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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 10
Au § 13

Näringspolitiskt program 2012 - 2015
KS 2011/379

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 214 (information)
- Ledningskontoret 2011-08-30
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 259
- Ledningskontoret 2011-11-01
- Arbetsutskottet 2011-11-11, § 327

Regionstyrelsen uppdrog den 22 september till ledningskontoret att påbörja
processen med att ta fram ett näringspolitiskt program för perioden 2012 – 2015, i
samverkan med näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället berörda
aktörer samt myndigheter. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs samtidigt till
politisk referensgrupp.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till näringspolitiskt program för Gotland
2012-2015.
Till skillnad från den samverkan med näringslivet i det regionala tillväxtprogrammet, som kanaliserades via Tillväxt Gotland, så föreslås genom detta program att ett
näringslivsråd inrättas med en bredare direkt representation. Det näringspolitiska
programmet syftar till att ange strategisk inriktning, medan det efterföljande operationella arbetet mer i detalj ska innehålla handlingsplaner eller dylikt. Programmet
är byggt dels kring de offentligfinansierande stödprocesserna för det gotländska
näringslivets utveckling och dels kring metoder för finansiell samverkan med det
gotländska näringslivet. Det är således ett program för den gotländska näringspolitiken.
Ledningskontoret föreslår att det föreliggande förslaget till näringspolitiskt program
för Gotland antas. De av arbetsutskottet föreslagna förändringarna har inarbetats.
Ärendet föredrogs av näringslivschef Stefan Persson.
Regionstyrelsen föreslog ett antal förändringar av förslaget till näringspolitiskt
program. Dessa ska inarbetas av ledningskontoret och ett reviderat förslag föreläggs
regionstyrelsen.

forts

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 10 forts
Au § 13

Yrkande:

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att regionstyrelsen uppdrar åt
ledningskontoret att särskilt redovisa hur arbetet med den kulturella
samverkansmodellen synkroniseras med det näringspolitiska programmet.
Ordförande ställde proposition på Stefaan De Maeckers yrkande och fann att det
vunnit bifall.


Regionstyrelsens beslut


Ledningskontoret ges i uppdrag att särskilt redovisa hur arbetet med den
kulturella samverkansmodellen synkroniseras med det näringspolitiska
programmet.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige


Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015 antas.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/379

Stefan Persson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 januari 2012

Regionstyrelsen

Näringspolitiskt program 2012-2015, tidigare kallat
Regionalt tillväxtprogram RTP
(1 bilaga)
Förslag till beslut (för beslut i regionfullmäktige)

x

Det föreliggande förslaget till näringspolitiskt program för Gotland
2012-2015 antas.

Bakgrund

Regionstyrelsen uppdrog den 22 september till ledningskontoret att ta fram ett
näringspolitiskt program för perioden 2012-2015 i samverkan med
näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället berörda aktörer samt
myndigheter. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs samtidigt till politisk
referensgrupp.
Ledningskontoret har under tidig höst genomfört bilaterala dialoger med
berörda organisationer rörande det näringspolitiska programmet, både vad
gäller samverkan i framtagande och genomförande samt innehåll. En
sammanfattning av vad som framkommit i dessa dialoger återrapporterades till
berörda organisationer vid ett seminarium den 10 november, vid vilket
ytterligare synpunkter även inhämtades. Statusen på uppdraget med
framtagandet av näringspolitiskt program samt de externa synpunkterna
återrapporterades den 11 november till regionstyrelsens arbetsutskott, där
också synpunkter inhämtades.
Utifrån dessa dialoger och möten har ledningskontoret fortsatt uppdraget med
att ta fram ett näringspolitiskt program och ytterligare ett seminarium hölls den
12 december med näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället
berörda aktörer samt myndigheter. Vid detta möte diskuterades både
samverkansformerna kring det näringspolitiska arbetet på Gotland samt
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/379

Stefan Persson

innehållet i det preliminära utkast till program som inför mötet gått ut till
deltagarna. Vid mötet nåddes konsensus kring sammansättning och
arbetsformer för ett framtida näringslivsråd. De synpunkter som framkom
föranledde även en del justeringar i programskrivningarna. Ytterligare ett
seminarium planerades kring det färdigskrivna förslaget till näringspolitiskt
program den 16 januari 2012.
Ärende

Ledningskontoret framlägger i bilaga ett förslag till näringspolitiskt program för
Gotland 2012-2015. Vid föredragning kommer även de synpunkter som
framkommit vid seminarium den 16 januari 2012 att föredras muntligen.
Skillnad från den samverkan med näringslivet i det regionala
tillväxtprogrammet, som kanaliserades via Tillväxt Gotland, så föreslås genom
detta program att ett näringslivsråd inrättas med en bredare direkt
representation. Det näringspolitiska programmet syftar till att ange strategisk
inriktning, medan det efterföljande operationella arbetet mer i detalj ska
planeras handlingsplaner el. dyl. Programmet är byggt dels kring de
offentligfinansierande stödprocesserna för det gotländska näringslivet
utveckling och dels kring metoder för finansiell samverkan med det gotländska
näringslivet. Det är således ett program för den gotländska näringspolitiken.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och utgångsläge
Region Gotland har det så kallade regionala utvecklingsansvaret. Det innebär bland annat att ta fram
en strategi för Gotlands utveckling, besluta om vissa medel och följa upp samt utvärdera
utvecklingsarbetet. I ansvaret ingår också att samverka med länsstyrelsen, andra myndigheter,
näringslivet och berörda organisationer. Det sistnämnda handlar om att vara en gränsgångare mellan
olika verksamheter och kulturer och få till stånd gemensamma lösningar på ibland komplexa
utmaningar. Det regionala utvecklingsansvaret handlar i det sammanhanget mer om att lyssna,
förhandla, engagera och samordna än traditionell styrning. För detta krävs dialogforum av olika slag,
arenor där man förhandlar och kommer överens utifrån de gemensamma strategier som skapar en
gemensam bild av färdriktningen. Även regionalt verksamma statliga myndigheter ska därför beakta
den regionala strategin för Gotlands utveckling, det vill säga Vision Gotland 20251.
Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015 är ett program för näringspolitiska mål,
utvecklingsområden och prioriteringar på Gotland. Det utgår från Vision Gotland 20252 samt
koncernstyrkortet för Region Gotland 2011-20153. Arbetet med det näringspolitiska programmet
började i samband med framtagandet av koncernstyrkortet, vilket är ett politiskt utarbetat och
antaget styrdokument för Region Gotland som förenar målsättningar ur Vision Gotland 2025 med de
politiska prioriteringarna för mandatperioden. Det näringspolitiska programmet har således till
uppgift att konkretisera den regionala strategin för Gotland utveckling när det gäller näringspolitik
och bryta ner målsättningarna.
I EUs nya strategi för hållbar tillväxt, Europa 20204, kommer utvecklingsarbetet på regional, nationell
och europeisk nivå att integreras. Regeringen redogör löpande för vad som görs för att förverkliga
strategin, vilket delvis kommer att styras av efterföljaren till den nationella strategin för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-20135. Den nationella strategin utgör
Sveriges strategiska referensram för EUs regionala utvecklingspolitik och ska vara vägledande för
nationella myndigheter och regionala program. Region Gotland rapporterar i sin tur till regeringen
det arbete som görs inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. EU påverkar också
utvecklingen på Gotland genom strukturfondsprogrammen6 som ger möjlighet till offentlig
medfinansiering. EUs prioriteringar uttrycks som:
•
•
•

Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell
sammanhållning.

1 Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-18, www.gotland.se.
2 Vision Gotland 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, www.gotland.se.
3 Antaget av regionfullmäktige 2011-04-26, www.gotland.se.
4 Hänvisning till strategin, http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm.
5 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, www.regeringen.se.
6 EUs strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och är ett instrument för att
minska regionala obalanser och skillnader i ekonomisk utveckling.
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EU kommer under den period som gäller för det näringspolitiska programmet att ta fram ett nytt
ramprogram som ska gälla för perioden 2014–2020 och till vilket strukturfonderna kopplas. Detta
kommer att påverka de finansiella förutsättningarna för genomförandet av detta program.
Angreppssättet i det näringspolitiska programmet har växt fram ur erfarenheterna från tidigare
regionala tillväxtprogram, den rådande politiska ambitionen samt ur dialogen med företrädare för
näringslivet och berörda aktörer i det företagsfrämjande systemet7 på Gotland. Grunden är en
struktur med ett antal näringspolitiska utvecklingsområden för vilka den offentliga sektorn helt eller
delvis har ansvar. Dessa utgör stödprocesser till näringslivsutvecklingen och ska tillsammans bidra till
programmets övergripande mål. Programmet pekar inte ut enskilda aktörer eller projekt utan
fokuserar på de olika faktorer och processer, som är viktiga för att stödja näringslivsutvecklingen. I de
flesta fall är det dock givet, utifrån roll- och ansvarsfördelning, vilka aktörer som gör vad, även om
detta givetvis också förändras över tid.
Det näringspolitiska programmet består av 3 kapitel. Kapitel 1 behandlar frågan om varför det görs
ett näringspolitiskt program, kapitel 2 redovisar hur programmet är tänkt att genomföras, vilka
grundtankar som ligger bakom. Kapitel 3 tar upp vad programmet kommer att fokusera på de, det vill
säga de olika utvecklingsområdena.
Som underlag för arbetet har det också gjorts en SWOT-analys i samverkan med berörda aktörer
rörande näringslivets utveckling, vilken redovisas i korthet nedan.
Styrkor

Svagheter

•
Stabil arbetskraft
•
Befintlig högskoleutbildning
•
Stark tradition i besöksnäring och areell sektor
•
Gotländska profilprodukter
•
Många uthålliga småföretag
•
Högt nyföretagande
•
Starkt kulturliv och rik kulturhistoria
•
Starkt föreningsliv
•
Starkt externt varumärke
Möjligheter

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liten och begränsad arbetsmarknad, säsongsberoende
Få medelstora företag, få ”lokomotiv”
Liten hemmamarknad
Företagsklimatet upplevs som dåligt
Få växande företag
Låg utbildningsnivå
Avsaknad av branschförening inom exempelvis
besöksnäringen

Hot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökad samverkan inom näringslivet och mellan
näringsliv och offentlig sektor
Produktutveckling i besöksnäringen och
profilprodukter, till exempel evenemang
Utveckling av varumärket Gotland
Potential till nya marknader
Miljö- och energiföretag
Ungdomars kreativitet/nyföretagande
Vidareförädling av råvaror
Ökad diversifiering inom areella näringar
Gotland som mötesplast
Bredbandsutbyggnad

Liten arbetsmarknad – matchningsproblem
Svag vilja att växa, låg riskbenägenhet
Konflikt mellan utveckla och bevara
Negativ befolkningsutveckling
Tillgång till högskoleutbildning minskar
Osäkerhet vad gäller framtida färjetrafik
Byråkrati och detaljreglering
Ökad konkurrens i besöksnäringen från andra regioner
Minskad råvaru-/primärproduktion
Miljön i Östersjön

7 De offentligfinansierade aktörer som har verksamheter som syftar till att stödja utvecklingen av företagen i näringslivet.
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1.2 Programmets syfte och mål
Det näringspolitiska programmet syftar till att samordna, prioritera och fokusera de
offentligfinansierade resurserna och insatserna för näringslivsutveckling. Insatserna ska i så stor
omfattning som möjligt bidra till en utveckling mot en hållbar tillväxt och sysselsättning i det
gotländska näringslivet. Därmed ska genomförandet av programmet i förlängningen bidra till
förverkligandet av Vision Gotland 2025 och dess nedbrytning i koncernstyrkoret för Region Gotland
2011-2015.

Strategi för Gotlands
utveckling (på lång sikt)

Vision Gotland 2025

Strategi för Gotlands
utveckling (mandatperiod)

Koncernstyrkort
2011-2015

Program för konkretisering
inom olika sektorer

Näringspolitiskt program
2012-2015

Länsplan för regional
transportinfrastruktur

Bostadsförsörjningsplan

Andra program

Metoder för
genomförande

Ägardirektiv,
finansieringsvillkor,
verksamhetsplaner, etc.

Infrastrukturella
investeringar

Ägardirektiv,
detaljplaner, etc.

Styrformer för insatser
inom andra program

I Vision Gotland 2025 anges som målbild för det gotländska näringslivet:
Klimatet för företagande är tillåtande och uppmuntrande. Gotland är ledande när det gäller
idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande. Mellan de gotländska företagen råder en
stimulerande mix av samarbete och konkurrens.
Gotländska varor och tjänster marknadsförs och säljs i olika delar av världen. Gotland är ett etablerat
resmål, såväl nationellt som internationellt, året runt. Gotland är en känd, erkänd och efterfrågad
samverkansaktör mitt i Östersjöområdet.

Det övergripande målet för samhällsutvecklingen i koncernstyrkortet är att Gotland utvecklas i linje
med visionsmålen och har ett starkt varumärke. De nedbrutna delmålen för 2015 som främst berör
detta program är:
•
•
•

Minst 59 000 bor på Gotland
Gotlänningars välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjön
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Det näringspolitiska programmets övergripande mål är att verka för hållbar tillväxt och sysselsättning
med syfte att skapa de bästa förutsättningarna för ökat välstånd för gotlänningarna. Detta är i det
näringspolitiska programmet målsatt till följande:
•

Det privata näringslivet på Gotland växer 2 procentenheter mer i omsättning än riket i
genomsnitt under programperioden.

Under respektive utvecklingsområde i kapitel 3 fastställs målbild och prioriterade mål för dessa.
Ett processtödjande mål, som ytterligare grund för samling och handling, är att Gotland ska bli årets
tillväxtkommun8 2015.
För att nå framgång i utvecklingsarbetet krävs att insatserna inom ramen för detta program
samspelar med sektoriella program och insatser hos Region Gotland – till exempel inom idrott, kultur
och infrastruktur – liksom med insatserna hos andra myndigheter och organisationer.

1.3 Målgrupper och särskilda prioriteringar
Tillväxt är platsbunden och skapas lokalt och regionalt. Innovationer och entreprenörer spelar en
central roll för att tillväxt och sysselsättning ska öka. Näringslivsutveckling sker i enskilda företag och
det är företagen som får det gotländska näringslivet att utvecklas och växa. Huvudmålgruppen för de
tillväxtinriktade näringspolitiska insatserna är därför nya och växande företag. Viktigt ur ett
tillväxtperspektiv är också att fler företag säljer sina produkter utanför Gotland, både till övriga delar
av Sverige och till utlandet, och på så sätt bidrar till en positiv ”handelsbalans” för Gotland.
De insatser som görs, för att bidra till hållbar tillväxt, ska vara så effektiva som möjligt. Särskilt fokus
kommer därför att läggas på grupper av företag, som samverkar med gemensamma resurser för att
utvecklas samt kraftsamling för utveckling av näringslivet i lokala miljöer.
I Region Gotlands koncernstyrkort 2011-2015 framgår ett antal särskilda prioriteringar. Dessa
prioriteringar ska gälla även för detta program och prägla det samlade genomförandet:
•
•
•
•

•
•
•

kvinnor och ungdomar
företagsklimat
kulturella och kreativa näringar
idrottsevenemang som besöksanledning

internationalisering av näringslivet
miljödrivet företagande
lokal mobilisering för ökat företagande

1.4 Avgränsningar
Gotlands läge gör att en god tillgänglighet genom väl fungerande kommunikationer är grundläggande
för utvecklingen av och konkurrenskraften i det gotländska näringslivet. Det näringspolitiska
programmet hanterar dock inte de sakområden av indirekt men avgörande betydelse för företagens
utveckling, för vilka det finns andra program. Exempel på sådana sakområden är bostadsförsörjning9,
allmän transportinfrastruktur10, fysisk planering11, kultur12, etcetera. Det är dock, som tidigare
8 Utses av Arena för Tillväxt och SWECO EuroFutures.
9 Bostadsförsörjningsplan 2008-2013, antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15, reviderad 2007-10-15.
10 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021, antagen av regionfullmäktige 2010-06-14.
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nämnts, viktigt att det sker en samordning mellan programmen och att de verkar i samma riktning.
Större infrastrukturinvesteringar bör ske i bred samverkan och gärna med medfinansiering i form av
externa medel som hanteras i andra program. Programmet är också avgränsat till att omfatta sådant
som gotländska aktörer kan påverka och se till att få genomfört.

11 Översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
12 Regional kulturplan 2011-2013, antagen av regionfullmäktige 2010-12-13, och Gotlands kulturpolitiska program 2009, antaget av
regionfullmäktige 2009-06-15.
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2 Metod för genomförande av programmet
2.1 Angreppsätt och struktur
Tillväxten sker i de enskilda företagen och påverkas av företagens behov, vilja och förmåga att
anpassa sig till förändrade omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Företagen växer eller
krymper beroende på vad förändringen betyder för deras verksamhet och vilken förmåga de har att
anpassa sig till de nya förhållandena. Den allra största delen av utvecklingen sker därför på
företagens egna initiativ och finansieras med företagens egna resurser.
Det näringspolitiska programmet reglerar stödfunktioner till denna egentillväxt i näringslivet. Syftet
är att förbättra förutsättningarna för företagen att växa samt att påverka och stimulera utveckling i
den riktning som de övergripande styrdokumenten anger. Detta sker genom satsningar på fem
utvecklingsområden för vilka den offentliga sektorn kan ta ett förhållandevis stort ansvar: Bilden av
Gotland, Entreprenörskap, Företagsklimat, Infrastruktur och Kompetensförsörjning.
Utöver dessa finns ytterligare två utvecklingsområden i programmet, som har till syfte att stärka
samverkan mellan företag och inom branscher och i geografiska områden. De områdena benämns
Klusterutveckling och Lokal mobilisering. En ökad samverkan bidrar till att förstärka effekterna av
olika programinsatser samtidigt som samverkan mellan företag ger möjlighet till ökad slagkraft.

Nya och
växande
företag

Näringslivsutveckling

Hållbar
tillväxt och
sysselsättning

2.2 Prioriterade perspektiv
Det näringspolitiska programmet syftar till att bidra till en hållbar tillväxt och sysselsättning.
Tillväxten är hållbar när ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och
miljömässiga värden långsiktigt tas tillvara. För Gotlands del innebär hållbar tillväxt också en
ambition att värna den inomregionala balansen, eftersom en levande landsbygd är en viktig
utvecklingsfaktor. Gotlands läge, som ö i ett internationellt hav, och historia pekar även på
möjligheter vad gäller internationalisering för ökad handel och turism. Region Gotland kommer
generellt i genomförandet av programmet att beakta de olika perspektiven i framtagande av
handlingsplaner, bedömning av insatser och i löpande ärendehandläggning.
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Balansen mellan den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen inom olika områden och
verksamheter varierar. Det är många gånger svårt att uppnå förbättringar i hållbarhetens alla tre
dimensioner samtidigt, då det inte är ovanligt att samhällsmål är motstridiga.

2.2.1 Ekonomisk hållbarhet
Med ekonomisk tillväxt menas att värdet från produktionen av varor och tjänster ökar inom ett
område och detta skapar förutsättningar för att utveckla samhället i detta område. Tillväxten är
hållbar när ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga
värden långsiktigt tas tillvara. Ekonomisk hållbarhet innebär också långsiktigt stabila företag som
utvecklas kontinuerligt.

2.2.2 Miljömässig hållbarhet
Den miljömässiga dimensionen av hållbar tillväxt innebär att tillvarata miljöhänsyn och miljöanpassad
produktion som viktiga drivkrafter för ekonomiskt hållbar utveckling. En miljöcertifiering är idag
många gånger en konkurrensfördel för ett företag. Minskad energianvändning och minskade utsläpp
samt ökad användning av förnybar energi och bränslen i företagen är exempel. Den förväntade
utbyggnaden av vindel, biogas och annan teknikutveckling ger öppningar för fler miljödrivna företag.

2.2.3 Social hållbarhet
Den sociala dimensionen av hållbar tillväxt innebär att ta till vara drivkrafter för företagande hos
olika grupper i samhället, till exempel unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Det
handlar också om socialt företagande, det vill säga företagande för människor som av olika skäl inte
etablerat sig på eller står utanför arbetsmarknaden. Sysselsättning i sig självt är betydelsefull för alla
grupper i samhället, för hälsa och välbefinnande, och ska vara vägledande för eventuella satsningar
för att trygga sysselsättning och stödja företag i omställningsprocesser. Det senare förutsätter dock
att det finns en potential i dessa företag och att det sker inom rimliga gränser.

2.2.4 Inomregional balans
Målbilden är tydlig i Vision Gotland 2025 när det gäller den inomregionala balansen. Den säger att
”oavsett var man bor så ska det finnas tillgång till affärer, kultur och upplevelser inom rimligt
avstånd” samt att ”stad och land samspelar och utvecklas ifrån sina egna styrkor och bidrar till att
den inomregionala balansen bibehålls”. Den viktigaste faktorn för att åstadkomma en levande
landsbygd är att det finns företagande och sysselsättning på landsbygden. Det skapar förutsättningar
för boende, och ju fler människor som bor på landsbygden desto större underlag finns för offentlig
och kommersiell service. Det innebär att i de satsningar som görs inom ramen för programmet ska
den inomregionala balansen beaktas. Region Gotland har antagit ett regionalt serviceprogram för
Gotland 2009-2013 med syfte att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer av strategisk
betydelse. Ett antal serviceorter med olika nivåer av service har utpekats runt om på Gotland.
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2.2.5 Internationalisering
Dagens företagande blir alltmer globaliserat och den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt även
för de mindre företagen att köpa in från och sälja till andra länder. Gotländska företag har en relativ
sett liten andel internationell handel, oavsett bransch. Också inom besöksnäringen ligger andelen
utländska besökare på Gotland under andra svenska turistregioner.
Många gotländska företag har redan idag produkter som skulle kunna hitta en marknad utanför
Sverige. De företag som internationaliseras utvecklar sin konkurrenskraft och breddar sina
marknader, varför det ur ett tillväxtperspektiv är angeläget att fler gotländska företag etablerar sig
på den internationella marknaden. Inom ramen för programmet ska därför insatser som syftar till
internationalisering och sker i samverkan med näringslivet prioriteras. Satsningar beakta den
Internationella strategin för Region Gotland13, som sätter fokus på Östersjöregionen, men måste
också följa företagens möjligheter och ambitioner på den internationella marknaden. Målet i Vision
Gotland 2025 om att ”Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjön” sätter ytterligare fokus på
Östersjöregionen. Genom detta ska det näringspolitiska programmet bidra till genomförandet av EUs
strategi för Östersjöregionen14.

2.3 Resurser och aktörer
De resurser som finns till förfogande ska användas på ett effektivt sätt och i linje med mål och
prioriteringar i programmet. Lika viktigt är att de olika aktörer, som finns inom det
näringslivsfrämjande området, i sin verksamhet verkar i denna riktning. Region Gotland har en
nyckelroll i detta arbete, dels som ansvarig för regionala utvecklingsfrågor och dels som
finansiär/medfinansiär i många projekt och som ägare/finansiär till en del av aktörerna. Det
näringspolitiska programmet ska vara ett underlag för aktiviteter och insatser i Region Gotlands
årliga verksamhetsplanering. Region Gotland har också en viktig roll i uppgiften att samordna
utvecklingsinsatser med andra myndigheter och genom samordning av insatser i de olika
förvaltningarna.

2.3.1 Finansiella resurser
För att genomföra det näringspolitiska programmet krävs finansiella resurser. De offentliga medlen,
som finns att tillgå inom det näringspolitiska området, ska samordnas och användas så att de i
möjligaste mån bidrar till den önskade utvecklingen. De finansieringskällor som Region Gotland har
rådighet över ska kopplas till programgenomförandet.
Exempel på andra offentliga medel som finns till förfogande är projektfinansiering från Tillväxtverket
och andra statliga myndigheter i Sverige. Inom EU finns bland annat de geografiska
strukturfondsprogrammen, till exempel Landsbygdsprogrammet inklusive Leader, som hanteras av
länsstyrelsen och en LAG-grupp, och Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft
och sysselsättning, som hanteras av Tillväxtverket. Under genomförandet av det näringspolitiska
programmet kommer en ny programperiod för EUs regionala utvecklingspolitik att påbörjas 2014.

