
funktionsnedsatta vid biståndsbedömning så att aktiviteterna i handlingsplanen för psykisk hälsa
uppnås?
I Handlingsplan för psykisk hälsa punkt 15 står det:
”Äldre personer ska få stöd för att främja sin psykiska hälsa”
”Depression hos äldre måste förebyggas.”
”Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att
förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.”
”De äldre personer som löper störst risk att få psykisk ohälsa är de som är ensamma, socialt isolerade
och de med funktionsnedsättningar.”

Det bästa sättet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa är att motverka ensamhet och svält.
Om riktlinjerna för bistånd revideras genom att öka möjligheten till gemensamma måltider så ger
det:
Bättre aptit och ökad matlust, det ger social gemenskap, det ger fysisk aktivitet genom promenad till
matsalen.
Därmed minskas behovet av hemtjänst och antidepressiv medicinering. Det minskar risk för
undernäring och fallolyckor och sjukhusvård. En god måltid i gemenskap är billigare än ett benbrott.
På 80 talet hade vi dagcentraler i Visby: Senapen, Lackviolen, Grönsiskan och Gråbo som serverade
dagens lunch från lasarettet och som också hade terapi. Dessa var öppna och välkomnande både för
de som bodde i husen och för de som bodde i närheten. Även Åkermanska hade matservering med
eget kök och terapi.
Gotland har idag en stor andel äldre och om vi ska kunna ha en kommunal ekonomi i balans och
samtidigt en värdig omsorg så måste vi förebygga ohälsa.
Visby 2022-02-21
Karin Gardell
Miljöpartiet på Gotland

Svar på interpellation från Karin Gardell (MP) om att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos äldre.

Interpellanten berör ett ämne som är mycket angeläget rent generellt men också nu när vi
förhoppningsvis ser en ljusning efter coronapandemin, nämligen hur vi får de som lever i en ofrivillig
ensamhet att må bättre?
På Socialförvaltningens hemsida går att läsa om den hälsofrämjande enheten som inom
Socialförvaltningen har att ha aktiviteter med fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. I nuläget
har verksamheten, som legat lite i träda under pandemin en nystart med aktiviteter för personer
över 65 år på seniorernas mötesplats på Gråbo i Visby. Det planeras vidare för att återuppta liknande
aktiviteter runt om på ön i samarbete med frivilliga.
I det här sammanhanget skall sägas att Socialförvaltningens uppgift framför allt är att stödja de
personer som mest behöver det i vårt samhälle. Därför har vi med stöd av statsbidrag till
äldreomsorgen bestämt att 2,7 miljoner kronor årligen skall bekosta tid för social tid. Det rör sig
alltså om att äldre som anses ha behov av sociala kontakter, efter prövning kan beviljas detta. I
nuläget har 133 personer ett sådant bistånd beviljat. Vi har också avsatt 1,5 miljoner för personer
som har behov av att mat distribueras till dem i bostaden. Vi har tidigare haft en begränsning till att
detta skulle gälla specialkost men att det nu efter prövning även kan gälla personer som i övrigt har
ett sådant behov av att mat kommer hem till dem. I nuläget har 112 personer ett sådant bistånd
beviljat.
Det är i det här sammanhanget viktigt att poängtera att vi alla, inte bara Region Gotland och staten,
har ett ansvar att mildra den upplevda ensamheten hos personer. Vi som anhöriga kan kanske göra
livet ljusare för de våra. Föreningslivet och pensionärs-organisationerna har aktiviteter på det här
området. Vi är säkert många som kan göra lite mer.
Jag tänker också på näringslivet vad gäller måltider och andra samkväm. Jag är helt övertygad om att
det på olika platser runt om på Gotland går att arrangera samlingspunkter för äldre där aktiviteter
kan ordnas och att även måltider och kaffe kan serveras. För mig är det viktigt att de nätverk som
finns aktiverar sina resurser för att vi alla i samhället såväl äldre som yngre gör allt för att människor i
vår närhet skall må bättre både fysiskt och psykiskt.

Rolf Öström ( M )
Ordförande i Socialnämnden