13 Internationell strategi för Region Gotland, antagen av regionfullmäktige 2011-09-12.
14 EUs strategi för Östersjöområdet, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_sv.pdf.
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Nya inriktningar i EUs program kan komma att påverka främst de finansiella förutsättningarna för
genomförandet av det näringspolitiska programmet.
Den största källan till finansiering för näringslivsutveckling är dock företagens egna resurser i form av
eget kapital, lånefinansiering och externt ägarkapital (riskkapital). Offentlig finansiering och privat
finansiering kan i många fall kombineras i olika utvecklingsinsatser. För att öka utväxlingen är det
angeläget att den offentliga stödfinansieringen i möjligaste mån matchas mot företagens egen
finansiering. I dessa fall är det dock viktigt att beakta att den offentliga finansieringen bidrar till att
åstadkomma sådant som inte annars hade blivit av och inte bara ersätter den privata insatsen.

2.3.2 Organisatoriska resurser
Inriktningen och målen i det näringspolitiska programmet ska genomsyra verksamheten hos alla
aktörer i det företagsfrämjande systemet. Region Gotland förfogar över resurser, såväl på
ledningskontoret som i de olika förvaltningarna och bolagen, som berör företagens verksamhet.
Länsstyrelsen och huvudmannen för högskoleutbildningarna på Gotland har också viktiga roller i
utvecklingsarbetet, där insatser och aktiviteter kan samordnas inom ramen för respektive uppdrag.
Som ägare, finansiär eller bidragsgivare till olika organisationer har Region Gotland och andra
myndigheter möjlighet att genom ägardirektiv, finansieringsvillkor och samråd påverka inriktningen
på verksamheten hos dessa aktörer. Det handlar till exempel om Almi Företagspartner Gotland AB,
Science Park Gotland, Coompanion Gotland, Hushållningssällskapet på Gotland och Leader Gotland
men även andra organisationer och projektägare.

2.3.3 Region Gotlands roll
Det näringspolitiska programmet antas av regionfullmäktige. Regionstyrelsen är den nämnd som ger
uppdrag och fattar beslut i näringspolitiska frågor och håller samman Region Gotlands näringspolitik.
Ledningskontoret ska på uppdrag av regiondirektören leda, styra och samordna arbetet med
näringslivsutveckling i samverkan med det omgivande samhället. Det innefattar strategisk planering
och implementering, det vill säga att se till att fattade beslut omsätts i handling och bistå dem som
har i uppgift att utföra insatserna. Det innefattar också analys och utvärdering, det vill säga att följa
upp insatser under tiden de pågår och efter att de är genomförda samt analysera och utvärdera
utfall. Uppdraget som helhet är omfattande och kräver adekvat kompetens och bemanning.
Då det operativa arbetet inom det näringspolitiska området till klart övervägande del utförs av andra
aktörer, består ledningskontorets arbete till stor del av strategisk styrning och organisering samt
processledning. Region Gotlands operativa funktioner inom det näringspolitiska området utförs i
huvudsak genom bolagen Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB och Inspiration Gotland AB
(tidigare benämnt Välkommen till Gotland AB).
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2.4 Samverkan och samråd
2.4.1 RegSam
RegSam, som består av Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Högskolan på Gotland och
Arbetsförmedlingen, har till uppgift att samråda, samverka och informera kring viktiga
utvecklingsfrågor, för att respektive organisation inom sitt verksamhetsområde kan verka mot
gemensamma mål. RegSam träffas minst fyra gånger per år.
I Vision Gotland 2025 sägs att samråd ska ske inom en rad områden som är viktiga för Gotlands
utveckling.
Tillväxt och näringsliv
Välfärd och arbetsmarknad
Högre utbildning, forskning och
kompetensfrågor

Internationellt arbete med betoning på EU och
Östersjön
Miljö och energi
Infrastruktur och samhällsplanering
Gemensamma aktiviteter

En stående punkt på dagordningen i RegSam är återrapportering av det näringspolitiska arbetet.

2.4.2 Näringslivsråd
När det gäller samråd kring näringslivsutvecklingsfrågor och kring arbetet med genomförandet av det
näringspolitiska programmet bildas ett näringslivsråd. Detta ska mötas fyra till sex gånger per år.
Näringslivsrådet har ingen beslutande funktion, men Region Gotland kommer att lägga stor vikt vid
rådets synpunkter och en bred samsyn kommer att eftersträvas. För att arbetet ska kunna fungera
väl krävs en förhållandevis liten konstellation, som i huvudsak består av breda
intressentorganisationer inom näringslivet och ansvariga
myndigheter och närmast berörda organisationer. Till
rådet knyts också referensgrupper för fördjupning i
angelägna frågor. Inom ramen för dessa utvecklas
Ansvariga
myndigheter
handlingsplaner och konkreta insatser. Viktiga sådana är:
•
•
•

Organisationer
från
näringslivet

Företagsklimat
Kompetensutveckling
Bilden av Gotland

-region och stat

Företags- och
tillväxtfrämjande
organisationer,
civilsamhälle

Det som avhandlas i näringslivsrådet återkopplas till
regionstyrelsen och RegSam samt läggs ut som allmän
information på www.gotland.com.

2.5 Uppföljning och utvärdering
För att bedriva ett dynamiskt utvecklingsarbete inom det näringslivspolitiska området krävs kunskap
och lärande. En del av Region Gotlands arbete inom näringslivspolitiken kommer därför ägnas åt
detta område. Arbetet med uppföljning, analys och utvärdering ska bidra till att:
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•
•
•
•
•

Resurserna används på ett effektivt sätt.
Resultat av insatserna bedöms i förhållande till regionala visioner och mål.
Det bedrivs omvärldsbevakning som följer näringslivets utveckling.
Måluppfyllelse hos externa utförare kontrolleras.
Kunskapen inför kommande beslut ökar.

I en bilaga som ledningskontoret tar fram som arbetsmaterial redogörs för det övergripande
systemet för programmets aktivitetsplanering och uppföljning, i form av en matris. I matrisen
redovisas aktiviteter som ska leda mot de framgångsfaktorer som angetts. För aktiviteterna finns
dessutom mätetal angivna samt mätbara mål. Målen är angivna till utgången av perioden, alternativt
som en årlig ökning. Mätning mot dessa mål kommer att ske löpande och resultaten kommer att
analyseras och presenteras för regionstyrelsen och näringslivsrådet. Dessa redovisningar kommer
också att innehålla genomförda och planerade aktiviteter, ändringar i programmet med mera.
Redovisningarna kommer tillsammans med annan information om programmets genomförande att
finnas tillgängliga på www.gotland.com.
En viktig uppgift under programperioden är att vidareutveckla uppföljning och analyser inom det
näringspolitiska området. Det kan handla om enskilda uppföljningar av insatsers resultat, men även
om uppföljning och utvärdering av samtliga insatsers resultat och effekter inom ramen för ett
specifikt utvecklingsområde. Utöver matrisen planeras därför ett ökat användande av metoden
programlogik. En programlogik är den logiska kopplingen som beskriver hur ett programs eller insats
aktiviteter ska leda fram till förväntade resultat och effekter. En fungerande programlogik innebär att
de aktiviteter som genomförs leder fram till mål som har definierats och i förlängningen till det
övergripande syftet med satsningen. Insatsers logiska kedja kan därmed bedömas redan vid
planerings- och riggningsstadiet. En prövning av programlogiken analyserar om rätt slag av aktiviteter
genomförs inom programmet samt om insatsen är utvärderingsbar i framtiden. Bilden15 nedan visar
en teoretisk modell av en programlogik samt de utvärderingskriterier16 som kan tillämpas.

15 Bilden är en rekonstruktion av Evert Vedungs modell som finns i boken Utvärdering i politik och förvaltning, 2009.
16 OECD/DAC:s fem standardkriterier.
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Relevans: Den utsträckning i vilken en utvecklingsinsats är förenlig med exempelvis målgruppernas
krav, Gotlands behov eller politiska prioriteringar.
Produktivitet och kostnadseffektivitet: Ett mått på hur ekonomiska resurser/inputs (kapital,
sakkunskap, tid etcetera) omvandlas till resultat och effekter.
Effektivitet/Måluppfyllelse: Den omfattning i vilken utvecklingsinsatsens mål har uppnåtts, eller
förväntas uppnås, med beaktande av deras relativa betydelse.
Bärkraft/Hållbarhet: En utvecklingsinsats förmåga att fortsätta att producera nyttigheter sedan
stödet avslutats eller sannolikheten för fortsatta positiva effekter i ett längre tidsperspektiv.
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3 Utvecklingsområden
Respektive utvecklingsområde nedan inleds med en målbild, ett fåtal prioriterade och mätbara mål
samt framgångsfaktorer, vilka avser önskat tillstånd som visar på framgång. De prioriterade målen
och framgångsfaktorerna finns sedan nedbrutna i en matris där de kopplas till aktiviteter, mätetal
och målnivåer. Detta för att stärka målstyrningen i programgenomförandet och göra programmet
mer uppföljningsbart. I den efterföljande beskrivningen utvecklas resonemangen om varför
respektive område valts, vad som behöver utvecklas och de viktigaste insatserna.

3.1 Bilden av Gotland
Målbild
Varumärket Gotland är utvecklat och uppslutningen bakom är stark. Genom den gemensamma
varumärkesplattformen samarbetar privata och offentliga aktörer för att få inflyttare, etablerare och
besökare till Gotland. Det finns en röd tråd i de budskap som kommuniceras, vilka är tydliga och
slagkraftiga. Gotlands attraktionskraft är stark, vilket medför fler boende, företag och besökare samt
högre efterfrågan på gotländska varor och tjänster.
Mål
•
•
•
•

Positionsförflyttning enligt varumärkesplattformen.
Antal årliga inflyttare har ökat till 3 100 år 201517.
Antal årliga gästnätter har ökat till 260 000 utanför högsäsong (september – maj) år 201518.
Antal årliga utländska gästnätter har ökat till 150 000 år 201519.

Framgångsfaktorer
• Samordnad och effektiv marknadsföring av Gotland för besökare, inflyttare och etablerare.
• En väl fungerande servicefunktion till besökare, inflyttare och företagsetableringar.
• Ett väl fungerande stödsystem för evenemang.
Beskrivning
Ett av de övergripande målen i Vision Gotland 2025 är att Gotlands befolkning ökar. För att möta
denna utmaning och verka för inflyttning är det viktigt att informera om och marknadsföra hur det är
att bo och verka på ön. Marknadsföringen av Gotland ska följa den varumärkesplattform20 som
beslutades i kommunfullmäktige 2008, efter bred samverkan i framtagandet. Marknadsföringen av
Gotland måste intensifieras och förstärkas för att uppnå den önskade effekten. Den externa
marknadsföringen har tre målgrupper:
•
•
•

Befintliga och potentiella besökare, både privatpersoner och mötesdeltagare.
Potentiella inflyttare.
Potentiella företagsetablerare.

17 Antal inflyttare var 2 150 år 2011.
18 Antalet gästnätter utanför säsong beräknas till 235 000 år 2011.
19 Antalet utländska gästnätter beräknas till 104 000 år 2011.
20 Varumärkesplattform Gotland, Vision och varumärkesplattform för Gotland den magiska ön, antagen av kommunfullmäktige
2008-06-18.
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Ett ökande antal besökare leder till ökad omsättning i besöksnäringen. Fler inflyttare leder till ökad
befolkning och en förbättrad kompetensförsörjning. Fler nya företag leder till fler arbetstillfällen, en
breddning av näringslivet, höjd kompetens och ökad inflyttning. En ökning för samtliga målgrupper
bidrar till en ökad tillväxt i näringslivet.
Under programperioden finns ett uttalat syfte att öka samverkan inom marknadsföringen av
Gotland. En koordinerad marknadsföring leder också till ökad effektivitet att nå ut med en bredare
bild av Gotland. Samverkan mellan Region Gotland och näringslivet inom marknadsföringsområdet
kommer till stora delar att ske genom en gemensam marknads- och kommunikationsgrupp.
Fokus i marknadsföringen för fler besökare är nya säsonger, utländska besökare och möten. Den
fyller också en viktig funktion då den även når potentiella inflyttare och företagare.
Marknadsföringen gentemot nationella och internationella inflyttare och etableringar, både av
företag och andra verksamheter, kommer att intensifieras under perioden och stödfunktioner i form
av inflyttar- och etableringsservice skapas.
Ett stödsystem för evenemang och arrangemang på Gotland ska utredas och etableras under
perioden. Det kan inkludera både marknadsföring och evenemangsservice.
En stor del av Region Gotlands operativa insatser inom Bilden av Gotland vilar på två bolag; Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB och Inspiration Gotland AB (tidigare benämnt Välkommen till
Gotland AB).

3.2 Entreprenörskap
Målbild
Gotland är starkt när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande. En väl fungerande
privat marknad för affärsutvecklings- och finansieringstjänster matchas av marknadskompletterande
offentliga alternativ. Tillsammans medverkar de till att affärsidéer utvecklas i nya eller befintliga
företag.
Mål
•
•

Gotland har en etableringsfrekvens21 på över 10. De nya företagarna ska vara jämt fördelade
mellan män och kvinnor, 40/60 procent åt endera hållet.
Värdet på den gotländska exporten ökar med 20 procent under programperioden.

Framgångsfaktorer
• Hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet i det företagsfrämjande systemet.
• God samverkan mellan akademi, politik och näringsliv.
• Ung Företagsamhets verksamhet är väl utvecklad.
Beskrivning
Entreprenörskap kan definieras som "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att
ta tillvara dessa möjligheter"22. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar
21 Antal nya företag per 1 000 invånare (16-14 år) enligt Tillväxtanalys nyföretagsstatistik.
22 Wikipedia.org.
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hittas och utveckling sker. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden
på ett nytt sätt. Entreprenörskap och innovationsförmåga måste därför ges utrymme och acceptans i
samhället för att öka möjligheten för tillväxt i regionen. Företagsamhet, initiativkraft och kreativitet
måste uppmuntras och odlas genom hela livet, inte minst i unga år, där skolan har en viktig uppgift.
Under hela skolgången, från grundskola till högskola, ska elever stimuleras till entreprenörskap och
företagande. Verksamheter av den typ som Ung Företagsamhet bedriver bör nå ut ännu längre i
skolsystemet, då detta lägger en grund för ett livslångt entreprenörskap.
Det företagsfrämjande systemet23 erbjuder marknadskompletterande rådgivning och finansiering till
potentiella nyföretagare och till företagare som vill utveckla sina företag. Ökad samordning ska under
programperioden ske inom rådgivning och finansiering. Både när det gäller rådgivning och
finansiering bör särskild uppmärksamhet riktas mot grupper av företag eller branscher som bedriver
gemensamma utvecklingsprocesser, i syfte att öka samverkan i det gotländska näringslivet. Till
exempel kan detta handla om miljödriven tillväxt och exportsatsningar.
Insatser som inkluderar rådgivning kan handla om starta eget-utbildning samt affärs- och
innovationsrådgivning. Insatser som riktas mot kvinnor, ungdomar, personer med utländsk bakgrund
samt de kreativa och kulturella näringarna24 ska genomföras.
Marknadskompletterande finansiering avser både finansiella bidrag och riskfinansiering, dels genom
direkta bidrag till företagsutveckling, men även finansiering genom riskvillig lånefinansiering och
riskkapital. De företag som har vilja och potential att växa på marknader utanför Gotland ska ha
särskild prioritet vad gäller resursfördelningen. Fler arenor där privat kapital och entreprenörer med
nya affärsidéer kan mötas bör stimuleras.
Inom Science Park Gotland finns goda möjligheter att öka samverkan mellan högskola, offentlig
sektor och näringsliv genom att utveckla studentföretagande och företag med koppling till forskning,
till exempel inom spelutvecklingsbranschen. Science Park Gotland och Ung Företagsamhet ska också
uppmanas samverka rörande marknadsföring mot elever i gymnasieskolorna, för att öka intresset för
nyföretagande.

3.3 Företagsklimat
Målbild
Klimatet för företagande är tillåtande och uppmuntrande. Offentlig sektors myndighetshantering av
företagsärenden håller hög kvalitet och företagen upplever att de blir positivt och korrekt bemötta,
inom regelverkens ramar. Hanteringen kännetecknas av hög tillgänglighet med raka och tydliga
besked, samordning och korta handläggningstider.
Mål
•

Region Gotland placerar sig på övre halvan i Svensk Näringslivs ranking av företagsklimatet i
svenska kommuner år 201525.

23 Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Almi Företagspartner, Science Park Gotland, Coompanion Gotland med flera
24 Region Gotland genomför projektet Kreativa och kulturella näringar 2011-2012, med erbjudande om företagsrådgivning och coaching till
företagare inom till exempel film, konst, litteratur, musik, scenkonst, hantverk baserade på gotländska råvaror och design/produktion.
25 Region Gotland låg på plats 208 i rankingen 2011, mellan 2006-2010 låg Gotlands kommun på plats 231-235.
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•

Region Gotland når ett NKI (nöjdkundindex) på minst 70 av maximalt 100 i SKLs mätning
Insikt år 201526.

Framgångsfaktorer
• Kundfokus och hög tillgänglighet i myndighetshanteringen.
• Upphandlingar öppna för många anbudsgivare.
• Etablerat ”En dörr in”-koncept.
• God samordningen i det företagsfrämjande systemet.
• Etablerade mötesplatser och forum för dialog i näringslivsfrågor.
• Tillgång till god service för företag i etablerings- och utvecklingsprocesser.
Beskrivning
Företagsklimat definieras av Svenskt näringsliv som ”Summan av de attityder, regler, institutioner och
kunskaper som finns i företagarens närmiljö”. Ett bra företagsklimat, oavsett definition, bidrar till
samverkan, ömsesidig förståelse och respekt mellan det offentliga och näringslivet. Ett bra
företagsklimat gör att företagen mer fokuserar på utvecklingsmöjligheter än hinder.
För att förbättra företagsklimatet måste Region Gotland och övriga berörda myndigheter ha hög
tillgänglighet, en positiv attityd, god service samt ett gott samspel såväl med företagen som internt
mellan olika funktioner. Hit hör även aktiva kunddialoger och samarbete som uppmuntrar till
gemensam problemlösning. Att skapa en positiv bild av entreprenörskap och sprida den i samhället
ger ett gott företagsklimat på sikt.
Myndighetshanteringen måste i högre grad sätta kundperspektivet i centrum. Det handlar om hög
tillgänglighet och återkoppling, servicegarantier avseende handläggning och beslut. Kunskapen om
företagens villkor måste generellt öka inom den offentliga förvaltningen. Särskilda insatser behövs
därför för att öka kvalitet, kompetens och kundfokus. Det gäller också utformningen av
upphandlingsunderlag, där väl anpassade underlag kan bidra till att fler och mindre företag kan lägga
anbud. Gotland behöver därutöver förbättra företagsklimatet genom olika typer av aktiviteter som
gemensamt involverar offentlig sektor och näringslivet, skapar tillit och en insikt om varandras
ömsesidiga beroende. Gotland behöver även satsa på insatser och aktiviteter som skapar incitament
för ökad samverkan inom näringslivet. En viktig faktor för företagsklimatet är också ett väl
fungerande företagsfrämjande system.
För att göra det lättare för företagare att hitta rätt och öka tillgängligheten till företagsfrämjande
verksamheter görs satsningen på samlokalisering av dessa i Donnerska Huset i början av 2012. Det
ska skapa en tydligare ”en dörr in”-funktion och ett ökat samarbete mellan de olika verksamheterna.
En webbportal för företags- och näringslivsfrågor på Gotland kommer att lanseras på
www.gotland.com. På denna ska information rörande företagande struktureras och tillgängliggöras
ur ett kundperspektiv. Som stöd till företag i etablerings- och utvecklingsprocesser kommer också en
personell stödfunktion att finnas.

26 Region Gotland hade ett NKI på 57 år 2011.
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3.4 Infrastruktur
Målbild
Infrastrukturen på Gotland är väl utbyggd och skapar goda förutsättningar för företagande,
evenemang och etableringar.
Mål
•
•

Gotland får betyg 3,5 i Svenskt Näringslivs mätning rörande företagens omdöme kring
vägnät, tåg- och flygförbindelser27 år 2015.
På Gotland har 90 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2015.

Framgångsfaktorer
• Fungerande transporter och IT-kommunikationer till, från och inom Gotland.
• Goda fysiska förutsättningar att etablera och expandera företag.
• Infrastruktur för förnybara energislag är initierad.
Beskrivning
Insatser på infrastrukturområdet är viktiga för näringslivsutvecklingen. Flera strategier, planer och
program inom området styr Region Gotlands agerande och berör individ, näringsliv och samhälle.
Infrastruktursatsningar kräver ofta stora finansiella resurser. Region Gotlands investeringsmedel, och
medel från strukturfonderna och andra program samt medel från Staten är de huvudsakliga medlen
för infrastruktursatsningar. Nedan listas några av de infrastrukturområden som är av särskild vikt för
näringslivsutveckling.
Utbyggnaden av fiber, framför allt på landsbygden, skapar förutsättningar för företag att kunna
etablera sig över hela Gotland. Den utbyggnad som redan påbörjats enligt Region Gotlands
bredbandsstrategi28 förväntas fortsätta under programperioden.
Gotlands fysiska kommunikationer med omvärlden och tillgång till bostäder är avgörande för ett
fungerande näringsliv och attraktivitet för inflyttning och etablering. Färjetrafiken har sedan länge
utvecklats positivt, något som även gäller flyget. Goda möjligheter till resande är också en
förutsättning för en regionförstoring. Under perioden ska upphandlingen av färjetrafik för perioden
efter 2017 att genomföras. Frågor kring infrastrukturen, både på Gotland och fastlandet, hanteras
gemensamt av berörda myndigheter och intressenter i Trafikrådet29. Arbetet med att söka extern
finansiering för att möjliggöra en ny kryssningskaj ska fortsätta. När det gäller kommunikationer på
Gotland behöver även intermodala lösningar utvecklas, det vill säga smidig samordning mellan olika
kommunikationsslag. Särskild hänsyn bör då tas till att öka tillgängligheten för personer med
funktionshinder. Region Gotland kan också stödja utvecklingen och implementering av nya
transportsätt.
Utbyggda cykelleder gynnar miljövänlig turism och Region Gotland ska främja utbyggnaden och
infrastrukturen kring dessa.
27 År 2010 låg Gotland på 3,22 på en sexgradig skala rörande företagens omdöme på vägnät, tåg- och flygförbindelser. Ur Svenskt
Näringslivs rankning Företagsklimat.
28 Bredbandsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26, www.bredbandgotland.se.
29 Trafikrådet består av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Högskolan på Gotland, arbetsmarknadens parter,
näringslivsorganisationer, transportörer och ideell sektor.
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En förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas på Gotland är att det finns tillgänglig
planlagd industrimark och lämpliga lokaler. Region Gotland ska se till att planlagd industrimark finns
tillgänglig i Visby och i övriga serviceorter.
Ett stomnät för biogas kan vara en del av en infrastruktur som skapar förutsättningar för att ta
tillvara och utveckla de gotländska naturtillgångarna och samtidigt göra miljövinster30. Region
Gotland ska genom utredning och planering stödja arbetet med ett stomnät som grund för fortsatt
utveckling av biogasproduktion. En ny elkabel mellan Gotland och fastlandet är också en
förutsättning för en utveckling av vindkraftsproduktionen på Gotland.

3.5 Kompetensförsörjning
Målbild
Gotlands näringsliv kan rekrytera personal med rätt kompetens. Samarbete kring utbildnings- och
kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och
efterfrågan av kompetens och arbetskraft.
Mål
•
•

Gotland får betyg 3,5 i Svenskt Näringslivs mätning31 rörande företagens tillgång till
arbetskraft med rätt kompetens år 2015.
Högst 25 procent av de gotländska företagarna anger att brist på lämplig arbetskraft är det
största tillväxthindret i Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern32 år 2015.

Framgångsfaktorer
• Väl fungerande analyser av utbud och efterfrågan av arbetskraft.
• Systematiska satsningar på kompetensförsörjning för matchning av utbud och efterfrågan av
arbetskraft.
• Användning av extern finansiering till kompetensutvecklingsprojekt, exempelvis
strukturfonderna.
Beskrivning
Kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att bibehålla och utveckla konkurrenskraft i
företagen. Gotlands företagare har som ett av hindren för tillväxt angivit brist på arbetskraft med rätt
kompetens. Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens är således en förutsättning för att det
gotländska näringslivet ska kunna utvecklas.
Kompetensutveckling behövs på alla nivåer, både för anställda och företagare. Det handlar dels om
att utbildningssystemet tillhandahåller relevant utbildning av hög kvalitet och dels om olika typer av
vidareutbildning under arbetslivet.

30 Biogas som drivmedel - Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun, fastställd av
kommunstyrelsen 2009-02-26.
31 År 2010 låg Gotland på 3,04 på en sexgradig skala rörande företagens tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Ur Svenskt
Näringslivs rankning Företagsklimat.
32 År 2011 ansåg 35 procent av de gotländska företagen att brist på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret enligt
Småföretagarbarometern.
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Kompetensplattform Gotland33 ska analysera utbud och efterfrågan av arbetskraft, på kort och lång
sikt samt bidra till att generellt höja utbildningsnivån på Gotland. Analyserna ger underlag för
respektive deltagande organisation att mer ändamålsenligt verka inom sina ordinarie uppdrag att
matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Kompetensplattformens arbete ger också
underlag för satsningar hos privata utbildningsanordnare.
Tillgång till bra utbildning på alla nivåer, så som grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning är
avgörande för Gotlands utveckling. Att det bedrivs högskoleutbildning med forskning på Gotland
utgör en möjlighet för näringslivet. Det ska även finnas möjligheter för olika typer av behovsstyrda
vuxenutbildningar och punktinsatser såsom projekt, fortbildning och motsvarande för företagare och
anställda. Region Gotland kan främja dylika utbildningssatsningar och samarbeten. Här kan också
strukturfonderna och andra finansiärer användas.
Rekrytering av arbetskraft utifrån är en lika viktig faktor för att säkra kompetensförsörjningen i
företagen, inte minst när det gäller olika typer av spetskompetens. En ökad samordning beträffande
rekryteringsinsatser bör eftersträvas. Rekrytering utifrån är också en nyckelfaktor för att nå
befolkningsmålet. Här spelar Gotlands attraktivitet som boendeort stor roll. Se kapitel 3.1 Bilden av
Gotland.

3.6 Klusterutveckling
Målbild
Det råder en god samverkan i det gotländska näringslivet och affärsdrivna nätverk har stor betydelse
för den regionala tillväxten. Vissa branscher har även etablerat fördjupat samarbete med andra
utvecklingsaktörer för att bedriva utvecklingsarbete mot gemensamma mål.
Beskrivning
Med kluster avses här geografiska koncentrationer av relaterade företag och organisationer som
både konkurrerar och samarbetar inom ett avgränsat område. De olika aktörerna är sammanlänkade
av gemensam teknik och kunskap, där kommunikation, logistik, interaktion och lärande mellan
personer sker med lätthet34. Kluster startar ofta som företagsnätverk. Om samarbetet i nätverket
utökas till att även innefatta gemensam utveckling, så att företagen börjar skapa värden för
varandra, börjar klustringen ta form.
Positiva effekter av klustring:
•
•
•
•

Klustring ökar tillgång på spetskompetens – människor och företag flyttar till platser där
utvecklingsmöjligheter finns.
Klustring stimulerar innovation och kunskapsutveckling eftersom människor möts, pratar och
tänker tillsammans.
Klustring reducerar kostnader och ökar produktivitet genom samverkan, eftersom fler delar
på arbetet att uppnå gemensamma mål.
Klustring skapar en självgenererande kritisk massa för tillväxt.

33 Kompetensplattform Gotland består av representanter från Region Gotland, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Svenskt Näringsliv,
Tillväxt Gotland, Länsstyrelsen, Högskolan på Gotland, samt fackliga representanter från SACO, TCO och LO.
34 Fritt efter Michael E Porter ”The competitive advantage of nations”, 1990.
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På Gotland kan endast ett fåtal branscher sägas ha “klusterpotential” i reell mening. Besöksnäringen
och lantbruket/livsmedel är exempel på två sektorer inom vilka samverkan uppstått och där det finns
större aktörer som kan avsätta resurser för gemensamt utvecklingsarbete. Även i andra branscher
finns påbörjade samarbeten som kan utvecklas i riktning mot kluster, till exempel inom
tillverkningsindustrin och spelutvecklingsbranschen.
Arbetet med näringslivsutveckling på Gotland ska bland annat handla om att stödja branscher som
vill samarbeta och organisera sig. Klusterinitiativen i sig kan variera i storlek och innehåll beroende på
vilken bransch eller sektor det handlar om. Initiativet till kluster eller samverkan måste komma från
näringslivet. Offentliga organisationer kan stödja klusterinitiativet på olika sätt, som dialogpartner,
kontaktförmedlare eller finansiär. Då samverkan sker i en utvecklad form delar de ingående parterna
problemformulering och målbild.

3.7 Lokal mobilisering
Målbild
Lokal utvecklingskraft finns över hela Gotland. Lokala utvecklingsaktörer initierar, stödjer och
samordnar insatser för företagande på landsbygden.
Beskrivning
Utvecklingen på Gotland är beroende av att hela Gotland utvecklas. I Vision Gotland 2025 står att:
”Stad och land samspelar och utvecklas utifrån sina egna styrkor och bidrar till att den inomregionala
balansen bibehålls”.
Lokal mobilisering är en metod för att genomföra en rad insatser som alla syftar till att skapa en
levande landsbygd i utveckling. Gemensamt för de flesta aktiviteterna är att de bygger på initiativ
från eldsjälar och entusiaster, inte sällan i bygder med ett rikt föreningsliv. Vision Gotland 2025 lyfter
också fram lokala initiativ och lokalt ansvarstagande som väsentliga utvecklingsfaktorer.
En av de viktigaste faktorerna för landsbygdsutveckling är det privata företagandet, som också
påverkas av den lokala mobiliseringen. Lokal mobilisering i detta dokument avser vad lokal
mobilisering kan åstadkomma inom näringslivet. De insatser som kan stödjas är de som på så vis kan
bidra till tillväxt, vilket i sin tur bidrar till en levande landsbygd.
Den lokala mobiliseringen på Gotland har gått från sockenprojekt till mer professionalisering. Flera
utvecklingsbolag har bildats och är under bildande. Det finns också ett antal företagar- och
köpmannaföreningar som kan ta initiativ till olika utvecklingsprojekt. Alla dessa kan vara grunden till
ett ökande företagande lokalt. Med den lokala förankringen samt kontakter och nätverk som sträcker
sig utanför den egna bygden kan de skapa legitimitet, inte bara i den egna bygden utan också
gentemot andra aktörer. Med flera aktiva utvecklingsaktörer fordras att dessa samarbetar och
utvecklar en samsyn på näringslivsutvecklingen på den lokala nivån.
Inom ramen för det näringspolitiska programmet kommer Region Gotland prioritera de lokala
utvecklingsaktörernas initiativ. Dessa genomförs ofta med aktörernas egna resurser men Region
Gotland kan vid större insatser tillsammans med länsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet och Leader
Gotland stödja genomförandet av insatserna.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 3

Riktlinjer för fastigheter och mark samt
tillägg i regionstyrelsens reglemente
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2012-01-26, § 1



Ledningskontoret 2012-01-16 med riktlinjer 2012-02-06

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 1
Au § 1

Riktlinjer för fastigheter och mark samt tillägg i regionstyrelsens
reglemente
KS 2011/80

- Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 310
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 281
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01, § 305
- Ledningskontoret 2011-12-20

Ledningskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer för köp,
upplåtelse och försäljning av kommunala fastigheter. Av kommunstyrelsens beslut
framgår även att: ”Uppdraget bör vara klart senast juni 2011.”
Uppdraget gavs med anledning av skrivelse från revisorerna där de ansett att riktlinjerna för markpris inte är ändamålsenliga. Revisorerna efterlyste regler för
dokumentation, handläggning och betalning.
Utkast till Riktlinjer för försäljning av fastigheter behandlades av arbetsutskottet i
november 2011. De förändringar som föreslogs har inarbetats i föreliggande
förslag.
Ledningskontoret föreslår att förslaget till Riktlinjer för fastigheter och mark godkänns för antagande i regionfullmäktige. För att förtydliga den delegation regionfullmäktige sedan tidigare givit regionstyrelsen i reglementets paragraf 8, vad gäller
fastighetsaffärer, föreslås ett tillägg att sådana även kan avse gåvotransaktioner.
Dessutom föreslås att regionstyrelsens delegation gäller under förutsättning att de
nya riktlinjerna iakttas vid styrelsens beslut.
De av arbetsutskottet föreslagna förtydligandena har inarbetats av
ledningskontoret.
Regionstyrelsen föreslog fyra ändringar som kommer att inarbetas i förslaget till
riktlinjer. Skrivningen om direktanvisning flyttas upp så att den ingår i den övergripande texten för avsnitt fyra, ”Regionen säljer mark och fastigheter”. Under
avsnitt fyra ska läggas till att gåva kan återgå om överlåtelseavtalet inte uppfylls.
Förtydligande ska göras så att det klart framgår att det ska vara en för aktuellt
objekt auktoriserad mäklare/värderingsman som utför uppdragen. Under avsnitt 4.3,
Småhustomter, stryks ”till högstbjudande”.
Ärendet föredrogs av exploateringsstrateg Anders Lindholm.
forts

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 1 forts
Au § 1

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige


Riktlinjer för fastigheter och mark antas.



Regionstyrelsens reglemente 8 §, andra pinnsats, får följande lydelse:
- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta
tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för
någondera part per affär överstiger 4 miljoner kr varvid delegationen endast
gäller sådana fastighetsaffärer som följer fullmäktiges riktlinjer för
fastigheter eller mark eller i övrigt inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/80
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 16 januari 2012

Regionstyrelsen

Missiv: Riktlinjer för fastigheter och mark samt tillägg i
regionstyrelsen reglemente

Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till Riktlinjer
för fastigheter och mark och att sända förslaget vidare till
regionfullmäktige för antagande.



För att förtydliga den delegation regionfullmäktige sedan tidigare givit
regionstyrelsen i reglementets paragraf 8 vad gäller fastighetsaffärer
föreslås ett tillägg att sådana även kan avse gåvotransaktioner.
Dessutom föreslås att regionstyrelsens delegation gäller under
förutsättning att de nya riktlinjerna iakttas vid styrelsens beslut.
Regionstyrelsens reglemente 8 §, andra pinnsats, får följande lydelse:
- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel
samt upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd
mark inte för någondera part per affär överstiger 4 miljoner kr varvid
delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som följer
fullmäktiges riktlinjer för fastigheter och mark eller i övrigt inte är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

Bakgrund

Ledningskontoret har tagit fram förslag till ”Riktlinjer för fastigheter och
mark”. Dokumentet innehåller regler kring regionens innehav av mark och
fastigheter samt fastställer fördelningsgrunder och priser som ska tillämpas vid
försäljning till olika intressenter och ändamål. Det hanterar också frågan kring
överlåtelse av före detta kommunala byggnader där verksamheten upphört. De
föreslagna riktlinjerna innehåller även bestämmelser som reglerar
dokumentation och betalning, samt försäljning av bebyggda fastigheter och
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därmed åtgärdas kvarvarande synpunkter från kommunrevisorernas granskning
av verksamheten (Revisionsskrivelse 2010-10-29, KS2010/427).
Föreslagna riktlinjer ersätter nu gällande ”Riktlinjer för markpriser” (KF 201004-26 § 56) samt ”Markanvisningspolicy för Gotlands kommun” (KF 2001-0326, § 32).
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att det upprättade dokumentet är
ändamålsenligt och kommer att kunna utgöra ett gott stöd vid anvisning av
mark för byggande av bostäder och lokaler, samt även vid annan försäljning
och köp av fastigheter och mark. De föreslagna riktlinjerna innehåller även en
prislista med riktpriser för försäljning av mark planerad för industri-, handels
och kontorsändamål. Det föreslås att regionstyrelsen ges mandat att vid behov
revidera prislistan. Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner
föreliggande riktlinjer för antagande i regionfullmäktige.
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Ärendenr. KS 2011/80
Handlingstyp Riktlinjer
Datum 2012-02-06

Anders Lindholm

Antagen av regionfullmäktige
2012-xx-xx

Riktlinjer för fastigheter och mark
1. Bakgrund
Region Gotland har flera roller när det gäller samhällsplanering och byggande. Som
innehavare av planmonopol, aktör på bostadsmarknaden, tillståndsmyndighet i
bygg- och miljöfrågor och sist men inte minst i egenskap av markägare.
Föreliggande dokument beskriver ändamålet med regionens markinnehav samt
vilka fördelningsgrunder och riktlinjer som tillämpas vid fördelning av regionens
mark till olika intressenter och ändamål.

2. Regionen som fastighetsägare
De övergripande målen med regionens mark- och fastighetsinnehav kan
sammanfattas i följande punkter:
- Säkerställa en långsiktig markanvändning i enlighet med intentionerna i
fördjupade översiktsplaner, översiktsplaner och andra planeringsunderlag.
- Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark i rätt läge för egna
verksamheter som regionen bedriver eller ansvarar för.
- Vara en aktör i utvecklingen av Visby, serviceorter och landsbygd.

3. Regionen köper mark och fastigheter
Regionen ska förvärva mark så att det långsiktiga behovet av mark kan tillgodoses.
Regionen ska upprätthålla en markberedskap i Visby, i serviceorter och områden
där efterfrågan och utvecklingspotential bedöms finnas.
Principen ska vara att markreserven som ett minimum ska hållas på en konstant
nivå. När mark säljs ska denna ersättas med annan mark som köps in så att en god
markreserv upprätthålls. Strategiskt viktig mark som ligger inom den geografiska
avgränsningen för fördjupade översiktsplaner och som behövs för säkerställa
planerad markanvändning, ska övervägas för förvärv om tillfälle ges.
Regionen ska ha som princip att pröva förutsättningarna för att förvärva mark som
staten avser att avyttra. Vid förvärv ska samtidigt lämpligheten prövas att förädla
marken och möjliggöra exploatering i samarbete med privata initiativ och aktörer.
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4. Regionen säljer mark och fastigheter
Som huvudregel gäller att fastigheter ska säljas på en öppen marknad för att
generera högsta möjliga köpeskilling och därmed intäkter till skattekollektivet. Vid
försäljning ska för objektet auktoriserad fastighetsmäklare anlitas.
Direktanvisning kan t ex användas då en byggherre själv funnit ett lämpligt område
för byggande på regionens mark, visat på möjligheterna att bebygga och regionen
bedömer förslaget som bra.
Försäljning ska övervägas när ett markområde eller fastighet inte uppfyller
kriterierna för regionalt ägande enligt ovan. För sådan mark ska regionen innan
försäljning överväga möjligheterna att uppgradera detaljplanen och därigenom
förädla en framtida markanvändning.
Framtida försäljning av fastigheter kan exempelvis komma att utgöras av skogsmark
som inte behövs för serviceorternas rekreation eller som saknar höga naturvärden.
För annan mark kring serviceorterna där det saknas översiktlig planering och det
därigenom inte kan avgöras huruvida marken är strategisk viktig, bör försäljning av
mark avvakta sådan planering.
När fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser vara lämplig
som upplåtelseform. Tomträtt kan vara ändamålsenlig i områden där slutlig
markanvändning inte är klarlagd och där en framtida ändring av gällande
planförhållanden kan komma att innebära en omprövning av markvärdet.

4.1.

Fd kommunala byggnader där verksamheten upphört

Detta avsnitt behandlar lokaler som blir övertaliga när verksamheter inom regionen
flyttar från lokaler eller upphör med verksamheten och där ett kommunalt behov
inte kan identifieras inom en flerårig period. Det finns ibland intresse från lokala
föreningar, företag eller privatpersoner att förmånligt förvärva eller vederlagsfritt
överta fastigheten. Regionen har ett intresse av att främja den lokala
företagsamheten och att underlätta för boende inom orten att stanna kvar eller
locka nya boende till orten. Regionen har samtidigt en skyldighet gentemot sina
medborgare att förvalta gemensamma skattemedel och tillgångar på ett ansvarsfullt
sätt. Det finns också regler i kommunallagen som fastslår att ”kommuner får
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen…”. Individuellt
stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för
detta.
I de fall där situationen är sådan att fråga uppkommer om överlåtelse av viss
byggnad/fastighet ska ett antal kriterier enligt följande vara uppfyllda för att detta
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ska kunna övervägas.


Överlåtelse av fastigheten ska vara positiv för den inomregionala balansen.
Åtgärden ska bidra till att skapa balans mellan Visby och Gotlands
landsbygd och innebära förbättrade möjligheter för människor att bo och
verka inom den aktuella orten.



Den förvärvande parten ska utgöras av ett lokalt utvecklingsbolag eller
annan motsvarande konstellation med god förankring inom orten. Bolaget
ska kunna betraktas som ett uttryck för en stark lokal mobilisering.



Av bolagsordning, stadgar eller motsvarande styrdokument ska framgå att
bolaget inte har vinst som primärt syfte. Bolaget ska ha en tydlig
kärnverksamhet eller tydlig målsättning att genomföra projekt till gagn för
ortens utveckling.



För att förhindra möjligheter till spekulation ska överlåtelseavtalet innehålla
en hembudsklausul. Denna ska innehålla bestämmelser om att en
förvärvande part som önskar överlåta fastigheten vidare, först har att
hembjuda denna till regionen. Avtalet ska även innehålla bestämmelser om
att fastigheten inte får avstyckas utan regionens medgivande.



För att säkerställa att planer som ligger till grund för överlåtelsen
förverkligas kan överlåtelseavtalet kopplas till vite under en tid av 2 år.
Inom denna tid ska förvärvande part ha startat upp någon form av
allmännyttig verksamhet i enlighet med de ambitioner som legat till grund
för överlåtelsen. Verksamheten ska vara långsiktig och bedrivas till ortens
gagn och får inte vara av marginell betydelse och omfattning. Uppfylls inte
dessa villkor ska gåvan återgå till givaren alternativt ska ett i förväg
överenskommet vitesbelopp falla ut.



För fastighet som överlåts gör regionen inga åtaganden om framtida
insatser i form av medel till drift, underhåll samt för om- eller tillbyggnad
som kan komma att krävas. Den nya ägaren kan därmed ej göra anspråk på
sådana åtgärder från regionens sida.

4.2.

Bebyggda fastigheter

Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter alltid ska ske som en öppen
försäljning i full konkurrens via fastighetsmäklare. För att säkerställa tillgång till
professionella mäklartjänster ska avtal med fastighetsmäklare tecknas efter
genomförd upphandling. Avtal med fastighetsmäklare ska omfatta tillhandahållande
av mäklartjänster vid försäljning av småhus, obebyggda småhustomter och
specialfastigheter (t ex för skola, vård, omsorg, samt kontor med flera

Ledningskontoret

4 (8)

Region Gotland

verksamheter). I begreppet mäklartjänster ska ingå samtliga försäljningsaktiviteter
såsom annonsering, visning, värdering, förhandling och avtalsskrivning.
I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller
annan, samt när fastighet under lång tid disponerats av annan, kan direkt försäljning
övervägas. Försäljningspriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig
värdering.
4.3.

Småhustomter

Region Gotland iordningställer småhustomter för egnahemsbyggande inom de
utpekade serviceorterna på ön. Försäljning av tomter sker via fastighetsmäklare.
4.4.

Mark för flerfamiljshus

Region Gotland ska ta fram mark för byggande av flerbostadshus i lägen där
marknaden efterfrågar samt ha en beredskap för att iordningställa och planlägga
mark inom de utpekade serviceorterna. Marken tilldelas vanligen byggherrar genom
markanvisning. En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa
villkor ensam få förhandla med regionen om förutsättningarna för genomförande
av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst markområde som
regionen äger. Markanvisningsavtalet är en bekräftelse dels på regionstyrelsens
beslut, dels på att byggherren accepterar de villkor som gäller för markanvisningen.
Avtalet ger byggherren rätt att under en begränsad tid om maximalt 2 år ensam
förhandla med regionen om förutsättningarna för genomförande av sitt projekt.
Avtalet ger byggherren en trygghet i satsandet av resurser inom ramen för
projektering och detaljplanering.
Markanvisning kan ges via direktanvisning eller anbudsförfarande. Regionstyrelsen
fattar beslut om markanvisning.
Gemensamma villkor för markanvisning
a. När markanvisningen avser bostäder för hyresrättsupplåtelser ska
byggherren kunna välja mellan förvärv av marken eller tomträttsupplåtelse.
För andra upplåtelseformer och ändamål ska förvärv av marken utgöra
huvudregel.
b. Markanvisningarna tidsbegränsas till högst två år från beslutet i
regionstyrelsen.
c. Om inte ett bindande köp eller tomträttsavtal har träffats under avtalad tid
för markanvisningen, kan regionstyrelsen göra en ny markanvisning till
annan. Förlängning kan medges av regionstyrelsen under förutsättning att
förseningen inte beror på byggherren.
d. Regionen ska även ha rätt att återta en markanvisning under den
tidsbegränsade perioden, om byggherren uppenbarligen inte avser eller
förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen eller om regionen och byggherren inte kan komma
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e.

f.
g.
h.
i.

överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till
ersättning.
Detaljplanearbetet ska ske i nära samverkan mellan regionen och
byggherren där utgångspunkten är de regionala planintentionerna. All
projektering som sker under detaljplanearbetet ska ske i samråd med
regionen.
Om fler markanvisningar sker inom ett planområde ska byggherrarna
samverka i planprocessen.
Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte
byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation.
Markanvisning får inte i något avseende överlåtas till någon annan utan
regionens skriftliga godkännande.
Vid exploatering av mark för bostadsändamål ska regionens
miljöbyggprogram följas, om det inte villkoras annorlunda i
ambitionskontraktet som ska upprättas mellan region och exploatör.

Anbudsförfarande
Markanvisning sker vanligen efter anbudsförfarande eller markanvisningstävling.
Anbudet från byggherre avser i normalfallet pris, men kan också avse idéer om
utformning/användning av marken. Tävlingsförfarandet används i de speciella fall
när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan t ex vara att utveckla ett projekt där
arkitektur och innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Vid val av byggherre ska regionen sträva efter att fördela mark för byggande på
olika byggherrar för att uppnå konkurrens och undvika att ett eller ett fåtal företag
får monopolställning. Vid urvalet bör vidare ges viss viktning för tidigare
genomförda goda projekt liksom för nytänkande, låga boendekostnader, energisnåla
byggnader etc. En långsiktig miljö- och kvalitetsprofil hos byggherren är en
förutsättning för sunda och bra bostäder. Även kostnadsfaktorn är viktig, invånarna
är beroende av att det produceras bostäder som alla har råd att efterfråga. I den
utsträckning markanvisningen kan användas för att pressa kostnaderna och gynna
byggherrar som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser, är
det positivt.
4.5.

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel
och/eller kontor. Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom
de orter där efterfrågan kan bedömas uppstå.. Marken planläggs och förbereds för
utbyggnad av infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp mm.
Mark för verksamheter och industri ska initialt kunna upplåtas med tomträtt eller
äganderätt beroende på verksamhetsutövarens önskemål. På sikt bör inriktningen
vara att verksamhetsutövaren ska äga fastigheten.
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5. Övriga bestämmelser
5.1.

Dokumentation

Vid fastighetsförsäljning eller upplåtelse med tomträtt sker dokumentation i form
av diarium och protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga
underlag till beslut. Handlingar som utgör underlag till beslut, t ex
mötesanteckningar eller förhandlingsprotokoll, ska diarieföras i ärende- och
dokumenthanteringssystem. Av handlingarna ska framgå vilka motiv som legat till
grund för fattade beslut samt vilka bedömningskriterier som använts. För
fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns krav på dokumentation i
enlighet med de regler som gäller för mäklartjänstens utförande och som regleras i
fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över sitt uppdrag
och upprätta förteckningar över anbuden som lämnas på fastigheter.
Dokumentationen ska överlämnas till säljare och köpare. Samtliga handlingar från
dessa försäljningar ska diarieföras i nämnda ärende- och
dokumenthanteringssystem.
5.2.

Betalning vid fastighetsförsäljningar

Vid försäljning av fastighet ska köpekontraktet innehålla bestämmelser kring
köpeskillingen och dess erläggande. Grundläggande bestämmelser kring
köpeskilling vid fastighetsförsäljning finns i Jordabalken. Huvudregeln som ska
tillämpas inom Region Gotland är att köpeskilling ska erläggas innan regionen till
köparen överlämnar ett undertecknat köpebrev. Köpebrevet är normalt ett villkor
för köpets fullgörande och köparens möjlighet att söka lagfart. Olika typer av
fastighetsaffärer kan emellertid innehålla olika ingredienser när det gäller
köpeskilling. Det kan ibland vara ändamålsenligt med villkor kring köparens
erläggande av handpenning, ibland kopplade till kontraktets undertecknande,
antagen detaljplan eller beviljat bygglov.
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6. Priser och avgälder
Grundregel:
Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld.
6.1.

Småhustomter

De tomter Region Gotland färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska
säljas till marknadspris via anbudsförfarande genom anlitad fastighetsmäklare. För
småhustomter som tidigare upplåtits med tomträtt ska vid avgäldsreglering
markvärdet beräknas med utgångspunkt i marktaxeringsvärdet och avgäldsräntan
3,75 procent. Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande
friköpa tomträtten till ett pris motsvarande 60 procent av det marknadsvärde som
räknas fram utifrån gällande marktaxeringsvärde för tomträtten.
6.2.

Mark för flerfamiljshus

Mark för hyresrättslägenheter kan via markanvisning säljas eller upplåtas med
tomträtt. Gällande mark för bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är
huvudregeln att marken via markanvisning ska säljas, men i undantagsfall kan
upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid värderingen ska hänsyn tas till
upplåtelseformen. Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande
friköpa tomträtten till ett pris motsvarande 80 procent av marknadsvärdet. Friköp
får ske tidigast 5 år efter tecknat avtal.
6.3.

Mark för industri, handel och kontor

Vid försäljning av mark planerad för industri-, handels- och kontorsändamål är
grundregeln att marken ska åsättas marknadsvärde. Huvudregeln är att marken ska
säljas, men i undantagsfall kan upplåtelse med tomträtt tillämpas. Om ett
marknadsvärde inte enkelt kan fastställas kan i förväg fastställda riktpriser istället
användas. Riktpriserna för olika ändamål och lägen anges nedan. Riktpriset kan
justeras med upp till 50% beroende på om aktuell tomt avviker från områdets
normala förhållanden när det gäller följande:
- tomtens läge inom värdeområdet,
- storleken på byggrätt för tomten,
- efterfrågan på mark
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Värdeområde

Riktpris (2011 års nivå)*

Visby – Österbyområdet
planlagt för industri/kontor

80 kr/kvm tomtyta

Visby – övriga områden
planlagt för industri/kontor

150 kr/kvm tomtyta

Visby – övriga områden
planlagt för handel

300 kr/kvm tomtyta

Gotland utom Visby
planlagt för industri/handel/kontor

50 kr/kvm tomtyta

*Regionstyrelsen får revidera riktpriserna när behov föreligger.
När det gäller markfrågor som uppkommer i samband med företagsetableringar får
regionstyrelsen göra avsteg från riktpriserna.
Som villkor i köpeavtal ska gälla att tomten inom två år vid vite ska bebyggas med
byggnad/anläggning till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta. Vite för
nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm tomtyta. Vid
avgäldsreglering av tomträtt ska markvärdet beräknas med utgångspunkt i
marknadsvärde för aktuellt område och avgäldsräntan 3,75 procent.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande 80 procent av marknadsvärde. Friköp får ske
tidigast 5 år efter tecknat avtal.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 4

Ändring av del av VA-taxan
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2012-01-26, § 5



Ledningskontoret 2011-12-16



Tekniska nämnden 2011-10-13, § 233

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 5
Au § 8

Ändring av del av VA-taxan
KS 2011/608

- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 233
- Ledningskontoret 2011-12-16

Tekniska nämnden föreslår att VA-taxan ändras så att det för fastigheter jämställda
med bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA-yta
(bruttoarea) som en tariffenhet, i stället för varje 100 kvadratmeter (kvm).
Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 kvm per tariffenhet. Enligt tekniska
nämnden innebär förändringen ett totalt bortfall av 2,5 miljoner kronor i intäkter för
införandet, som löper under tre år.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ändring av taxan. Men konstaterar att detta
innebär bortfall av intäkter i en situation då VA-verksamheten redan har en
ansträngd ekonomi med negativt eget kapital på cirka -4,2 Mkr.
Ledningskontoret anser att intäkts- och kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten
noga bör följas och att fortsatta underskott i verksamheten snarast bör regleras
genom generella höjningar av taxan så att ekonomin kommer i balans. I ett längre
perspektiv bör också investeringstakten övervägas med hänsyn till
kostnadsutvecklingen.
Ärendet föredrogs av projekteringsingenjör Sten Reutervik, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Efter förd diskussion finner ordföranden att tekniska nämndens förslag om ändring
av taxan avslås.
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Tekniska nämndens förslag om ändring av VA-taxan avslås.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/608
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 16 december 2011

Regionstyrelsen

Förslag till förändring av del av VA-taxan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige





VA- taxan, i slutet av § 14.1, ändras till: ”För fastighet jämställd med
bostadsfastighet räknas varje påbörjad 150-tal BTA- yta som en
tariffenhet”.
Förändringen ska gälla fr o m 2011-07-01.

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2011-10-13, § 233, att VA-taxan,
i slutet av § 14.1 ändras till: ”För fastighet jämställd med bostadsfastighet
räknas varje påbörjad 150-tal BTA- yta som en tariffenhet”. Förändringen ska
gälla fr o m 2011-07-01.
Sedan den 1:a juli 2011 gäller ny VA-taxa för Region Gotland.
En av förändringarna i den nya taxan gällande brukningsavgiften var att stora
lokaler som tidigare räknats som ”annan fastighet” numera innefattas i
begreppet ”jämställs med bostad”. Anledningen till detta är att följa Svenskt
vattens rekommendationer samt göra taxekonstruktionen så lik övriga Sverige
som möjligt. Exempel på sådana fastigheter är kontor, förvaltning, butiker,
stormarknader, skolor mm.
Denna förändring medförde att dessa fastigheter från att ha betalat fast
brukningsavgift för bara en ”tariffenhet” (=bostadsavgift) samt en rörlig avgift
som var ca 1:- högre/m3 till att betala för en tariffenhet för varje 100 m2 yta
som lokalen innehåller och därmed också samma avgift/m3 som övriga.
Denna förändring förgicks av kontroll av den anlitade konsulten som visade att
vissa fastigheter fick relativt hög höjning av avgiften vilket medförde att en
”trappa” på tre år för höjningen infördes för de som fick stor höjning.
Anledningen till valet av ytan 100 m2/tariffenhet var att Regionen tidigare haft
den ytan i taxan. Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 m2/tariffenhet.
Det har vid införandet av den nya taxan visat sig att bland annat
affärsfastigheter med stora lokaler och liten vattenförbrukning har fått mycket
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/608

Region Gotland

stora höjningar. Tekniska nämnden anser dessa höjningar i vissa fall för stora
för att vara rimliga.
Nämnden föreslår således att ytan för tariffenhet ändras till 150 m2.
Detta skulle innebära att texten i slutet på § 14.1 ändras från det gamla
förslaget:
1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal
BTA-yta som en tariffenhet. För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal
tomtyta som en tariffenhet.
Till det nya förslaget:
1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 150-tal
BTA-yta som en tariffenhet. För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal
tomtyta som en tariffenhet.
Rent ekonomiskt skulle detta innebära ett bortfall av ca 2,5 milj. i intäkter det
sista av de tre åren i ”trappan”. Detta skulle ta i anspråk en stor del av den
tänkta automatiska höjningen under de två sista åren av de tre i ”trappan”.
Bedömning

Ledningskontoret delar uppfattningen att det är önskvärt att genomförda
höjningar uppfattas som rimliga och att taxekonstruktionen bör vara så lik
motsvarande taxor i övriga Sverige som möjligt.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ändring av taxan. Men konstaterar att
detta innebär bortfall av intäkter i en situation då VA- verksamheten redan har
en ansträngd ekonomi med ett negativt Eget kapital på ca -4,2 Mkr. Härtill
kommer årligen ökade kostnader genom den höga investeringstakten för VAinfrastrukturen.
Ledningskontoret anser att intäkts- och kostnadsutvecklingen för VAverksamheten noga bör följas och att fortsatta underskott i verksamheten
snarast bör regleras genom generella höjningar av taxan så att ekonomin
kommer i balans. I ett längre perspektiv bör också investeringstakten övervägas
med hänsyn till kostnadsutvecklingen.
Ledningskontoret
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regiondirektör
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233 Förslag till förändring av del av VA-taxan
Sedan den l:a juli 2011 gäller ny V A-taxa för Region Gotland.
En av förändringarna i den nya taxan gällande brukningsavgiften var att stora
lokaler som tidigare räknats som "annan fastighet" numera innefattas i
begreppet "jämställs med bostad". Anledningen till detta är att följa Svenskt
vattens rekommendationer samt göra taxekonstruktionen så lik övriga Sverige
som möjligt.Exempel på sådana fastigheter är kontor, förvaltning, butiker,
stormarknader, skolor mm.
Denna förändring medförde att dessa fastigheter från att ha betalat fast
brukningsavgift för bara en "tariffenhet" (=bostadsavgift) samt en rörlig avgift
som var ca 1:- högre/m3 till att betala för en tariff enhet för varje 100 m2 yta
som lokalen innehåller och därmed också samma avgift/m3 som övriga.
Denna förändring förgicks av kontroll av den anlitade konsulten som visade att
vissa fastigheter fick relativt hög höjning av avgiften vilket medförde att en
"trappa" på tre år för höjningen infördes för de som fick stor höjning.
Anledningen till valet av ytan 100 m2/tariffenhet var att Regionen tidigare haft
den ytan i taxan. Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 m2/tariffenhet.
Det har vid införandet av den nya taxan visat sig att bland annat
affärsfastigheter med stora lokaler och liten vattenförbrukning har fått mycket
stora höjningar. Förvaltningen anser dessa höjningar i vissa fall för stora för att
vara rimliga.
Förvaltningen föreslår således att ytan för tariffenhet ändras till 150 m2.
Detta skulle innebära att texten i slutet på §14.1 skulle ändras från det gamla
förslaget: 1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal BTA-yta som en
tariffenhet. För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Till det nya förslaget:
1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 150-tal BTA-yta som en tariffenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Rent ekonomiskt skulle detta innebära ett bortfall av ca 2,5 milj. i intäkter det
sista av de tre åren i "trappan". Detta skulle ta i anspråk en stor del av den
tänkta automatiska höjningen under de två sista åren av de tre i "trappan".
Förvaltningen föreslår även att denna förändring skall gälla från det taxan
infördes det vill säga från 2011-07-01.
Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Forts § 233

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget och
vidarebefordrar det till Regionsfullmäktige för beslut.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos regionstyrelse/regionfullmäktige tillstyrks förslaget till förändring
av VA-taxan.
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GOTLANDS

Datum 2011-09-16

KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sten Reutervik

Tekniska nämnden
Region Gotland

Förslag till forändring av VA-taxa for Region Gotland
Sedan den l :a juli 2011 gäller ny VA-taxa för Region Gotland.
En av förändringarna i den nya taxan gällande brukningsavgiften var art stora lokaler
som tidigare räknats som "annan fastighet" numera innefattas i begreppet "jämställs
med bostad". Anledningen till detta är att följa Svenskt vattens rekommendationer
samt göra taxekonstruktionen så lik övriga Sverige som möjligt.
Exempel på sådana fastigheter är kontor, förvaltning, butiker, stormarknader, skolor
mm.
Denna förändring medförde att dessa fastigheter från att ha betalat fast brukningsavgift för bara en "tariffenhet" (=bostadsavgift) samt en rörlig avgift som var ca l :högre/m3 till att betala för en tariffenhet för varje 100 m2 yta som lokalen innehåller
och därmed också samma avgift/m3 som övriga.
Denna förändring förgicks av kontroll av den anlitade konsulten som visade att vissa
fastigheter fick relativt hög höjning av avgiften vilket medförde att en "trappa" på tre
år för höjningen infördes för de som fick stor höjning.
Anledningen till valet av ytan 100 m2/tariffenhet var att Regionen tidigare haft den
ytan i taxan. Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 m2/tariffenhet.
Det har vid införandet av den nya taxan visat sig att bland annat affarsfastigheter med
stora lokaler och liten vattenförbrukning har fatt mycket stora höjningar.
Förvaltningen anser dessa höjningar i vissa fall för stora för att vara rimliga.
Förvaltningen föreslår således att ytan för tariffenhet ändras till 150 m2.
Detta skulle innebära att texten i slutet på §14.1 skulle ändras från:
1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 100-tal BTA-yta som en tariffenhet. För annan
fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Till:
1) För fastighet jämställd med bostadsfastighet räknas varje påbörjad 150-tal BTA-yta som en tariffenhet. För annan
fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
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Riktlinjer. Placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av
Region Gotland
KS 2011/667

- Ledningskontoret 2011-12-13

Region Gotland är förvaltare av ett flertal donationsstiftelser (12 särförvaltade
stiftelser och 11 samförvaltade stiftelser). Stiftelsernas samlade tillgångar uppgick i
bokslut 2010 till 30 miljoner kronor (Mkr) i bokfört värde. Marknadsvärdet på
stiftelsernas aktieinnehav var samtidigt 112 Mkr medan det bokförda värdet på
aktieinnehavet var 18 Mkr. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Storleken på
stiftelsernas tillgångar skiljer mycket mellan de olika stiftelserna.
Syftet med riktlinjerna är att hjälpa förvaltaren att hantera finansiella risker och att
vara ett stöd vid val av placeringsform, i de fall detta inte framgår av stiftelseförordnandet.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige


Förslaget till ”Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade
av Region Gotland” antas att gälla from 1 januari 2012.



Donationsstiftelsernas placeringsportföljer ska successivt anpassas till de
antagna riktlinjerna med beaktande av rådande marknadsläge så att
anpassningen kan ske på fördelaktiga villkor.



Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera
kapitalförvaltningen av donationsstiftelsernas placeringsmedel.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/667
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mikael Wollbo

Datum 13 december 2011

Regionstyrelsen

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser
förvaltade av Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
besluta enligt följande:





Förslaget till ”Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser
förvaltade av Region Gotland” antas att gälla from 1 januari 2012
Donationsstiftelsernas placeringsportföljer ska successivt anpassas till
de antagna riktlinjerna med beaktande av rådande marknadsläge så att
anpassningen kan ske på fördelaktiga villkor
Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna att
effektivisera kapitalförvaltningen av donationsstiftelsernas
placeringsmedel

Bakgrund

Region Gotland är förvaltare av ett flertal donationsstiftelser (12 särförvaltade
stiftelser och 11 samförvaltade stiftelser). Stiftelsernas samlade tillgångar
uppgick i bokslut 2010 till 30 mkr i bokfört värde. Marknadsvärdet på
stiftelsernas aktieinnehav var samtidigt 112 mkr medan det bokförda värdet på
aktieinnehavet var 18 mkr. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Storleken
på stiftelsernas tillgångar skiljer mycket mellan de olika stiftelserna.
Förslaget till riktlinjer

Riktlinjerna syftar till att hjälpa förvaltaren att hantera finansiella risker och att
vara ett stöd vid val av placeringsform, i de fall då det inte framgår av
stiftelseförordnandet.
Riktlinjerna anger regler för tillåtna placeringar, avkastning och risk. I
riktlinjerna regleras även hur ansvarsfördelning, uppföljning och intern kontroll
ska ske.
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Serviceförvaltningen
Region Gotland

Samordnad kapitalförvaltning av stiftelsemedlen

De särförvaltade stiftelserna har egna aktiedepåer medan de samförvaltade
stiftelserna delar en gemensamt ägt depå. Det relativt stora antalet depåer
(15 st) innebär för kapitalförvaltningen fler transaktioner och därmed högre
transaktionskostnader. Genom att samordna kapitalförvaltningen för samtliga
stiftelser finns potential att underlätta och effektivisera kapitalförvaltningen.
Innan en samordnad kapitalförvaltning kan komma till stånd behöver de
juridiska förutsättningarna utredas ytterligare.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

regiondirektör
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2011-12-12

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland
1. Syfte
” I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara
placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att förmögenheten är placerad på ett godtagbart
sätt.”( 2 kap 4§ Stiftelselagen)
Region Gotland är förvaltare av ett flertal donationsstiftelser. Varje stiftelse är
en egen juridisk person och därmed unik. Styrelsen för respektive stiftelse har
ett övergripande ansvar för medelsförvaltningen. Riktlinjerna syftar till att
hjälpa förvaltaren att hantera de på marknaden förekommande finansiella
riskerna samt vara ett stöd vid val av placeringsform, i de fall då det inte
framgår av stiftelseförordnandet.
Vid förvaltning av stiftelsemedel är långsiktigheten viktig då kapitalet skall
värdesäkras för framtiden. I det kortare perspektivet skall förvaltningen ske så
att en god direktavkastning kan uppnås och utdelas enligt stiftelsens
ändamålsbestämmelser. Förvaltaren måste således alltid balansera en
värdesäkring av kapitalet och god direktavkastning med beaktande av det
riskmandat riktlinjerna medger.
Placeringsriktlinjerna för regionens förvaltade stiftelsers medel anger regler
inom följande områden:
• Avkastningsnivå på tillgångarna
• Tillåten risknivå
• Ansvarsfördelning
• Tillåtna tillgångslag
• Begränsningar för tillgångslag och enskilda emittenter
• Uppföljning och rapportering
• Intern kontroll
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Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser
förvaltade av Region Gotland

2. Mål för avkastning och risk
2.1 Avkastning

Målet är att långsiktigt bibehålla det reala värdet på den samförvaltade
portföljen samt att uppnå högsta möjliga utdelningsbara avkastning inom
godkänd risknivå.
2.2 Risk

Stiftelsernas medel skall placeras på finansmarknaden i sådana former som
leder till lågt risktagande och betryggande säkerhet. Risknivån styrs i avsnittet
placeringsriktlinjer där tillåtna tillgångsslag preciseras.

3. Ansvarsfördelning
3.1 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige fastställer placeringsriktlinjerna. Revideringar av
placeringsriktlinjerna fastställs av regionstyrelsen.
3.2 Regionstyrelse

Regionstyrelsen ansvarar för följande åtgärder och beslut inom
stiftelseförvaltningen:
• Se till att stiftelsens ändamål uppfylls på det sätt som föreskrivs i
stiftelseförordnandet
• Årlig uppföljning av resultat och tillgångsfördelning samt tillämpning
av de etiska kriterierna jämfört med dessa placeringsriktlinjer
• Delegering av beslut till ekonomidirektör om placeringar av
stiftelsernas medel
• Beslut om firmatecknare och beslutsattestanter inom
stiftelseförvaltningen för varje kalenderår
• Besluta om extern förvaltning av stiftelsernas medel inom ramen för
dessa placeringsriktlinjer
• Besluta och fastställa ändringar av placeringsriktlinjerna
3.3 Ekonomidirektör

Det är ekonomidirektörens ansvar att:
• Följa placeringsriktlinjerna vid förvaltning av stiftelsernas kapital
• Följa upp stiftelseförvaltningens resultat och att förvaltningen bedrivs
på ett effektivt sätt
• Rapportera utfall av placeringsverksamheten till styrelsen
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•

•
•
•
•

Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av riktlinjerna när
förändringar på de finansiella marknaderna eller stiftelseområdet
påkallar detta
Finansiella avtal tecknas och finansiella transaktioner sker inom ramen
för dessa riktlinjer
Företräda stiftelserna gentemot extern motpart
Uppföljning och kontroll av extern förvaltare (i förekommande fall)
Omedelbart rapportera till regionstyrelsen om avvikelser från
placeringsriktlinjerna inträffat.

3.4 Redovisningschef och internbank

Det är redovisningschefens och internbankens ansvar att:
• granska affärsbeslut och avräkningsnotor för att kontrollera att affärer
gjorts i enlighet med dessa placeringsriktlinjer
• rapportera till regionstyrelse om avvikelser från placeringsriktlinjerna
inträffat
• internbanken svarar för den dagliga redovisningen av stiftelsernas
transaktioner samt framtagande av underlag för rapportering

4. Placeringsriktlinjer
Placeringsriktlinjerna anger vilka tillgångsslag som är tillåtna i portföljen och
limiter för maximi- och minimiposition. Portföljens finansiella risk skall
begränsas genom att sprida tillgångarna på flera tillgångsslag och på flera
marknader. Kreditrisker skall begränsas genom spridning på flera emittenter.
4.1 Tillgångsfördelning

Stiftelsernas kapital får placeras inom tillgångsslagen:
• svenska räntebärande värdepapper och likvida medel
• utländska räntebärande värdepapper
• svenska aktier och aktierelaterade instrument
• globala aktier (endast i värdepappersfonder med placeringsinriktning
definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder
enligt motsvarande definition)
Procenttalen i nedanstående tabell anger lägsta och högsta andel, som
respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala
marknadsvärde. I tabellen framgår även den långsiktiga strategiska fördelningen
mellan tillgångsslagen i form av "normalandel".
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Tillgångslag

Min, %

Normal, %

Max, %

Räntebärande värdepapper

20

40

100

Aktier
varav utländska

0
0

60
20

70
30

Likvida medel

0

0

10

Ovanstående gränser gäller de totala stiftelsemedlen som avsatts till
förvaltning. Enskild stiftelses fördelning kan dock avvika från
normalfördelningen, exempelvis kan en stiftelse med lågt kapital ha 100%
placerat i aktier, för att uppnå en acceptabel direktavkastning.
Om gräns överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart
lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som
överskridandet innebär för portföljen som helhet. Om gräns underskrids skall
tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
4.2 Belåning

Aktie- och värdepappersportföljen får ej belånas.
4.3 Extern förvaltare

Styrelsen kan ge externa förvaltare uppdraget att förvalta kapital i sin helhet
eller för delar av kapitalet.
Förvaltaren ska vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens
tillstånd för förvaltning av annans finansiella instrument enligt 2 kapitlet lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.
Vid anlitande av externa förvaltare ska dessa åta sig att följa dessa
placeringsriktlinjer. Skriftligt avtal om förvaltningen ska upprättas.

5. Val av värdepapper
5.1 Räntebärande värdepapper

Stiftelsernas medel får endast placeras i värdepapper utgivna av:
•
•
•

Svenska staten eller av staten garanterat värdepapper
Svenska kommuner och landsting
Kommuninvest i Sverige AB
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•
•
•

Svenska bostadsfinansieringsinstitut
Svenska banker
Svenska aktiebolag med en rating på minst BBB minus enligt Standard
& Poor's eller minst Baa3 enligt Moody's.

Andelen placeringar i värdepapper utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och
banker får tillsammans uppgå till högst 40 % av de totala placeringarna i
räntebärande värdepapper.
Med svenska bostadsfinansieringsinstitut menas:
• Swedbank AB
• Nordea AB
• Svenska Handelsbanken AB
Placering av medel i utländska räntebärande värdepapper får endast ske inom
ramen för räntefonder. Andelen placeringar i utländska räntebärande
värdepapper får högst uppgå 20% av de totala placeringarna i räntebärande
värdepapper.
5.2 Begränsning av ränterisk

Den samförvaltade portföljens innehav av räntebärande värdepapper skall ha
en duration på normalt 3,0 år. Durationen får variera mellan högst 5 år och
minst 1 år beroende på aktuell situation på finansmarknaden.
Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens
effektiva återstående löptid.
5.3 Svenska aktier och aktierelaterade instrument

Portföljens aktier skall vara börsnoterade aktier. Detta innebär att aktierna skall
vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är
öppen för allmänheten och som styrs under tillsyn av myndighet.
Placeringar i aktier skall göras med god spridning på företag, branscher och
geografiskt område.
Med aktierelaterade instrument avses i första hand aktivt förvaltade fonder,
aktieindexfonder och aktieindexobligationer. Med aktierelaterade instrument
avses även konvertibla skuldebrev, inlösenrätter, teckningsrätter,
teckningsoptioner samt depåbevis.
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5.4 Utländska aktier (värdepappersfonder)

Placering i utländska aktier (noterade på utländsk börs) får endast ske genom
förvärv av andelar i aktiefonder under förutsättning att fondens
placeringsinriktning överensstämmer med reglerna i dessa placeringsriktlinjer.
Vid placering i värdepappersfond ska portföljens gränser för tillgångsslagen
beaktas. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag, s k blandfond,
ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens
tillgångsslag.
Placering ska ske i fonder som står under Finansinspektionens eller
motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
5.5 Likvida medel

Placering får ske i svenska banker, dvs banker med oktroj att bedriva
verksamhet i Sverige och deras respektive helägda finansbolag, på depåkonto,
bankräkning och dagsinlåning.
Medel för att tillgodose stiftelsernas behov av att betala leverantörsskulder eller
ge utdelning är undantaget den strategiska fördelningen.
5.6 Restriktion - Motparter och förvaring

Med restriktioner avses här dels de begränsningar som lagstiftning sätter för
förvaltningen och dels de begränsningar som styrelsen fastställer. Syftet är att
begränsa risker.
Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är:
- Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel
med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 2
kapitlet lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i
lag ovan och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt
organ.
Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersbolag som har:
- Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring,
enligt 2 kapitlet lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

7 (8)

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser
förvaltade av Region Gotland

-

Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i
lag ovan och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt
organ.

5.7 Restriktion - Etik och miljöhänsyn

För långsiktig medelsförvaltning skall en etisk och miljömässig bedömning
göras av bolag innan investering sker. Värderingsgrund för denna bedömning
är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga konventioner och
deklarationer om hållbar utveckling. Placering skall endast ske i bolag som på
ett godtagbart sätt efterlever dessa internationella normer för mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och miljö. Bolagen måste kunna visa på bra
miljöprestanda i såväl strategiska beslut och riskhantering som i tillverkning
och produktutbud.
Placeringar skall ej ske i bolag som kan associeras till rapporterade kränkningar
av mänskliga rättigheter och miljö.
Placeringar skall inte ske i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från
produktion och distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet,
krigsmateriel och pornografi.

5. Uppföljning
Uppföljningens syfte är att informera om portföljens resultat, förändringar i
sammansättningen av tillgångsslag samt förändringar i risknivå.
5.1 Rapportering

Rapportering ska ske till stiftelsens styrelse i samband med årsbokslutet.
Rapportering skall också ske om avvikelser från dessa placeringsriktlinjer
inträffat. Rapportering till ekonomidirektören sker löpande under året.
Varje genomförd affärstransaktion dokumenteras i ett affärsbeslut som
upprättas av ekonomidirektören. Dessa affärsbeslut utgör grunden för
rapportering och uppföljning enligt ovan.
Rapporteringen omfattar följande:
1. Innehav och fördelning mellan tillgångsslag
2. Anskaffningsvärde
3. Utgående marknadsvärde
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4. Avkastning under året
5. Avvikelse från jämförelseindex
6. Andra väsentliga finansiella händelser
Vid extern förvaltning ska rapportering ske senast 10 bankdagar efter
månadens utgång.
Utöver ovanstående rapportering skall extern förvaltare även rapportera:
7. Periodens transaktioner
8. Avkastning från årets början
9. Avkastning från uppdragets start
10. Duration (räntebärande)
5.2 Jämförelseindex

Avkastningen för externt placerade medel för den förvaltade portföljen skall
bedömas genom jämförelse mot följande index:
Tillgångsslag
Räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier

Index
OMRX-Bond
SIX Portfolio Return index
MSCI All Countries inkl utdelningar

Om något av dessa index upphör att noteras eller upphör att vara relevanta
som jämförelseindex för den förvaltade portföljen, skall ledningskontoret
snarast fastställa ett annat index.

6. Intern kontroll
Placeringsverksamheten skall ha en god intern kontroll för att i möjligaste mån
undvika att förluster uppkommer på grund av att affärstransaktioner
genomförs som står i strid mot dessa riktlinjer.
Grunden till en god intern kontroll uppnås genom en uppdelning mellan den
som gör affärsavslut och den som är mottagare av och kontrollerar
avräkningsnotor från affärsmotparter.
Kontroll av att affärsbeslut stämmer överens med avräkningsnotor samt att
gjorda affärer överensstämmer med dessa riktlinjer utförs av internbanken och
redovisningschef, Serviceförvaltningen.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 6

Beläggningsprogram för enskilda vägar.
Motion av Eva Nypelius (C)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2012-01-26, § 8



Motion 2011-02-18



Ledningskontoret 2011-11-28



Tekniska nämnden 2011-11-10, § 271

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

Centerpartiet på Gotland

Motion

2011-02-18

Beläggningsprogram enskilda vägar
Inom Region Gotland finns ett stort antal enskilda vägar som ännu inte har
beläggning. Underhållskostnaderna för grusvägarna är stort och dammbindning
krävs sommartid, vilket numera av besparingsskäl endast utförs vartannat år.
Långsiktigt bör det både ur tillgänglighetssynpunkt och ekonomiskt vara mer
fördelaktigt att dessa vägar beläggs.
I Statens infrastrukturplanering finns också ökade anslag till enskilda vägar. Under
2009 kunde vi på Gotland belägga betydligt mera av våra enskilda vägar på
landsbygden än vad som var planerat genom extra anslag från Trafikverket. Region
Gotland bör därför i samverkan med Trafikverket initiera ett projekt för att
möjliggöra beläggning på samtliga enskilda vägar med statsbidrag på Gotland.
Samverkan bör även ske med andra aktörer vid t ex kultur- och besöksvägar.
För att hela Gotland skall kunna bidra till tillväxt och utveckling är bra infrastruktur
avgörande. Därför är denna typ av satsningar på bra vägar viktigt för landsbygdens
utveckling och för att fler skall kunna bo och verka på landsbygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att:
Regionfullmäktige uppdrar till Regionstyrelse/Teknisk nämnd att i samverkan med
Trafikverket initiera ett projekt för att möjliggöra beläggning av samtliga enskilda
vägarna med statsbidrag på Gotland.

Lokrume 2011-02-18

Eva Nypelius (C)

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 8
Au § 11

Motion. Beläggningsprogram för enskilda vägar
KS 2011/113

- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 271
- Ledningskontoret 2011-11-28

Eva Nypelius (C) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen/
tekniska nämnden att i samverkan med Trafikverket initiera ett projekt för att
möjliggöra beläggning av samtliga enskilda vägar på Gotland genom finansiering
via statsbidrag. I motionen sägs bland annat att underhållskostnaderna för grusvägarna är höga och att dammbindning av kostnadsskäl därför endast numera utförs
vartannat år.
Tekniska nämnden har behandlat motionen och konstaterar att förvaltningen varit i
kontakt med Trafikverket och då informerats om att det på grund av dagens strama
budgetläge inte finns förutsättningar för utökade åtaganden för beläggning av
enskilda vägar på Gotland. Nämnden beslutade dock att föreslå att motionen bifalls
på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att föra fortlöpande
dialog med Trafikverket för att få till stånd en framtida finansiering genom
statsbidrag.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls i enlighet med tekniska nämndens
förslag.
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige


Motionen bifalls på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att
föra en fortlöpande dialog med Trafikverket om möjligheterna till beläggning av
enskilda vägar på Gotland genom statsbidrag.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/113
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt

Datum Den 28 november 2011

Regionstyrelsen

Motion angående beläggningsprogram för enskilda vägar
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionen såtillvida att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ha en fortlöpande dialog med
Trafikverket om möjligheterna till en framtida finansiering genom statsbidrag
för beläggning av enskilda vägar på Gotland.
Bakgrund

Eva Nypelius (c) föreslår i en motion att Regionfullmäktige ger
Regionstyrelsen/Tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med
Trafikverket initiera ett projekt för att möjliggöra beläggning av samtliga
enskilda vägar på Gotland genom finansiering via statsbidrag.
I motionen sägs att underhållskostnaderna för grusvägarna är höga och att
dammbindning av kostnadsskäl därför endast numera utförs vartannat år.
Förslagsställaren poängterar också att en bra infrastruktur är en avgörande
faktor för utveckling och tillväxt och att det i Statens infrastrukturplanering
finns ökade anslag till enskilda vägar vilket kan möjliggöra större satsningar på
vägunderhåll på Gotland.
Bedömning

Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 271/2011. I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande sägs att förvaltningen varit i kontakt
med Trafikverket och då informerats om att det på grund av dagens strama
budgetläge inte finns förutsättningar för utökade åtaganden för beläggning av
enskilda vägar på Gotland.
Tekniska nämnden beslutade dock att föreslå att motionen bifalls på så sätt att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ha en fortlöpande dialog med
Trafikverket för att få till stånd en framtida finansiering genom statsbidrag.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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Gotland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2011-11-10

TN § 271 Motion: Beläggningsprogram enskilda vägar

Eva Nypelius, Centerpartiet, har i en motion lämnat förslag att
Regionfullmäktige uppdrar till Regionstyrelse/Teknisk nämnd att i samverkan
med Trafikverket initiera ett projekt för att möjliggöra beläggning av samtliga
enskilda vägar med statsbidrag på Gotland.
Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen har kontaktat Trafikverkets ansvariga för enskilda vägar och fått
till svar att de med dagens strama budget i dagsläget inte finns några
möjligheter att ingå några längre eller utökade åtaganden riktade just mot
beläggningar på Gotland.
Även för Planeringsavdelningen råder ekonomisk återhållsamhet vilket gör att
även om statsbidrag medges så finns inga egna pengar att avsätta.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos regionstyrelsen föreslås att motionen avslås men att
samhällsbyggnadsförvaltningen har en fortlöpande dialog med
Trafikverket om möjligheterna till att belägga enskilda vägar med
statsbidrag.

Yrkanden:
Karl-Johan Boberg yrkade att hos regionstyrelsen föreslås att motionen
bifalls på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen har en fortlöpande
dialog med Trafikverket om möjligheterna till att belägga enskilda vägar
med statsbidrag.

Tekniska nämndens beslut
•

Nämnden beslöt i enlighet med Karl-Johan Bobergs yrkande.

Protokollsutdrag:
RF+ skrivelse
Förslagsställaren
SBF planeringsavd
Trafikverket

--

Justerare

C

\^^C

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 7

Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder. Motion av Ola Lindvall (C), Stefan
Wramner (M) och Bror Lindahl (FP)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2011-12-19, § 354



Motion 2011-04-26



Ledningskontoret 2011-05-26

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

Ola Lindvall ( C )

2011‐04‐26

Stefan Wramner (M )
Bror Lindahl (FP )

Motion till regionfullmäktige 20110426
Många äldre efterfrågar i dag möjligheten att flytta till s k trygghetsboende. Boendeformen har fått
sitt namn av en statlig utredning som utgör underlag för regeringens beslut om att det går att söka
statligt stöd för byggande av väl anpassade boenden för äldre människor. För att få samhällsstöd till
byggandet krävs att boendet upplåts till de som är över 70 år samt att det finns gemensamhets‐
lokaler och ett visst serviceutbud. Regelverket kan hämtas från Boverkets hemsida.
Medborgarförslag som nyligen tillställts regionfullmäktige har den politiska majoriteten i
socialnämnden avvisat med motiveringen att det saknas planering för trygghetsbostäder.
Det är angeläget att det finns fastlagda riktlinjer för hur regionen skall medverka till att de starkt
efterfrågade trygghetsbostäderna kan komma till stånd.
Vi föreslår att regionfullmäktige beslutar uppdra åt regionstyrelsen att skyndsamt ta fram förslag
på riktlinjer för insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.

Ola Lindvall ( C )

Stefan Wramner ( M )

Bror Lindahl ( FP )

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 354
Au § 337

Motion. Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
KS 2011/255

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-05-26

I en partiöverskridande motion från Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M) och Bror
Lindahl (FP) föreslås att det skyndsamt tas fram ett förslag på riktlinjer för
insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.
Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse för boendeformen trygghetsboende.
För att styra byggande av bostäder och därmed även trygghetsboende kan villkor i
markanvisningsprocessen användas när Regionen äger marken. För närvarande
pågår revidering av bostadsförsörjningsplanen för 2008-2013 och frågor med
anknytning till trygghetsboende kommer att tas upp och behandlas inom ramen för
detta arbete.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad på så sätt att Regionens roll
och möjligheter, när det gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder,
ska behandlas i den pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.
Regiondirektören Bo Dahllöf gavs på arbetsutskottet i uppdrag att återkomma med
tidplan för revidering av bostadsförsörjningsplanen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regiondirektören informerade om att ärendet om revidering av bostadsförsörjningsplanen kommer upp i slutet av mars eller i början av april.
Yrkande:


Lena Celion (M) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lena Celions
yrkande om bifall till motionen och fann att yrkandet hade avslagits. Votering
begärdes. Ja för ledningskontorets förslag och Nej för Lena Celions yrkande. 8
ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Lisa
Kalström (S), och Åke Svensson (S).
forts.

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 354 forts.
7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C),
Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta
Persson (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige


Motionen anses besvarad på så sätt att Regionens roll och möjligheter, när det
gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder, ska behandlas i den
pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/255
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 26 maj 2011

Regionstyrelsen

Motion om riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
Förslag till beslut

Regionens roll och möjligheter när det gäller att medverka till uppkomsten av
trygghetsbostäder ska behandlas i den pågående revideringen av
bostadsförsörjningsplanen.

Bakgrund

I en motion till regionfullmäktige föreslår Ola Lindvall (C), Stefan Wramner
(M) och Bror Lindahl (FP) att regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag
på riktlinjer för insatser/medverkan i samband med byggande av
trygghetsbostäder. Förslagsställarna menar att det är angeläget att regionen
lägger fast riktlinjer för hur regionen ska medverka till att de starkt efterfrågade
trygghetsbostäderna kan komma till stånd.
Trygghetsboende är en boendeform som i de flesta avseenden kan jämföras
med en vanlig bostadslägenhet. Skillnaderna består i att de boende ges
möjlighet till större social samvaro och trygghet i sin vardag. Sedan 2009 finns
ett särskilt investeringsstöd som beslutas om av Boverket. Kraven för att
kunna ta del av det statliga stödet är i korthet följande:
 Bostaden kan endast upplåtas till person som fyllt 70 år
 Bostaden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt
 Bostaden ska ha god tillgänglighet samt tillgång till gemensamma
utrymmen för samvaro, hobby och rekreation.
 Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag
för att skapa kontakt med boende och erbjuda gemensamma
aktiviteter.
 Bostaden ska vara planerad så att det är möjligt att bo kvar även med
en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/255

Region Gotland

Bedömning

Regionen har ett antal instrument till förfogande när det gäller att styra och
medverka till att önskvärda boendeformer kommer till stånd. Inom ramen för
det kommunala planmonopolet finns möjligheter att stimulera vissa former av
boende. När regionen äger mark kan villkor i markanvisningsprocessen
användas för att påverka och styra byggande av bostäder. Ledningskontoret
arbetar för närvarade med en revidering av Bostadsförsörjningsplan 2008 –
2013. Arbetet bedrivs i en projektgrupp som innefattar representanter från
flera berörda förvaltningar såväl som Gotlandshem. Frågor med anknytning till
trygghetsboende kommer att tas upp och behandlas inom ramen för arbetet
med revidering av planen.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog

Utvecklingsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 8

Minska användningen av plast.
Motion av Eva Gahnström (C)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2011-12-19, § 355



Motion 2011-04-26



Ledningskontoret 2011-11-08

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. onödig plastanvändning
Dagens stora användning av plast, som är tillverkad av mineralolja, är ett slöseri
med ändliga resurser. Det är ofta dubbla förpackningar och mängden
engångsmaterial ökar. Varför använda kaffemuggar av plast när det finns bra
alternativ i papper? Allt fler tillverkare övergår till förpackningar av plast där de
tidigare har använt glas eller papper. Ekologiska bananer är till och med ofta
förpackade i en plastpåse. Plastkassar är ett otyg. Dels är det oftast gjorda av
fossil olja och dels skräpar de ner. I alla hav finns det mikroskopiska
plastpartiklar som kan förgifta organismer. Plastpartiklar med vattenskyende, så
kallade hydrofoba, ytor ansamlar effektivt organiska miljögifter.
Problemet med plastkassar och annat plastskräp har uppmärksammats i flera
länder. Mexico City har infört totalförbud för affärerna att dela ut plastkassar.
Myndigheterna i Irland tar ut en skatt på 1,50 för varje plastkasse. I stora delar
av London blir plastkassar som inte är lättnedbrytbara förbjudna nästa år. Kina,
som annars inte är känt för miljömedvetenhet, har förbjudit affärerna att ge bort
plastkassar utan att ta betalt för dem.
Därför föreslår jag:
att Regionstyrelsen initierar en kampanj på Gotland för minskad
plastanvändning.
Bro 110426
Eva Gahnström

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 355
Au § 338

Motion. Minska användningen av plast
KS 2011/256

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-11-08

Eva Gahnström (C) har i en motion föreslagit att det ska initieras en kampanj för att
minska användningen av plast. Motionären anför att användandet av plast, som är
tillverkad av mineralolja, är ett slöseri med ändliga resurser. Hon har även anfört
flera exempel på städer som har infört förbud eller avgifter vid användning av
plastkassar.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande en bakgrund till de i motionen påpekade miljöproblemen. Kontoret bedömer dock att huvuddelen av hushållens avfall av plast
redan regleras av producentansvaret och därför inte ytterligare ska regleras av
Region Gotland. Kontoret framför även att livscykelanalyser av plastprodukter som
t.ex. plastkassar inte ger ett entydigt besked om att alternativen till plast är bättre ur
miljösynpunkt.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till bedömningen
att regionens inflytande över hur mycket plast som används i samhället är alltför
begränsad för att göra en sådan kampanj meningsfull. Berörda förvaltningar får
dock i uppdrag att tydligare informera om vikten av att återvinna plastavfall.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige


Motionen bifalles på så sätt att kunskapsnivån för dessa frågor ska lyftas
exempelvis via Ekokommunarbetet.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/256
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 8 november 2011

Regionstyrelsen

Motion. Minska användningen av plast
Förslag till beslut



Motionen avslås med hänvisning till bedömningen att regionens
inflytande över hur mycket plast som används i samhället är alltför
begränsat för att göra en sådan kampanj meningsfull.



Berörda förvaltningar får i uppdrag att tydligare informera om vikten
av att återvinna plastavfall.

Motionen i sammanfattning

Eva Gahnström, c, har i en motion till Regionfullmäktige föreslagit att
Regionstyrelsen initierar en kampanj på Gotland för minskad plastanvändning.
I motionen refereras främst till en analys utförd av SP, (Sveriges Tekniska
forskningsinstitut), avseende halter och typ av främmande partiklar i Östersjön och
Bottenviken. En av de största föroreningskällorna bedöms vara slitage av
bildäck, även textil och plastfibrer i stora mängder påvisas: "Plastpartiklar med
vattenskyende, så kallade hydrofoba, ytor ansamlar effektivt organiska
miljögifter. Detta kan vara ett problem om miljögifterna därigenom kan
transporteras över i djurvävnad då partiklarna hamnar i organismernas
magtarmkanal. Men det omvända kan också vara möjligt; miljögifterna kan
vara så hårt bundna till partiklarna att de passerar igenom
matsmältningskanalen utan att tas upp”.
I motionen ges även exempel på hur problemet med plastkassar som en stor
källa till nedskräpning hanteras i några länder:




I Mexico City råder förbud för affärerna att dela ut gratis plastkassar.
Myndigheterna i Irland tar ut en skatt på 1,50 för varje plastkasse.
Inför OS i London förbjuds plastkassar som inte är lättnedbrytbara
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/256

Region Gotland

Bakgrund

Miljöproblem i form av ökande mängder plast i haven har uppmärksammats
olika delar av världshaven de senaste årtiondena och i svenska havsområden
särskilt de senaste åren. Kring de svenska kusterna finns det dels fragmenterad
plast som flyter omkring i haven och dels mikroskopiskt små plastpartiklar
uppslammade i havsvattnet. Orsaken är förslitning och spridning av plastmaterial som använts i sjöfarten och i övriga samhället. Omfattningen av problemen varierar i olika havsområden beroende på vattenströmmar, ekosystem,
fartygstrafik i området och tillförd belastning från kusterna. En rapport som
Sjöfartsverket beställde som ett doktorandarbete vid Chalmers redovisades i
mars 2011. Där dras slutsatsen att förebyggande åtgärder som minskad plastanvändning och striktare regelverk för hur plastavfall hanteras blir nödvändigt
för att komma tillrätta med de ökande problemen med plastavfall i marina
miljöer.
Sverige har en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) f r om augusti 2011, anpassad
till EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). Den reglerar bland annat kommunernas
ansvar i förhållande till producentansvaret1.: Det avfall som regleras av producentansvaret ska inte ytterligare regleras av kommunens renhållningsordning.
Inom EU bedöms användningen av plast vara omkring 43 Mton/år och
fördelas enligt nedan (uppgift från plastföretagen):









Förpackningar 40 %
Bygg & anläggning 20 %
Hushåll, övrigt 9 %
Bilar 7,5 %
Elektronik 7,5 %
Lantbruk 2 %
Medicin 1,5 %
Övrigt 12, 5 %

En ny utredning om förändrat producentansvar i Sverige anger att avfall av
plast och metall som inte är förpackningar endast utgör 1-2 % av hushållens
säck- och kärlavfall. De största mängderna plast och metall som skulle kunna
återvinnas är alla de förpackningar som i dag inte sorteras ut.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att de plaster som utgör huvuddelen av plast
i avfallsströmmarna från hushållen redan regleras av producentansvaret och
därför inte ytterligare ska regleras av regionen. Motionen lyfter också frågan
1

Näringslivets materialbolag organiserar insamling och sortering. Lagstadgat producentansvar finns för förpackningar

av plast, metall, kartong, glas, returpapper inkl tidningar, batterier, fordon, däck samt elektriska och elektroniska
apparater, inklusive glödlampor.

2 (3)

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/256

Region Gotland

om hur plastkassar hanteras. Då plastkassar och andra engångsmaterial ofta blir
symboler för ”slit- och släng-samhället” har det betydelse att användningen av
dessa minskar. Livscykelanalyser för plastprodukter som t ex plastkassar ger
dock inget entydigt besked om att alternativen till plast är bättre ur miljösynpunkt.
Dagligvaruhandeln i Sverige har redan tagit sig an frågan genom att alternativ
till plastkassar finns i de flesta affärer och dagligvaruhandeln delar inte längre
ut gratis plastkassar. En särskild kampanj för minskad användning av
plastkassar bedöms därför inte vara aktuellt på Gotland. Plastkassar ingår
dessutom i producentansvaret, se ovan.
Därför är Ledningskontorets samlade bedömning att en kampanj initierad av
regionen endast får så obetydlig påverkan på de totala mängder plast som används på olika håll i samhället att en kampanj inte är motiverad. Motionen bör
därför avslås, men regionen kan ta ett större ansvar för att ge information med
syfte att motivera till ökad återvinning av plast.

Ledningskontoret

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 9

Klimatkompensation.
Motion av Mats Hedström (M)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2011-12-19, § 356



Motion 2011-10-24



Ledningskontoret 2011-11-18
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-10-24

ANGÅENDE:

Klimatkompensation

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland som ledande inom miljöstrategi skall inrätta ett regionalt klimatkonto.
Inbetalningar till detta konto görs av region Gotlands bolag och förvaltningar utifrån sina
utsläpp av fossilt koldioxid.
Bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengarna på klimatkontot.
Kriterier för att få projektmedel ska vara klimatnytta, innovation samt möjlighet att nå ut till
regionmedborgarna.
I takt med att Region Gotland når sitt mål att bli en fossilbränslefri region minskar
insättningarna på klimatkontot för att helt fasas ut.
Dessa avsättningar gäller alla aktiviteter utom flyg och färjeresor som klimatkompenseras
genom köp av utsläppsrättigheter från det Europeiska handelssystemet.

Jag föreslår att:
-

Region Gotland ska införa ett klimatkonto och klimatkompensera genom köp av
utsläppsrättigheter.

Mats Hedström (M)

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 356
Au § 339

Motion. Klimatkompensation
KS 2011/571

- Motion 2011-10-24
- Ledningskontoret 2011-11-18

Mats Hedström (M) framför i en motion förslag om att det ska införas ett klimatkonto och att klimatkompensation ska ske genom interna köp av utsläppsrättigheter.
Regionens bolag och förvaltningar ska göra inbetalningar till internt konto utifrån
sina utsläpp av fossilt koldioxid.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande exempel på att liknande konton finns att hämta
i bland annat Örebro, Åre, Växjö och Helsingborgs kommuner. Varje verksamhet
belastas med en intern avgift på 22 - 25 öre per kg utsläppt fossil koldioxid. I praktiken blir det ett incitament till att följa biogasstrategin och att effektivisera transporterna, eftersom bara obetydliga mängder andra fossila bränslen ska finnas kvar i
regionens verksamheter från och med 2013. År 2010 beräknades 93 % av totalt
5 064 ton koldioxidutsläpp från regionens egna verksamheter härröra från transporter. Tillgodohavandet på klimatkontot kan delas ut till angelägna projekt enligt
ett ansökningsförfarande. Med utgångspunkt från andra kommuners modell skulle
det röra sig om en knapp miljon per år i omfördelning till klimatåtgärder.
Kontoret bedömer att förslaget är värt att gå vidare med under förutsättning att en
fungerande modell kan utvecklas eller kopieras som motiverar förvaltningarna till
att verkligen genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka i längden
ger såväl kostnadsbesparing som energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Förslaget hinner inte utarbetas och komma med i budgeten till år 2012
varför det bör utredas under våren 2012 och i så fall börja gälla från år 2013.
Ledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att inför budget 2013 redovisa förslag
på ett förvaltningsgemensamt klimatkonto som kan integreras i ekonomisystemet
och i regionens arbete med energieffektivisering och resepolicy, för att på ett
kostnadseffektivt och innovativt sätt bidra till att minska beroendet av fossila
bränslen.
forts.

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 356 forts
Au § 339

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande:


Stefaan De Maecker (MP) med instämmande av bland andra Brittis Benzler (V)
yrkade på avslag till motionen.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Stefaan De
Maeckers m. fl. yrkande om avslag till motionen. Votering begärdes. Ja för Stefaan
De Maeckers yrkande om avslag till motionen och Nej för bifall till ledningskontorets förslag. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V),
Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S),
Lisa Kalström (S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M),
Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP),
Lars Thomsson (C) och Margareta Persson (M). Regionstyrelsen avslog således
motionen.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige


Motionen avslås.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/571
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 18 november 2011

Regionstyrelsen

Motion om klimatkompensation
Förslag till beslut



Ledningskontoret får i uppdrag att inför budget 2013 redovisa förslag
på ett förvaltningsgemensamt klimatkonto som kan integreras i
ekonomisystemet och i regionens arbete med energieffektivisering och
resepolicy, för att på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt bidra till
att minska beroendet av fossila bränslen.

Motionens förslag



Region Gotland ska införa ett klimatkonto och klimatkompensera
genom interna köp av utsläppsrättigheter

Motionen i sammanfattning

Mats Hedström(m) förslår i en motion till Regionfullmäktige att Region
Gotland som ledande i miljöstrategi ska inrätta ett regionalt klimatkonto
Inbetalningar till detta konto görs av region Gotlands bolag och förvaltningar
utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid.
Bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengarna på
klimatkontot. Kriterier för att få projektmedel ska vara klimatnytta, innovation
samt möjlighet att nå ut till regionens invånare.
I takt med att Region Gotland når sitt mål att bli en fossilbränslefri region
minskar insättningarna på klimatkontot för att helt fasas ut.
Dessa avsättningar gäller alla aktiviteter utom flyg och färjeresor som
klimatkompenseras genom köp av utsläppsrättigheter från det Europeiska
handelssystemet.
Bakgrund

Aktuella exempel på liknande konton finns att hämta i bland annat Örebro,
Åre, Växjö och Helsingborgs kommuner. Varje verksamhet belastas med en
intern avgift på 22- 25 öre per kg utsläppt fossil koldioxid. I praktiken blir det
ett incitament till att följa biogasstrategin och att effektivisera transporterna,
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/571

Region Gotland

eftersom bara obetydliga mängder andra fossila bränslen ska finnas kvar i
regionens verksamheter från och med 2013. År 2010 beräknades 93 % av totalt
5064 ton koldioxidutsläpp från regionens egna verksamheter härröra från
transporter. Tillgodohavandet på klimatkontot kan delas ut till angelägna
projekt enligt ett ansökningsförfarande. Med de andra kommunernas modell
skulle det röra sig om en knapp miljon per år i omfördelning till klimatåtgärder.
Bedömning

Förslaget är värt att gå vidare med under förutsättning att en fungerande
modell kan utvecklas eller kopieras som motiverar förvaltningarna till att
verkligen genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka i längden
ger såväl kostnadsbesparing som energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Förslaget hinner inte utarbetas och komma med i budgeten till år 2012
varför det bör utredas under våren 2012 och i så fall börja gälla från år 2013.

Ledningskontoret/ Samhällbyggnadsenheten

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 10

Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna. Motion av Lisa Kalström (S)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2011-12-19, § 357



Motion 2011-06-13



Ledningskontoret 2011-10-28



Tekniska nämnden 2011-10-13, § 235

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2011-06-13

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
Kollektivtrafiken på Fårö har under ett antal år lidit av sotdöden och hösten 2007 dog den
helt. Då beslutade tekniska nämnden, att även möjligheten att åka med skolskjutsarna
skulle tas bort.
Turtätheten med skolskjutsarna är visserligen väldigt låg och går endast vardagar. Men det
finns ändå ett antal personer som behöver resa kollektivt, även utanför sommarmånaderna.
Från Fårösund sedan är det inga problem eftersom där går flera turer per dag och alltid är
det någon som passar.
Dagligen trafikeras de Gotländska vägarna av stora halvtomma skolbussar. Det borde vara
ett allmänt intresse att fylla dessa bussar. Och finns det då resenärer som vill använda den
möjligheten borde inte Region Gotland motarbeta detta.
Därför förslår jag:
Att

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Nämnden återinför möjligheten att
åka med skolbussarna när så dessa passerar befintliga busshållplatser på Fårö
och på övriga Gotland.

Att

Region Gotland inför kommande upphandling av skolskjutsar skriver in detta
i upphandlingsunderlaget/avtalet.

Lisa Kalström (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 357
Au § 341

Motion. Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
KS 2011/347

- Motion 2011-06-13
- Regionfullmäktige 2011-06-13, § 147
- Ledningskontoret 2011-10-28

I en motion från Lisa Kalström (S) föreslås att möjligheten till att åka kollektivt
med skolskjutsarna återinförs på Fårö och övriga Gotland. Denna möjlighet togs
bort av tekniska nämnden 2007.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen besvaras med dess yttrande. I den
pågående upphandlingen av skolskjutstrafiken finns det inskrivet att skolskjutstrafiken kan komma att utvecklas och integreras mer i den allmänna kollektivtrafiken. Valda entreprenörer ska i så fall från och med höstterminen 2012 agera för
att dessa tjänster kan införas och utföras. Nämnden planerar även för en anpassning
av kollektivtrafikens turer och tider för att få möjliga övergångar.
Ledningskontoret delar i sitt yttrande motionens inställning till ett mera effektivt
utnyttjande av skolskjutsarna i syfte att förbättra alla resenärers tillgång till allmänna kommunikationsmedel. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö ges
förutsättningar för alla kollektivresenärer återigen ska kunna använda sig av skolskjuts för olika serviceresor.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande samt ledningskontorets kommentar.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige


Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens och ledningskontorets yttranden.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/347
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt

Datum Den 28 oktober 2011

Regionstyrelsen

Motion angående möjligheten att åka kollektivt med
skolskjutsarna
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till tekniska nämndens beslut samt ledningskontorets kommentar.
Bakgrund

Lisa Kalström (s) föreslår i en motion att samhällsbyggnadsförvaltningen,
tekniska nämnden, dels återinför möjligheten för allmänheten att åka med
skolbussarna med påstigning vid befintliga hållplatser utmed färdvägen dels att
denna regel skrivs in i underlaget/avtalet inför kommande upphandling av
skolskjutsar.
I motionen sägs att de gotländska vägarna dagligen trafikeras med halvtomma
skolbussar och att det därmed borde finnas utrymme för resenärer som inte är
skolungdomar. I motionen exemplifieras problemet med den obefintliga
kollektivtrafiken på Fårö under höst-vinter-vår.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 235/2011.
I beslutet informerar förvaltningen om att under den skolskjutsupphandling
som nu är aktuell finns bland annat inskrivet att regionen kan komma att
utveckla skolskjutstrafiken och integrera den mer i den allmänna kollektivtrafiken så att även vanliga resenärer kan få möjlighet att åka med skolskjutsarna. Denna regel kan därmed komma att gälla f o m höstterminen 2012.
Bedömning

Ledningskontoret delar förslagsställarens grundtanke om att få till stånd ett
mer effektivt utnyttjande av skolskjutsarna i syfte att förbättra de allmänna
kommunikationerna för allmänheten.
Utvecklingen av kollektivtrafiken är enligt Vision 2025 och översiktsplanen för
Gotland en av de viktigaste faktorerna för att hela Gotland skall kunna
utvecklas hållbart. Ett övergripande mål är att kollektivtrafiken skall vara ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilen vilket innebär ett så effektivt utnyttjande
som möjligt i alla led.
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Ett exempel på behovet att få till stånd en förbättrad kollektivtrafik är, som
förslagsställaren också nämner, Fårö som idag saknar allmänna
kommunikationer förutom under sommarsäsongen. För att komma tillrätta
med detta problem föreslås i det nu aktuella förslaget till fördjupad
översiktsplan för Fårö att förutsättningar skall ges för alla kollektivresenärer att
återigen kunna använda sig av skolskjuts för olika serviceresor.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog

Utvecklingsdirektör

Gotland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

TN §

2011-10-13

235 Motion: Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
Lisa Kalström (S) föreslår i en motion att samhällsbyggnadsförvaltningen,
Tekniska nämnden, återinför möjligheten att åka med skolbussar när dessa
passerar befintliga busshållplatser på Fårö och övriga Gotland och att Region
Gotland inför kommande upphandling av skolskjutsar skriver in detta i
upphandlingsunderlaget/avtalet.
Förvaltningens yttrande
I den skolskjutsupphandling som nu pågår finns bl.a. inskrivet under punkten
trafikutveckling att Region Gotland kan komma att utveckla skolskjutstrafiken
och integrera den mer i den allmänna kollektivtrafiken såsom t.ex. tillåta att
vanliga kollektivtrafikresenärer får resa med skolskjutsarna. Valda
entreprenörer skall i så fall agera så att dessa tjänster kan införas och utföras
utan svårigheter. Detta innebär dock ingen förändring av kilometerersättningen.
Avtalen i den pågående upphandlingen kommer att gälla från höstterminen
2012. Så fort upphandlingen är klar kommer en planering påbörjas av lämpliga
skolskjutsar som skall öppnas upp och också en anpassning av
kollektivtrafikens turer/tider som berörs för att få möjliga övergångar.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos regionstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Protokoilsutdrag:
RS+ handlingar
SBF kollektivtrafik

Justerare

^

Utdragsbestyrkande

W

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 11

Nattstopp i kollektivtrafiken.
Motion av Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Innehåll


Regionstyrelsens förslag 2011-12-19, § 358



Motion 2011-06-13



Ledningskontoret 2011-11-08



Tekniska nämnden 2011-10-13, § 234
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Motion angående nattstopp i kollektivtrafiken

För att öka tryggheten hos bussresenärerna bör det finnas möjlighet att be chauffören att få stiga av
bussen mellan två busshållplatser, s.k. nattstopp. Kalmar har infört nattstopp inom kollektivtrafiken
efter kl. 21 och de tycker att det slagit väl ut.

Jag yrkar
Att Region Gotland inför nattstopp inom kollektivtrafiken.

Kerstin Löfgren-Dahlström

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 358
Au § 342

Motion. Nattstopp i kollektivtrafiken
KS 2011/346

- Motion 2011-06-13
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 234
- Ledningskontoret 2011-11-08

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) har i en motion föreslagit att nattstopp införs, det
vill säga möjligheten att be chauffören om att få stiga av bussen mellan två
hållplatser. Syftet är att öka tryggheten hos bussresenären. Enligt motionären har
Kalmar infört nattstopp inom kollektivtrafiken, efter klockan 21, och anser att detta
slagit väl ut.
Tekniska nämnden konstaterar att det redan i dag finns möjlighet att få stiga på och
av bussar mellan hållplatser. Nämnden föreslår att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande och ger i uppdrag till sin förvaltning att informera chaufförerna om möjligheten till nattstopp på trafiksäkert sätt.
Ledningskontoret har i sin skrivelse föreslagit att motionen tillstyrks på så sätt att
tekniska nämnden får i uppdrag att se över förutsättningarna att även möjliggöra
nattstopp i stadstrafiken där det är motiverat ur ett trygghetsperspektiv och där
stoppen kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige


Motionen bifalls. Tekniska nämnden får i uppdrag att införa nattstopp i
kollektivtrafiken.

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/346
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 8 november 2011

Regionstyrelsen

Motion angående nattstopp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige tillstyrker motionen så att
tekniska nämnden får i uppdrag att se över förutsättningarna att även möjliggöra nattstopp i stadstrafiken där det är motiverat ur ett trygghetsperspektiv
och där stoppen kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Bakgrund

Kerstin Löfgren-Dahlström (c) yrkar i en motion att nattstopp införs i
kollektivtrafiken. Syftet är att öka tryggheten genom att resenärer med en sådan
regel får möjlighet att stiga av mellan två hållplatser. En liknande regel har
enligt förslagsställaren införts i Kalmar. Här har mycket riktigt införts en
rmöjlighet för bussarna att stanna och släppa av resenärer mellan hållplatserna i
stadstrafiken. Däremot finns ingen liknande regel för landsbygdstrafiken.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 234/2011. I beslutet
framhålls att det redan idag är möjligt att stiga av och på bussar mellan
hållplatser som är belägna långt från varandra. Denna regel, som inte formellt
finns sanktionerad i någon form av avtal utan endast bygger på förarens egen
bedömning med hänsyn till trafiksäkerheten, gäller dock endast landsbygdstrafiken. Någon liknande möjlighet för stadstrafiken har inte diskuterats.
Nämnden poängterar att stoppen inte får bli så många att restiderna förlängs
för mycket. Nämnden beslutade dels att föreslå att motionen anses besvarad
genom förvaltningens yttrande dels att uppdra till förvaltningen att informera
chaufförerna om möjligheterna till nattstopp på ett trafiksäkert sätt.
Bedömning

Det framgår inte i motionen om förslagsställaren menar stadstrafik eller landsbygdstrafik eller både och. Ledningskontoret anser att det ur trygghetssynpunkt
kan vara motiverat att även se över förutsättningarna att möjliggöra nattstopp i
stadstrafiken om det kan ske på ett trafiksäkert sätt.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Gotland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

TN §

2011-10-13

234 Motion: Nattstopp mellan busshållplatserna inom
kollektivtrafiken
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) har i en motion föreslagit att för att öka
tryggheten hos bussresenären, bör det finnas möjlighet att få stiga av bussen
mellan två busshållplatser, s.k. nattstopp på turer på kvällstid.
Förvaltningens yttrande
På Gotland finns ett stort antal hållplatser men trots detta kan det på vissa
sträckor vara ganska stort avstånd mellan hållplatserna.
I vissa lägen med långa avstånd mellan hållplatserna, finns det redan i dag
möjlighet att få stiga av och på mellan hållplatser. En förutsättning är att avoch påstigningar kan ske på ett säkert sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det bör
dock vara en begränsning i antalet stopp på en stäcka för att inte få allt för
långa restider.
Det kan alltså konstateras att det redan i dag finns möjlighet till det som
framförs i motionen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos regionstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande.

•

Förvaltningen får i uppdrag att informera chaufförerna om möjligheten
till nattstopp på trafiksäkert sätt.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Protokollsutdrag:
RS+ handlingar
SBF Kollektivtrafik

Justerare

^

iv

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 12

Årlig allmänpolitisk debatt i regionfullmäktige. Motion av Margareta Persson (M)
Innehåll


Regionfullmäktiges presidium 2012-02-06



Motion 2011-11-28

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende v.g. ring 26 93 18

GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-11-28

ANGÅENDE:

Årlig allmänpolitisk debatt i Regionfullmäktig

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Den politiska debatten i Regionfullmäktige är viktig ur många synpunkter. Bland annat
för att partierna kan få tydliggöra sina program och för att alla får tillfälle att ställa
frågor – fritt och öppet. Det har också ett värde eftersom en sådan debatt tydliggör
partiernas olika ståndpunkter. Allmänheten får ett ytterligare tillfälle att lyssna på
partierna och bättre möjlighet att följa upp partiernas genomförande av valplattformar
mm.

Tiden medger inte alltid att Regionfullmäktige får tid att debattera utan sammanträdena
upptas av de för dagen aktuella frågorna. Därför vore det av stort värde om
Regionfullmäktige en gång om året, helst, utlyser en allmänpolitisk debatt för att ge
ledamöterna en möjlighet att ta upp de ärenden som man önskar få en debatt om.

Hur en sådan debatt rent praktiskt skall genomföras, ex tid, partiledarrunda, anmälan
av talare, följdfrågor mm kan utredas i en förstudie. Jag anser att en sådan modell
med allmänpolitisk debatt är så pass intressant att åtminstone en ordentlig förstudie bör
göras. Kan förstudien sedan leda till ett beslut i enlighet med förslaget så är det ännu
bättre!

-

Jag yrkar därför att Regionfullmäktige uppdrar åt Regionstyrelsen att genomföra
och presentera en sådan förstudie.

Margareta Persson (M)

Regionfullmäktiges presidium

Svar på motion
2012-02-06

Motion om Årlig allmänpolitisk debatt i regionfullmäktige
Margareta Persson (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en
förstudie genomförs om införande av en årlig allmänpolitisk debatt i
Regionfullmäktige.
Motionären anser att ledamöterna inte får tillfälle att diskutera andra
frågor än de som finns uppsatta på dagordningen och att det skulle
finnas ett stort värde i att diskutera allmänpolitiska frågor. Detta
skulle även vara av intresse för allmänheten.
Presidiet har diskuterat frågan och anser att en allmänpolitisk debatt i
regionfullmäktige är ett intressant förslag som skall utredas mer. En
del kommuner genomför allmänpolitiska debatter och har ofta speciella
teman.
Presidiet avser att låta genomföra en förstudie i samråd med
partiernas gruppledare.
Presidiets förslag till beslut i fullmäktige
 Motionen bifalls och att regionfullmäktige uppdrar åt
regionfullmäktiges presidium att genomföra en förstudie.
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Björn Jansson
Ordförande

Conny Kristensen Gahnström
1:e vice ordförande

Hans Klintbom
2:e vice ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärendena
13 och 14

Avsägelser och val
Innehåll


P.g.a. ett förbiseende vid regionfullmäktiges val i december 2010 blev inte
några ledamöter och ersättare utsedda i styrelsen för Wisby Strand Congress &
Event Gotland AB (kongresshallen) för mandatperioden 2011-2014.
Under 2011 har ledamöter och ersättarna i Gotlands Industrihus utgjort styrelse
för bolaget. Handlingar bifogas.
GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGSSERVICE AB
(tid. Gotlands Industrihus)
Ledamöter:
S
Åke Svensson, ordförande
MP Stefaan De Maecker
V
Brittis Benzler
M Rolf Öström
C
Eva Nypelius, vice ordförande
Ersättare:
S
Conny Kristensen Gahnström
MP Cecilia Nygren
V Thomas Gustafson
M
Lena Celion
C
Lars Thomsson



Conny Karlssons (S) avsägelse från uppdragen som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt ersättare i regionfullmäktige.
”2012-01-29
Till Region Gotland
621 81 Visby
Avsägelse av uppdrag
Jag Conny Karlsson (S) avsäger mig härmed uppdraget som ledamot i Barnoch utbildningsnämnden samt uppdraget som ersättare i Regionfullmäktige.
Med omedelbar verkan pga personliga skäl.
Fårösund 2012-01-29
Conny Karlsson



Karl-Allan Nordbloms (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
”TILL REGION GOTLAND

2012-01-30

Begäran om entledigande
Härmed begär jag entledigande från uppdraget som ersättare i
Regionfullmäktige.
Karl-Allan Nordblom”


Magnus Jonssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i
patientnämnden.
”Avsägelse av uppdrag
Jag Magnus Jonsson avsäger mig mitt uppdrag som ordförande i Patientnämnden på grund av att jag kommer att börja jobba i Norrköping från den 1
februari.
Visby 2012-01-27
Magnus Jonsson
Socialdemokraterna”



Björn Söderbergs (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Gotlandshems styrelse.
”Till regionfullmäktige Gotland
Avsägelse
Härmed avsäger jag mig från uppdraget som ledamot i Gotlandshems styrelse
från årsstämman 2012-01-25
Visby den 13 januari 2012
Björn Söderberg”
OBS! Val av ny ledamot efter Björn Söderberg förrättades vid
regionfullmäktiges sammanträde 2011-12-12. Då utsågs Håkan Moon (FP)
till ny ledamot i styrelsen för AB GotlandsHem.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Mona Klingvalls medborgarförslag om sponsring av butiksbuss.
(Inkom 2011-12-01) KS 2011/659
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Reimer Thomssons medborgarförslag om att dela Region Gotland tre delar.
(Inkom 2011-12-14) KS 2011/688
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Rune Kahlboms medborgarförslag om att se andra möjligheter än att stänga skolor
på landsbygden. (Inkom 2011-12-14) KS 2011/690
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden



Magnus Götherströms medborgarförslag om att Region Gotland iordningsställer en
eller flera platser där graffiti kan målas m.m. (Inkom 2011-12-18) KS 2011/699
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden



Affe Anderssons medborgarförslag om att skallkraven i offentliga upphandlingar
bör följas upp. (Inkom 2011-12-18) KS 2011/700
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Shanti Gustafssons medborgarförslag om att verksamhet i förskola skall erbjudas
barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande, minst 30 tim/vecka.
(Inkom 2011-12-23) KS 2011/713
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden



Magnus Petterssons medborgarförslag om att ekonomisk ersättning inte skall utgå
till politiker när de avslutat sina uppdrag. (Inkom 2011-12-28) KS 2011/725)
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Magnus Petterssons medborgarförslag om att regionens tjänstemän blir effektivare
och att minska antalet mellanchefer. (Inkom 2011-12-28) KS 2011/726
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Magnus Petterssons medborgarförslag om att rycka upp regionens anställda i alla
led. (Inkom 2011-12-28) KS 2011/728
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20


Handlingar till

Ärende 15

Magnus Petterssons medborgarförslag om att slopa jobbskatteavdraget. (Inkom
2011-12-28) KS 2011/727
Presidiets förslag: Medborgarförslaget ligger utanför Region Gotlands
kompetensområde. Medborgarförslaget skickas för kännedom till regeringen



Rudolf Törlinds medborgarförslag om att anordna en automatisk anmälningsbank
för isolerade , ensamstående och åldringar. (Inkom 2012-01-12) RS 2012/13
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden



Brent Godmans medborgarförslag om en applikation för mobiltelefoner med GISinformation för felanmälan till teknikförvaltningen. (Inkom 2012-01-13). RS 2012/14
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden



Hans-Göran Eklunds medborgarförslag (2 st.) om att upprätta en webbsida på
regionens hemsida för rapportering av trasiga gatlyktor m.m. (Inkom 2012-01-16)
RS 2012/15,RS 2012/17

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden


Magnus Petterssons medborgarförslag om upphandling av komplimentär medicin
inom Region Gotland. (Inkom 2012-01-31). RS 2012/46
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden



Marina Lövkvists medborgarförslag om att anlägga en rastgård för hundar i Visby.
(Inkom 2012-02-03) RS 2012/56
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

2011 -12- O 1

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

Jag anser att kommunen borde sponsra Peder
Hansson och hans butiksbuss.

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

Jag jobbar själv på ett av regionens äldreboenden
och besöken från butiksbussen är en uppskattad
företeelse för våra brukare. Det ger en större
möjlighet att själv få titta på och inhandla varor man
vill ha då butiksbussen kommer så nära.Utföraren
borde bli sponsrad av kommunen för ett så
förtjänstfullt bidrag till invånarnas service.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

0*1
("""]

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan djl4»åste gåaJLutreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att di^försla^ inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2011-11-29

Namnteclafinfe

/

Namnförtydligande
lJ
^^S

Mona Klirrcivall
Mellangatan 3B

Adress

Postadress

62 157 Visby
E-postadress

mona klinqvall(S)hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Delning av kommunen till 3.
Norr (Fårö ner till Ekeby Gothem)
Söder (Sundre-Roma-Katthammarsvik)
Visby för sig självt
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Eftersom "Regionen" endast tror att det är Visby
som existerar på denna ö, torde det nu vara
högaktuellt att dela kommunen. Alltmer utbrett
missnöje på landsbygden utgör underlag för detta.
Vi ser att alla pengar går till staden, därav detta
förslag.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 12 - 13

Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Reimer Thomsson

Box 103
623 13 Hemse
E-postadress
Thomsson.reimer@telia.com
Postadress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Grundskolan på Gotland/framförallt på landsbygden.
Andra möjligheter än att stänga skolor på
landsbygden samt att fortfarande klara kvalitetskraven. Se bilaga!
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Att lägga ned och stänga skolor på landsbygden har
varit den enda lösningen under de senaste 20 åren
och senast för 3 år sedan. Det finns andra möjligheter och alla andra möjligheter MÅSTE behandlas
för att skapa en levande landsbygd. På Gotland har
man tagit fram Vision 2025 med begreppet magiska
Gotland för att leva, bo och verka/företagandet.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 10 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Rune Kahlbom
Ireviksvägen 58A
Postadress
624 54 Lärbro
E-postadress
rune.kahlbom@telia.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Till Region Gotland/Gotlands Kommun

Medborgarförslag.
Datum: 2011.12.14.

Ärende: Grundskolan på Gotland/framförallt på
Landsbygden.
Bakgrund.
Rektorernas förslag på att minska antalet skolor på landsbygden.
Med fokus på kvalitet och öka skolans/elevernas resultat är det ett
förslag från rektorerna då man har det yttersta ansvaret för
genomförandet av ökad kvalitet.

MEN
Är det verkligen det ända sättet att uppnå ett bättre resultat enligt
rektorernas målsättning?
Är det inte så att sparkravet på 13 millioner har skapat panik pga att
man står inför budget tider där kontrollen på ekonomi kan
ifrågasättas och överaskar negativt med panik och kortsiktigt
handlade.
Under flera år har man inte gjort några investeringar med att utnyttja
modern teknologi och på det viset öka kvaliteten med undrvisningen.
Man säger att man inte kan fortsätta med att skära med osthyvel....
Sanningen är att man senast 2008 lade ner ett stort antal skolor.
Detta har pågått steg för steg under de senaste 20 åren.
Det är enkelt att räkna ut om detta fortsätter med samma underlag/
förutsättning som nuvarande förslag är baserat på kommer man om
ca 3 år ytterligare lägga ner 6 till 10 skolor.
Sidan 1.

Vi vet att en klass på 10 till 15 elever når övergripande bättre resultat
än grupper på 25 till 30 elever.
Med dagens modell kommer man på Gotland att kunna ha max 10
skolor och det är förmodligen den verklighet vi har 2025 om man inte
förändrar förutsättningarna dör landsbygden. Vems ansvar är det att
möjligöra en förändring av förutsättningen för en levande landsbygd
med en grundskola så barnföräldrar är en del av det som vi önskar
skall bli/vara en Levande Lansbygd
Hela Gotland incl. Landsbygden syftar att tillväxten sker på ett
hållbart sätt, dvs. ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Hur är detta
möjligt med nuvarande planer. Eller ingår inte grundskolan i detta
tänk?
Stånga socken har blivit utsedd till årets socken för 2012, detta är
resultatet av hårt arbete av invånarna i Stånga med att förbättra och
förändra förutsättningarna för att leva, bo och företagandet. Detta har
man åstadkommit med hårt arbeta med egen insatts utan ersättning
med målsättningen av en Levande landsbygd. Samma dag säger man
som kungen" nu väder vi blad" förslaget är att Spånga skola skall
läggas ned. Samma situation gäller för Fårösund och Fårö som har en
aktivt företagande.
Man har en modell att ingen i lågstadiet skall ha mer än 45 min till
skolan. Om förslaget gemomförs kommer man nästan att möta det
kravet men inte helt ut.
Vilken ansvarig förälder vill sätta sitt 7 åriga barn i en sådan situation
och samtidigt tro att den centrala skolan är så mycket bättre med
större grupper
nej inga barnfamiljer kommer att flytta ut på
landbygden, samtidigt som de som idag är barnfamiljer med barn i
grundskolan kommer att minska efterhand som barna går ut
grundskolan så år 2025 behövs ingen grundskola på landsbygden.
Dock är det så som en familj sa: om man lägger ner skolor enligt
förslaget har vi ingen annan möjlighet än att flytta till Visby eller
fastlandet då vi kan inte utsätta våra barn för dessa transporter, det
är oansvarligt!
Med dagens möjligheter med internet och dator teknologi är det
förvånade att man tänker i större grupper och centralisering
det
vore mer naturligt att använda teknologin för decentralisering.
Sidan 2.

Man säger att internet/bredband/fiber är viktiga parametrar för en
levande landsbygd....detta enligt politiker på Gotland. Gäller det
Grundskolan?
Det är uppenbart när man läser olika program från partierna har man
starkt fokus på städerna som man säger är valstrategiskt avgörande
för ett bra valresultat
Alla säger vi vill ha en levande landsbygd,
men ingen kan definiera vad man menar med levande. Vad händer?
Vad är Kvaliteti Skolan? Skolåsikt GA av Sophia Malmros den 8 dec
2011.
Denna beskriver flera avgörande parametrar för kvalitet,

läs!

Gotlands överlevnad/ levande landsbygd.
Skolåsikt Frigges från den 8 dec 2011. GA läs!
Nedläggning av landsbygden. Åsikter GA den 8dec Annika Jakobsson.
Med frågan: Om det finns en politisk målsättning att avfolka
landsbygden så anser jag att det är mer rakryggat att se väljarna i
ögonen och tala om det
Läs!
Lyssna på Gotlands radion från den 12 dec k!07.15 Lisa Blochman Och
8.15 Gunnar Bendelin: båda ger en bra beskrivning om de riskerna
som Landsbygden står inför.
Kommunen har lagt ner pengar och stor möda att ta fram Vision 2025
som beskriver Gotlands framtid. Den lovar en stark framtid för
Gotlands landsbygd. Var finns Grundskolan?
Förslaget skapar splittring mellan Visby och landsbygden om man
följer debatten.
Det är inte möjligt att spara 13 millioner under 2012 därför man
kommer att få kostnader för omställning samtidigt kan inte
nedläggningen påbörjas för än sept 2012 samt kostnaderna för
byggnader kvarstår. Det mest troliga är att man får en kostnad för
2012 som blir 5 till 10 millioner högre än kostnaden för 2011.
Högskolan på Gotland där regeringen föreslår att minska antalet
Högskolor i landet ligger under samma hot som skolorna på Gotlands
Landsbygd om nedläggning på grund av kvalitet och ekonomi. Det är
full uppslutning om att Högskolan på Gotland är otroligt viktig för
Gotlands utveckling
SidanS.

Vore det inte naturligt att samma uppslutning/grupp också ser och
ställer upp för Grundskolan. Eller är det bara Landbygdens eldsjälar
och barnfamiljernas problem.

Jag är övertygad att när det gäller grundskolan
och fortsatt nedläggning på landsbygden så har
man nått en kritisk gräns där man måste
fortsätta att lägga ner enligt den modell som man
i dag använder för beslut/förslag.
Det kommer på sikt att påverka mycket negativt
Företagande på Gotland.
Man måste ändra förutsättningen....ett politiskt
val!
Exempel på möjligheter till att förändra och ha en
Grundskola på Landsbygden som gör det
attraktivt att leva, bo och verka/företagande.
Nedanstående är exempel för att öppna ögonen för andra möjligheter
och lösningar för att ha en Levande Landbygd även för barnfamiljer.
Kreativitet och innovation att förändra och skapa förutsättningar för
en levande Landsbygd där Grundskolan är ett avgörande fundament!

Studera hur man löst och satsat på Grundskolan i Norge på
Landsbygden.
I Borås finns ett centrum och organisation med namnet Navet
som utvecklar nya kreativa utbildningsmetoder för skolorna
i området... är värt ett besök och samarbete.
Studera Västra Götalands satsning på grundskolan för att
leva och bo på landsbygden.
Sidan 4.

Studera hur företag tacklar lokal representation med hög
teknologi där man har låg kritisk massa...kunden kommer
inte till företaget....företaget måste finnas där kunden finns.
Bygg ett dynamiskt skolnätverk med huvudskola/master
med exempelvis 3 till 5 sattelit skolor.
I ett dynamiskt skolnätverk finns ett mindre direkt antal
lärare i satteliten och ett större antal lärare i master skolan
som pendlar mellan master och satteliter na...på det sättet ges
den lokala/sattelitskolan de speciallärare som behövs och på
det viset får flera skolor tillgång till den bäste tänkbara
matteläraren som exempel. Enligt modellen "bäst i klassen".
Denna modell ger också en dynamik att tackla snabba
förändringar och behov.
Ett höghastighets fibernät/internät är under utbyggnad på
Gotland som är av stor vikt för Landsbyggnaden på Gotland.
Det ger stora möjligheter till decentralisering av arbete så
givetvis också för grundskolan under förutsättning att
skolorna ansluts till nätet.
Med ett fibernät/internät för grundskolan öppnar sig stora
möjligheter att använda modern teknologi, pedagogiska
hjälpmedel samt tillgång till all utbildning som finns på nätet
, exempelvis de med dubbel riktad kommunikation. En
teknologi som används av många Högskolor och Universitet.
Den yttersta teknologin i detta sammanhang är det som
kallas för det virtuella klassrummet....för denna teknologi
finns olika nivåer och kommer att ha stor betydelse för
framtiden ,även för grundskolan. Tekniken används i dag av
företag och högskolor runt om i världen.
En kombination kan vara att elever från sattelitskolan
kommer till huvudskolan någon dag per vecka för
laborationer och motsvarande som kräver dyrare utrustning
etc. För högstadiet skulle det kunna vara två dagar per vecka.
Sidan 5.

För mellanstadiet en dag i veckan samt för lågstadiet bara
vid mycket speciella omständigheter.
En annan möjlighet som genomförts i vissa områden i Sverige
och Norge där man har ett mobilt klassrum för att göra det
möjligt för ungdomar att få tillgång till teknologi som inom
områden som elektronik och robotteknik. I dag är motivet att
ge den möjligheten till ungdomarna efter skolans slut som ett
extra tillägg i utbildningen och få ungdomarna intresserade
av teknik.
I Regionen/kommunen Gotland finns under
Näringslivsprogrammet (Vision 2025) en satsning på
vidareutbildning och kompetensutbildning/utveckling. Om
skolorna på landsbygden ansluts till internät och fiber
öppnas stora möjligheter att använda skolan på kvällar och
helger för företagaregrupper studiegrupper/vuxenutbildning
samt för LRF för sina medlemmar. Detta ger också oanade
möjligheter för kulturen.
Detfinns säkert många flera kreativa förslag på möjligheterna
där det är kombinationenav dessa som skapar den totala
lösningen och en LevandeLandsbygd med en framgångsrik
skola f or våra barn.

MEDBORGARFÖRSLAG!
Det är uppenbart att nuvarande förslag med att stänga flera skolor på
Landsbygden har stort incitament av PANIK med kortsiktigt tänkande
att fem över tolv spara 13 millioner. Senast för tre år sedan tog man
också beslut om att stänga flera skolor. Detta har också varit
lösningen de senaste 20 åren.
Man ger sig nu ut på en kritisk bumpig väg som saknar en
långsiktighet och framtid för den Gotländska Landsbygden och under
begreppet: Leva ,Bo och verka/företagande.
Sidan 6.

Man har nått en mycket kritisk punkt där det är uppenbart att om tre
år måste man yttrligare stänga ner skolor med resultat att om 10 år
finns max 10 skolor kvar om man fortsätter med nuvarande modell
och sparkrav!

Förslag!
A: Med anledningen av ovanstående föreslår jag att man stoppar alla
förslag och planer på att stänga skolor på Landsbygden under 2012
och 2013 för att undvika kaos och kortsiktighet med stort inslag av
panik! Utan tar en mer långsiktigt förhållningssätt till problemet!
B: Tillsätt en arbetsgrupp som tar fram en konsekvensanalys med
inriktning på att leva, bo och verka/företagande på hela den magiska
ön Gotland. Tidperspektiv 10 till 15 år. ( och varför inte Vision 2025
som referens.)
C: Tillsätt en arbetsgrupp av personer med olika kunskaper och
erfarenheter ,ed målsättningen att arbeta fram alternativa förslag för
framtidens grundskola med begreppet leva, bo och verka/förtagande
på hela den magiska Gotland. Detta bör ske i tre steg med modellen:
Open Mind, Förutsättningslöst, kreativt och innovativt tänkande.
Första fasen: I första fasen bör inte specialister ingå samt så kallade
NEJ sägare och så kallade besse visser skall inte ingå i denna fas. Det
är viktigt att i denna fas alla förslag och tankar får ett utrymme utan
att de dödas av specialister eller nej sägare. Det är oftast en
kombination av förslag som skapar ett innovativt tänkande.
Andra fasen: steg för steg involvera specialister i grupparbetet,
givetvis även specialister utanför Gotland.
Tredje fasen: Ta gärna in Nej sägare och nödvändiga specialister för
att kvalitetssäkra de förslag som arbetats ut. tag gärna hjälp från
centrala organisationer som SKL.
Teo och Fredrik Hären www. Iteresting org. har skrivet flera böcker
och utbildat många företag i kreativa och innovativa processer med
stor framgång och får anses som ledande i världen. Har även anlitats
för detta av Kinesiska företag.
D: om det skulle mot förmodan vara så att man väljer att följa
nuvarande förslag att stänga 6 skolor på lansbygden är det viktigt att
ansvariga politiker rakryggat beskriver var och hur grundskolan
kommer att se ut och vara om 10 till 15 år.

Sidan 7.
Man måste förstå att barnfamiljerna har rätt att veta fakta för att
kunna ta beslut för framtiden och konsekvensen av sina investeringar
på lång sikt!

Sammanfattning.
Politiken ochpolitikerna kan göra skillnad med
vilja/kunna och starkt ledarskap där motsatsen blir
panik och kaos!
En målsättning måste dock vara att övergripande
skapa ett dynamiskt skolnätverk somf år tillgång till
modern teknologi!
Modern teknologi och moderna hjälpmedel är ett måste
oberoende om man stänger 6 skolor etc.
Med vänlig hälsning
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Rune Kahlbom
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Se bilaga.

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

Se bilaga.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 12 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Magnus Götherstam
Furugatan 116
Postadress
621 44 Visby
E-postadress
magnus@reecoy.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Visby 2011-12-10

.
Medborgarförslag
(bilaga till Magnus Götherströms förslag)

Förslag
Jag föreslår att Region Gotland iordningställer en eller flera platser där graffiti kan målas. I
samband med detta bör nollvisionen av klotterproblematiken utökas med premiering/uppskattning
av legalt målad graffiti.

Motivering
1 samband med den planerade utbyggnaden av östra Visby kommer de gamla skjutbanornas
målbyggnationer att försvinna. Dessa skjutbanernål har hittills utgjort ett tillhåll för
graffitikonstnärer på Gotland.
För att styra målandet till ställen som inte förstör för fastighetsägare bör en eller flera nya väggar
för graffiti iordningställas. Ett tänkbart ställe är vid den planerade skateparken direkt söder om
skol porten.
I samband med detta bör målande på legala väggar uppmuntras genom exempelvis publicering i
någon form . Ett exempel är den hemsida som följt Visbys nuvarande väggar, mer eller mindre under
tio år (Visby Graffiti - www.reecoy.comJvisbygraffiti/). Genom att på detta sätt uppmärksamma
skickliga graffitikonstnärer kan man styra intresset bland ungdomar och andra mot dessa väggar
oavsett om man där uppför konstnärliga verk eller bara "klottrar" .
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och fastigheter minskar och kanske även att de som nu bara "klottrar" fär ett utökat intresse ror den
konstnärliga delen i målandet. Det blir därmed en vinst för både de som målar och de som nu råkar
ut för ovälkommen målning/klottring -såväl som för allmänheten -som ffn-tiUgångtiU graffiti i en
centralare del av Vishy.
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Magnus GotherslrOm

Furugatan 116
62144 VISBY

0498 - 217194
0733 - 262597
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

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

Se bilaga 1.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 12 - 15

Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Affe Andersson

Väte Kvie 500
623 78 Klintehamn
E-postadress
magganaffe@telia.com
Postadress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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2011-12-15
Bilaga l

Motivering till Medborgarförslag
Efter många år som företagare på Gotland så har jag vid ett flertal tillfällen haft förmånen att
lämna anbud vid upphandlingar till Regionen. Ibland har mitt företag fått uppdraget, ibland
har vi ej lyckats ro hem affären. Att få vara leverantör till Regionen är ett av de finaste betyg
man kan få för sitt företag.
Under senare år har det blivit alltmer tydligare med flera så kallade skallkrav i
anbudsunderlaget. Ju mer Regionen kräver, ju mer krävs det av företagen som skall leverera.
Tyvärr så finns det företag som ej lever upp till skallkraven trots att de lämnar anbud.
l vissa fall är företagen underrepresenterade, i vissa fall är det också väldigt svårt att komma
fram på telefon och göra de nödvändiga beställningarna, l vissa fall uteblir de helt eller så
sker uppdragen långt efter vad som lovats.
Jag vet att det förekommit att Regionen upphandlat och betalat fasta årspremier hos företag
som ej kunnat leverera. För att lösa problemet har man betalat extra och köpt uppdrag
löpande från lokalt bolag.
Jag känner också till att anställda i Region Gotland i samband med ej fungerande leverans
agerat på så sätt att nödvändig utrustning inhandlats för att utföra åtgärder i lokaler inom
Regionen av dess egen personal.
Ofta kan dessa uppdrag vara av sådan karaktär att det kan drabba tredje person. Sannolikt
blev det också i dessa fall dyrare för Regionen. Ja! Man köpte "grisen i säcken".
För att få ut det bästa och för att det skall bli optimalt för Regionen när det gäller kvalité,
miljö samt valuta för pengarna så måste skallkraven följas upp, eventuellt bör sanktioner
införas.
Jag ser fram emot ett positivt ställningstagande i detta viktiga och seriösa ärende.

å^ i

Affe Andersson

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

Att verksamhet i förskola skall erbjudas barn vars
föräldrar är föräldrariediga eller är arbetssökande
minst 30 tim /vecka.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Barn har rätt till lika lärande och utveckling.Barnen
skall inte behöva begränsa sina sociala kontakter
och hejdas i sin sociala utveckling för att
föräldrarnas situation förändras. Kostnaden blir inte
större. Åldern 3-5 år är den första och största sociala
utvecklingsfasen i ett barns liv. För de barn som vill
och behöver bör förskolan stå öppen, se bilagor.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

(x]

Jag samtycker inte till internetpublicering

i l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att flitt förslag inte-l^anibehandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2011-12-13

NamnteckVW i
Namnfbrtydligande

Adress
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Shanti Gustafsson

Videväq 12
621 43 VISBY
E-postadress
shanti.qustavsson@telia.com
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Insändare i sin helhet insänd till Gotlands tidningar september 2011.

Bill

För barnens bästa?1.

Klockan är 0730, onsdag morgon. Min dotter - snart 4 år - sitter i hallen och väntar. Dagens
klädsel är noggrant utvald. Färgglad klänning, matchande tights och 2 färgkombinerade
halsband å så silversandalerna också, l ryggsäcken ligger de svarta lackklackskorna. De måste
ju med! För idag, idag skall hon dansa med Henning. Prinsen. "Henning får vara min prins å
så är jag hans prinsessa å så dansar vi mamma!" Hon har fler planer för dagen så klart. Trä
pärlor, laga mat med Mira, leka tafatt med Felix, Nelly, Haley, Ella å alla de andra kompisarna
på förskolan. Hennes första vänner i livet, de som hon så ivrigt tränar det som vi vuxna skulle
kalla social kompetens med. Nu sitter hon alltså å väntar. Hon väntar på att klockan skall bli
lagom mycket så att vi inte kommer för tidigt till den fantastiska förskolan där hon går. För 5
månader sedan behövde hon inte vänta. Då åkte hon till förskolan och åt frukost med sina
vänner. Andra frukosten för visso, men en i hennes ålder å tycke mycket trevligare frukost än
hemma. För 5 månader sedan visste vi föräldrar att vår älskade unge skulle hinna med allt
det där som hon planerat med sina kompisar, allt det å lite till. För 5 månader sedan visste
inte vår dotter vad ensamhet var. Nu vet hon. Det mest underbara har nämligen hänt. Hon
har fått en lillebror. Det mest vansinniga har hänt: Hon har i och med det, blivit ett "15timmars-barn".
Förskola skall erbjudas från l års ålder upp till förskoleklass. För de barn som har
arbetssökande föräldrar eller har fått syskon har kommunerna en skyldighet att erbjuda alla
barn från 3 års ålder minst 525 timmars avgiftsfri förskoleverksamhet om året eller 15
timmar i veckan under skolans terminer. MINST 525 timmar. Timmarna är alltså valbara.
Region Gotland har valt MINST. Region Gotland har valt att ge MINSTA möjliga utrymme för
de barn som bor på Gotland att få ta del av det goda syfte som förskolan har; " Syftet med
förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg.
Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bildaren helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. "
Region Gotland har valt att ge MINSTA möjliga förutsättningar för de föräldrar som är
arbetssökande att faktiskt söka arbete, Region Gotland har valt att ge föräldralediga
mammor och pappor MINSTA möjliga förutsättning att tillvarata själva essensen av att vara
föräldraledig - nämligen att kunna ge omsorg, tid och uppmärksamhet till det barn som man
är ledig för. Man kan undra varför? Många skäl har jag fått höra de senaste 5 månaderna.
Favoriten är att det ju har en viss pedagogisk vinning för barnet. Att det är för barnets bästa.
Alltså för det barn som har fått reducera sin förskoletid/lektid med nästan 2/3. Den tid när
hon uppenbarligen skulle ha främjat sina allsidiga kontakter och sin sociala gemenskap och
där hon skulle lägga grunden för sitt fortsatta lärande. Den pedagogiska vinningen skulle
bl.a. bestå i att barnet då kunde få träffa andra barn än de som de vanligtvis träffar (?!). Min
dotter har ingen annan. De andra barnen som är i hennes ålder går nämligen på förskolan
heltid.
Naturligtvis är anledningen till att man valt MINST av ekonomisk art. Regionen tror helt
enkelt att man sparar pengar genom att begränsa förskoletiden för X antal barn. Jag
förutsätter att man då inte räknat med den vinst det skulle innebära att faktiskt ge t e x
arbetssökande förutsättningar att snabbare komma ut i arbetsliv och bli produktiva. Jag har

Insändare i sin helhet insänd till Gotlands tidningar september 2011.

Bil l

helt enkelt svårt att se hur den ekonomiska besparingen på våra barns bekostnad, skulle
kunna rimma väl ihop med den bild Region Gotland vill lansera. Region Gotland - en region i
utveckling. En ö region som väl behöver tillvarata men också värva kompetens utifrån. En
region som starkt jobbar för att öka befolkningsmängden och vara en attraktiv boplats, l
Stockholm - bara på andra sidan vattnet - erbjuder flera kommuner inte MINST. När det
gäller barnen erbjuder man nästan MEST. Får man syskon eller som vuxen är arbetssökande
erbjuds barnet 30 timmar i veckan på förskolan. Man måste naturligtvis inte ha sitt barn i
förskola så många timmar om man inte vill. Men valfriheten finns. På Gotland är valfriheten
obefintlig. Inte heller kan jag välja att betala för att mitt barn skall få gå timmar utöver de
525 avgiftsfria (förutom under skolans sommarlov då jag inte kan välja att inte betala full
avgift fast att barnet då inte vistas i verksamheten nästan alls). Av solidaritet inser jag så
klart att om man är arbetssökande skall man naturligtvis inte behöva betala för att få mer tid
till att söka arbete - utan att ha med sig sitt barn på en ev. intervju.
Men föräldrar då? Tycker jag inte att de skall spela en stor roll i barnens liv? Vill jag kanske
inte umgås med mitt barn? Jo, naturligtvis! Som förälder kommer jag att göra mitt yttersta
för att mina barn skall få bästa möjliga förutsättningar i livet, det kommer inte finnas någon
annan som älskar mina barn mer än deras pappa och jag. Jag tänker att en av våra uppgifter
som föräldrar är att föra vårt barns talan när det inte själv kan det, att svara på frågor som
barnet undrar över. Denna skrift är ett resultat av en sådan fråga; "Men mamma, varför får
jag inte gå till dagis med mina kompisar nu då?" l nuläget har jag inget bra svar, men det
kanske någon kan hjälpa mig med? Det jag kan ge mina barn, det kommer jag att ge. Men
när det kommer till det genuina och exklusiva i att utvecklas genom att leka med jämnåriga
kamrater eller att mäta sig med jämnåriga - så kan jag inte ge mitt barn det på egen hand.
Med det behöver jag hjälp. Jag vill mina barns bästa, vilket för mig innebär att jag vill kunna
till fullo ägna mig åt det fantastiska lilla nya livet som finns här hemma samtidigt som hans
storasyster får den stimulans och det hon behöver för att må riktigt bra. Det är år 2011. Hon
har rätt att bara få vara barn. Men med det behöver jag också hjälp. Det är inte rimligt att
tro att ett barn skall tycka att det är roligare att titta på/ vänta på blöjbyten, matning och
dadalek än att vara med kompisar i en miljö där man får så mycket positiv stimulans som på
förskolan. Förutsättningen finns. Förskoleverksamheten som finns här på Gotland är
fantastisk! Personalen är i särklass kompetent. Men region Gotland behöver göra valet att
erbjuda mer. 15 timmar/vecka är för lite. Kanske finns det inte möjlighet att ge mest. Men
om Gotland vill vara en konkurrenskraftig region, en region som utvecklas och tillvaratar den
befintliga kompetensen, en region som vill växa så kan valet när det gäller barnen framtidens utvecklingsfaktor nr l, inte vara att erbjuda MINST!
Med förhoppning om en ändring som faktiskt är för barnens bästa!
Shanti Gustafsson

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Ingen politiker som tidigare arbetat inom kommunen skall
ha rätt till någon form av ersättning efter att vederbörande
avslutat sina uppdrag. Har de inte uppnått pensionsålder,
så skall de ställas till arbetsmarknadens förfogande.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Eftersom Gotlands kommun har svårt att få det att gå ihop
så är det rimligt och nödvändigt att alla hjälper till. För att
minska klyftorna mellan medborgare och politiker så är det
nödvändigt att våra folkvalda går före och visar vad
solidaritet och gott föredöme innebär. Det får på sikt effekt
då politikerföraktet minskar ute i socknarna och i Visby.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

x

Förslagsställare m.m.

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

2011-12-25
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Magnus Pettersson

Klinte Prästgården 522
Postadress

623 76 KLINTEHAMN
E-postadress

marie.carlsson1961@hotmail.com
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Se till att kommunens tjänstemän blir effektivare. Vi
behöver inte alla dessa mellanchefer. Slå ihop och
effektivisera bland alla förvaltningar.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Här finns massor av pengar att spara. Alla skall
hjälpa till! Klyftan mellan överhet - medborgare
kommer att minska. Folk kommer att lugna ner sig
ute i socknarna och politikerföraktet är snart ett
minne blott.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 12 - 25

Namnteckning
Namnförtydligande

MAGNUS PETTERSSON
KLINTE PRÄSTGÅRDEN 522
Postadress
623 76 KLINTEHAMN
E-postadress
marie.carlsson1961@hotmail.com
Adress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Se till att rycka upp kommunalt anställda i alla led.
Se bifogad text.

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

För att få en rikare kommun som har råd med allt
som dess medborgare behöver.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 10 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Magnus Pettersson
Klinte Prästgården 522
Postadress
623 76 Klintehamn
E-postadress
marie.carlsson1961@hotmail.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

SLOPA JOBBSKATTEAVDRAGET

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

KOMMUNEN BEHÖVER MER PENGAR.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

Namnteckning
Namnförtydligande

MAGNUS PETTERSSON
KLINTE PRÄSTGÅRDEN 522
Postadress
723 76 KLINTEHAMN
E-postadress
marie.carlsson1961@hotmail.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Se till att motivera kommunalt anställda att arbeta mer med glädje det de gör.
I alla kommuner runt om i Sverige så finns det en lunk och likgiltighet bland chefer och i
alla led,även bland arbetare.
Det är inte bra vare sig för kommunen ekomnomi eller för enskilda individers hälsa.
Med andra ord:få människor att med glädje gå till sina respektive arbeten varje dag,där finns
också en del pengar att spara,för glada medarbetare är inte lika mycket sjukskrivna som
ledsna medarbetare.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND
2012 -01- 1 2

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

"Automatisk anmälningsbank" för isolerade
ensamstående och åldringar som inte vill stå lik
veckor och månader i sina hem
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Alltfler åldringar/ensamstående blir med åren alltmer
isolerade och saknar helt kontakt med någon i sin
omgivning. Dessa självständiga personer undviker
-så långt det står i deras makt- att på något sätt
kontakta de sociala myndigheterna. Med
automatiska betalningar av hyres-och elräkningar,
kan ensamstående ligga döda i veckor utan att
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*l
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kanjgd^ti)! att ditt förslag inte ban behandlas som ettmedborgarförslag.
Datum

"X NaAinféckning

A

]/

l/

2012-01-07 NN^— ^^4 v^/v^v^ -v\^
Namnförtydligande

\

Rudolf Törlind
Stjärngatan 16 A

Adress

Postadress

621 40 VISBY
E-postadress

rudolf.torlind (Stamail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

2012-01-08

"Automatisk anmälningsbank" för isolerade ensamstående och åldringar.
Alltfler åldringar/ensamstående blir med åren alltmer isolerade och saknar helt kontakt med
någon i sin omgivning.Dessa självständiga personer undviker - så långt det står i deras makt att på något sätt kontakta de sociala myndigheterna. Med automatiska betalningar av hyresoch elräkningar, kan ensamstående/åldringar ligga döda i veckor utan att någon upptäcker
deras belägenhet. Detta är inte längre enbart ett storstadsproblem utan kan numera även
inträffa på Gotland. Plötsligt påkommen sjukdom kan också drabba personer som inte är eller
vill vara föremål för hjälpinsatser från det allmänna. Men dessa personer skulle ändå, pga.
sin sjukdom, kunna tänka sig att vara registrerade i en sådan databank. Naturligtvis vill ingen
ligga död i sitt hem en längre tid.
Jag föreslår att regionalfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att upprättar en
automatiserad telefonbank där åldringar/ensamstående/personer och personer med särskilt
riskfyllda sjukdomar frivilligt genom en telefon/datasignal varje vecka kan anmäla sig. När
anmälningarna upphör, ger systemet en signal till socialnämnden. Nämnden kan då - inte förr befara att något hänt den ensamstående/åldringen.
Med nuvarande datateknik är det inte svårt att inrätta sådana "automatbanker" som fungerar
utan kostsamma personalinsatser. Därmed skulle vi slippa uppleva att avlidna personer kan
stå lik månadsvis innan grannarna drabbas av obehag (likmaskar, liklukt och dyl.).
Denna databank kan givetvis inte ersätta sedvanliga alarmanordningar som dementa
qngar ändå måste förses med.

Cl/privat/debatt/automatbank

Rudolf TÖrtind

Tel 0498-21 10 21

Stjärngatan 16 A
621 40 VISBY

E-post: mdolf.torlind@gmail.com

Mob 070-558 14 41

altmob 070-714 38 96
Sid 1

MEDBORGARFÖRSLAG
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY



Förslaget
6NULYKlUNRUWIDWWDWYDGGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHVNDOOEHVOXWDRP7H[WDW\GOLJW

    ha

Att
en app för mobiltelefoner med GIS info över

regionen
där medborgarna kan på ett enkelt sätt

uppmärksamma
tekniska kontoret på felaktigheter
      hål i vägbana, dålig belysning eller liknande.
t.ex.

Motivering
6NULYKlUYDUI|UGXDQVHUDWWUHJLRQIXOOPlNWLJHE|UIDWWDGHWEHVOXWVRPGXRYDQI|UHVODJLW5lFNHULQWH
XWU\PPHWIRUWVlWWHUGXSnHWWHOOHUIOHUDIULVWnHQGHDUNVRPIRJDVWLOOGHWWD7H[WDW\GOLJW

Jag
     var i veckan i Gävle där en kamrat visade Gävle
kommuns
app där man väldigt enkelt kan rapportera

   fel
  som då väldigt lätt informerar rätt enhet på
in

kommunen.
Ta en titt på app-en!



Information om behandling av personuppgifter
)|UDWWNXQQDIXOOJ|UDXSSJLIWHQDWWKDQGOlJJDGLWWPHGERUJDUI|UVODJNRPPHUGLQD
SHUVRQXSSJLIWHUDWWODJUDVRFKUHJLVWUHUDVLGLDULXPLQRP5HJLRQ*RWODQG2PGX
VDPW\FNHUKlUWLOONDQGLWWQDPQNRPPDDWWSXEOLFHUDVSnLQWHUQHWLSURWRNROONDOOHOVHU
RFKKDQGOLQJDUVRPEHKDQGODUGHWWDPHGERUJDUI|UVODJ
-DJVDPW\FNHUWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ
-DJVDPW\FNHUinteWLOOLQWHUQHWSXEOLFHULQJ




Förslagsställare m.m.

'XNDQLQWHYDUDDQRQ\PXWDQGHWPnVWHJnDWWXWUHGDRPGXlUIRONERNI|UGSn*RWODQG
2IXOOVWlQGLJDXSSJLIWHUNDQOHGDWLOODWWGLWWI|UVODJLQWHNDQEHKDQGODVVRPHWWPHGERUJDUI|UVODJ
'DWXP

20
  12
  - 0 1-

1DPQWHFNQLQJ

12 
1DPQI|UW\GOLJDQGH
Brent
     Godman
$GUHVV
 Brömsebroväg

9B
3RVWDGUHVV
 621
     39 Visby
(SRVWDGUHVV
 brent
     godman@gmail.com
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Gotland behöver hela gatlyktor! Inrätta en sida för
felanmälan av gatlyktor på Region Gotlands
hemsida. Liksom den man har för
klotterrapportering, "Gör en klotteranmälan".
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Barn, äldre, synskadade, kvinnor, män och alla
mörkrädda bör inte famla i mörker under den mörka
årstiden. Det är en säkerhetsfråga! Länsstyrelsen
arbetar med kvinnofridsfrågan och regionen vill åter
igen bli årets studentstad. Trasiga lampor och lyktor
tyder på försummelse. Och vem vill flytta till en
försummad region) ???
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 0 1- 12

Namnteckning
Namnförtydligande

Hans-Göran Eklund
Specksgrund 8
Postadress
621 55 Visby
E-postadress
info@blaeldfastighet.se
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Region Gotland bör inrätta en webbsida för
rapportering av trasiga gatlyktor, liksom den för
klotteranmälan som heter "Gör en klotteranmälan".
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Alla känner inte till att felrapportering ska göras till
GEAB utan vänder sig till
Samhällsbyggnadsförvaltningen som inte alltid
hänvisar till GEAB. GEAB:s linjepersonal är inte
ute överallt under den mörka tiden varför de inte
känner till alla trasiga gatljus. Medborgarna kan
hjälpa till genom att anmäla.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 12 - 0 1- 13

Namnteckning
Namnförtydligande

Hans-Göran Eklund
Specksgränd 8
Postadress
621 55 Visby
E-postadress
info@blaeldfastighet.se
Adress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

LÅT DE SOM ARBETAR MED KOMPLIMENTÄR
MEDICIN FÅ MÖJLIGHET ATT UPPHANDLA MED
REGIONEN.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

SJUKVÅRDEN ÄR IDAG FÖR DYR. SKULLE DE
TERAPEUTER SOM ARBETAR MED KOMPLIMENTÄR
MEDICIN FÅ MÖJLIGHET ATT HJÄLPA SJUKA
MÄNNISKOR INOM REGIONEN SÅ SKULLE MAN SPARA
IN STORA PENGAR. T.EX. BARNLÖSHET, SOM BARA
DET KOSTAR 25 000:- PER PROVRÖRSTILLFÄLLE,
SKULLE MAN MED BETYDLIGT MINDRE MEDEL
KUNNA AVHJÄLPA PROBLEMET PÅ ETT ENKLARE
SÄTT. DET SKULLE ALLA TJÄNA PÅ.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

x

Förslagsställare m.m.

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

2012-01-29
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

MAGNUS PETTERSSON

KLINTE PRÄSTGÅRDEN 522
Postadress

623 76 KLINTEHAMN
E-postadress

marie.carlsson1961@hotmail.com

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

2012 -02- Q 3

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

Rastgård för hundar i Visby. Ett inhägnad område
där både hundar och ägare kan umgås.

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

Hundar är inte mycket annorlunda än människor.
Även dem behöver socialt umgänge för att fungera i
samhället. Springa fritt utan risk att bli påkörda eller
springa vilse, men även lära sig att uppföra sig i en
flock. Men tyvärr finns ingen lämplig plats för det.
Alla tjänar på det, blå mindre agressiva hundar, inga
högar som ligger oplockade vid vägkanterna osv
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[xj
f"!

Förslagsställare m.m.

,

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på/Jotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan_behandjas'som etphedborgarförslag.
Datum

2012-02-OJ
Xamnförtydliséide~~/^

Marina-Lövkvist
Kakelugnsgatan 32
Postadress
62153 Visby
E-postadress
marina, lovkvist@skanska.se

Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll


Gunnar Sohlins medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångbanan från
Lännaplan till Stenkumlaväg samt att anordna övergångsställe på Lännavägen.

KS 2010/385





Tenny Larssons medborgarförslag om att införa datumparkering i tätorterna för
att underlätta snöröjningen. KS 2010/571





Tekniska nämnden 2011-11-10, § 274
Medborgarförslag (inkom 2010-12-21)

H B:s medborgarförslag om att placera arenahallen tillsammans
med ishallen. KS 2011/520





Tekniska nämnden 2011-11-10, § 273
Medborgarförslag (inkom 2010-10-04)

Regionstyrelsen 2012-01-26, § 9
 Ledningskontoret 2011-12-16
Medborgarförslag (inkom 2011-09-29)

Thomas Johanssons medborgarförslag om sänkt hastighet genom Kappelshamns
samhälle eller anlägga väghinder/bula. KS 2011/408.



Tekniska nämnden 2011-11-10, § 272
Medborgarförslag (inkom 2011-07-28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

2011-11-10

273 Medborgarförslag: Förläng cykel- och gångbana från
Lännaplan till Stenkumlaväg
Gunnar Sohlin föreslår i ett medborgarförslag att cykel- och gångbanan från
Lännaplan till Stenkumlaväg förlängs samt att det skapas markerade överfarter
vid passage över Lännagatan.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen anser att medborgarförslaget stämmer väl överens med
cykelplanen för Visby om att skapa en tryggare miljö för oskyddade
trafikanter.
Nuvarande tekniska utformning av Östra Hansegatan medger ombyggnad av
gatan. Vissa brunnar måste dock flyttas för att klara avrinning av gatuvatten
vid anläggandet av en ny gång- och cykelväg. Medel till ombyggnaden finns
inte för 2012.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

___

Medborgarförslaget om förlängning av gång- och cykelväg utmed Östra
Hansegatan mellan Lännaplan och Stenkumlaväg, samt cykelpassage
över Lännavägen ses positivt av tekniska nämnden . Medel för
ombyggnad finns dock inte i budget för 2012.

Avdelningschef Ann-Sofi Lindskog meddelade att kostnaderna för ett
genomförande av åtgärderna ligger mellan 600 000 kr och 1 000 000 kr,
beroende på vilken lösning man väljer.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

___
Protokollsutdrag:
RF+ SBF:s skrivelse
SBF planeringsavdelning
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förläng cykel- och gångbana från Lännaplan till
Stenkumlaväg. Skapa även markerade överfarter vid
passage över Lännagatan.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi har en trafiksituation som inte riktigt stämmer
med stadsplanen vad avser cyklande och gående.
Morgontrafik präglas av både tempo och stress.
Både barn och vuxna tvingas att cykla på vägbana
och utsätts för trafikfara. Inte nog med det, det
saknas övergångsställe!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 09 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunnar Sohlin
Söderhemsgatan 4
Postadress
621 46 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

2011-11-10

274 Medborgarförslag om att införa datumparkering i
tätorterna för att underlätta snöröjningen
Tenny Larsson föreslår i ett medborgarförslag att datumparkering skall införas
i tätorterna för att underlätta snöröjningen. Enligt förslagsställaren innebär de
snörika vintrarna stora problem för snöröjarna då parkering sker på samma sida
av gatorna i tätorterna.
Förvaltningens yttrande:
Framkomligheten för gaturenhållningen kan ibland vara besvärlig eftersom
många kantstensparkeringar är 24-timmarsparkeringar. Under den gångna
vintern blev det extra besvärligt på grund av den stora snömängden. På många
ställen är det bara möjligt att parkera på ena sidan av gatan och vid snöröjning
behöver man ibland få bort alla bilar från gatan.
Detta löstes under vintern genom att tillfälliga parkeringsförbud infördes på
särskilt besvärliga sträckor. Vid vissa tillfällen har även gatusopningen
genomförts med hjälp av tillfälliga parkeringsförbud.
Ett införande av datumparkering innebär mer skyltning med nya skyltar som
inte tidigare använts på Gotland. Införandet av datumparkering skulle
förmodligen också innebära fler parkeringsanmärkningar till en början och risk f
att behöva flytta fler fordon än idag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Mot bakgrund av förvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget om att
införa datumparkering för snöröjning.
___
•

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

___
Protokollsutdrag:
RF+ SBS skrivelse
SBF planeringsavdelning
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Införande av datumparkering i tätorterna för att
underlätta snöröjningen.

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

De snörika vintrarna innebär stora problem för
snöröjarna då parkering sker på samma sida av
gatorna i tätorterna.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 12 - 19
Namnförtydligande

Tenny Larsson
Själsö Fiskevägen 20
Postadress
622 76 Visby
Adress

E-postadress

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 9
Au § 12

Medborgarförslag. Placera arenahallen tillsammans med ishallen
KS 2011/520

- Medborgarförslag 2011-09-29
- Ledningskontoret 2011-12-16

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att arenahallen läggs
tillsammans med ishallen. Rosvalla i Nyköping anges som ett bra exempel. Där har
man gemensam entré, cafeteria med mera. Förslagsställaren framhåller att driftskostnaderna borde bli billigare om man kan samordna lokalerna.
Ledningskontoret anser att frågan kring placering av sporthallen redan har belysts
och utretts under beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens beslut hösten
2010.
Den lokaliseringsstudie som gjorts och de samråd som genomförts visar att
sammantaget är Visborgsområdet det bästa alternativet för sporthallen.
Ledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan bifall.
Regionstyrelsens beslut


Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (inkl. utlåtande)
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/520
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 16 december 2011

Regionstyrelsen

Medborgarförslag om att lägga Arenahallen tillsammans
med ishallen
Förslag till beslut

Ledningskontorets skrivelse lämnas som svar på inkommet medborgarförslag.

Bakgrund

I ett medborgarförslag föreslår H B, Visby att arenahallen byggs
invid ishallen. Genom att samordna entré, cafeteria mm kan driftkostnaderna
sänkas. Som exempel anges Rosvalla i Nyköping.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, ledningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har sedan början av 2010 gemensamt arbetat med frågan
kring ny sporthall. En arbetsgrupp har efter samråd med bl a Gotlands
Idrottsförbund tagit fram olika alternativa platser för placering. De alternativ
som behandlats utgjordes av Gutavallen, Visborgs idrottsområde och
Rävhagen. Vart och ett av alternativen analyserades utifrån platsens egenskaper
och för- och nackdelar redovisades därefter för kommunstyrelsen. Den 28
oktober 2010 beslutade kommunstyrelsen (KS§222) att sporthallen ska placeras
centralt inom Visborgsområdet. Ett av de huvudsakliga argumenten var att
Visborg planeras för att bli Visbys nya stadsdel med bostäder och stora
områden för rekreation och idrott. En idrottshall inom området innebär
möjligheter till samordning med befintliga idrotter såsom fotboll, innebandy
och motionsidrott (löpning mm).
Ett annat viktigt argument i lokaliseringsfrågan utgörs av det inriktningsbeslut
som fullmäktige i december 2009 fattade genom antagande av den fördjupade
översiktsplanen för Visby (Hela Visby), där det sägs att ”Nya anläggningar för
idrott lokaliseras till ett nytt idrottscentrum inom Visborg”.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/520

Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret anser att frågan kring placering av sporthallen redan har
belysts och utretts under beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens
beslut hösten 2010 samt genom fullmäktiges inriktningsbeslut i december
2009. Den lokaliseringsstudie som gjorts och de samråd som genomförts visar
att Visborgsområdet sammantaget är det bästa alternativet för sporthallen.
Ledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan bifall och
att ledningskontorets skrivelse lämnas som svar.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Lägga Arenahallen tillsammans med ishallen.

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

Rosvalla i Nyköping är ett bra exempel. Där man har
gemensam entré, cafeteria m.m. Driftkostnaden
borde bli billigare om man kan samordna lokalerna.
Men som sagt kolla på Nyköping.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

20 11- 09 - 27

Namnteckning
Namnförtydligande

HB
Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

2011-11-10

272 Medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 149
genom Kappelshamns samhälle
Bakgrund
Thomas Johansson boende i Kappelshamn har i ett medborgarförslag framfört
önskemål om sänkt hastighet på väg 149 genom Kappelshamns samhälle.
Eventuellt väghinder /bula. Som skäl till begäran anges att ”Genom
Kappelshamns samhälle finns det många skymda utfarter. Fordonsantalet har
ökat frekvent och även hastigheten med den. En av orsakerna är Gotland Ring
och även turismen. Det finns många små barn längs denna väg sträcka och det
är bara en tidsfråga innan något allvarligt händer.”
Bedömning
Kappelshamn är inte tättbebyggt område enligt trafiklagstiftningens definition.
Detta betyder att det är Länsstyrelsen som beslutar om en eventuell
hastighetsbegränsning på väg 149 genom Kappelshamn. Trafikanordningar
som väghinder och vägbulor är en väghållarfråga. Eftersom det är Trafikverket
som är väghållare är det Trafikverket som skall handlägga frågan om
eventuella trafikhinder/bula på väg 149 i Kappelshamn

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Översända frågan angående sänkt hastighet på väg 149 genom
Kappelshamn till Länsstyrelsen i Gotlands län för handläggning.

•

Översända begäran om väghinder/bula till Trafikverket för vidare
handläggning.

___

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

___
Protokollsutdrag:
RF
SBF planeringsavd
Förslagsställaren
Länsstyrelsen
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Sänkt hastighet på väg 149 genom Kappelshamns
samhälle. Eventuellt väghinder/bula.

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

Genom Kappelshamns samhälle finns det många
skymda utfarter. Fordonsantalet har ökat frekvent
och även hastigheten med den. En av orsakerna är
Gotland Ring och även turismen. Det finns många
små barn längs denna vägsträcka och det är bara
en tidsfråga innan något allvarligt händer.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 07 - 2 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Thomas Johansson
Kappelshamn, Flenvikevägen 74
Postadress
624 55 LÄRBRO
E-postadress
bilskirne@gmail.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärendena
17 och 18

Interpellationer
Innehåll

 Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om reservhamn för färjetrafiken
 Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Stefan Nypelius
(C) interpellation om vattenskyddsområde kring Visby

GOTLAND

INTERPELLATION

DATUM 2011-12-12

ANGÅENDE:

Reservhamn

TILL:

Regionstyrelsens ordförande

En av våra lokaltidningar har uppmärksammat det faktum att det inte finns någon reservhamn
för de gotländska färjorna, en uppgift som borde framkalla skräck hos det gotländska
näringslivet. Konsekvenserna om Visby Hamn av väderskäl eller annat skadas så att färjorna
inte kan lägga till skulle vara katastrofala. Färjorna är näringslivets ”lagerlokaler”, man är helt
beroende av att färjorna går och kommer utan större avsteg från lagd tidtabell. Enligt uppgift
klarar Gotland härvidlag 3 dygn utan färjetrafik. Resenärer skulle inte heller kunna medföra
egna fordon på resan till och från Gotland, ett oacceptabelt scenario.
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är:
-

Hur hanteras denna fråga av Region Gotland i dialogen med staten?
Hur ser Du på ansvarsfördelningen mellan stat och region i denna fråga?

Inger Harlevi (M)

Interpellation
2011-12-12

Till
Regionstyrelsens
Ordförande
Vattenskyddsområde kring Visby
Vatten är det viktigaste livsmedlet och tillgången har avgörande betydelse för Gotlands
utveckling.
I interpellationer i mars ställde jag frågor om arbetet med skyddsföreskrifter och
indelning i vattentäktszon för Visby grundvattentäkter. Svaret från Tekniska nämndens
ordförande var då att den politiska behandlingen beräknas kunna genomföras under
hösten. Dessutom beskrev Miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande hur
tillståndsärende ska hanteras. Hanteringen har överklagats och underkänts av
Länsstyrelsen då det inte är av tillståndskaraktär.
Det tycks som arbetet inte kommit framåt på det här halvåret
Ansvaret för utpekande av skyddsföreskrifter ligger på Regionfullmäktige med
beredning i regionstyrelsen.
Utifrån detta undrar jag:
– Hur har du som regionstyrelseordförande agerat för att arbetet med denna för
regionen viktiga fråga framskrider?
– Hur kommer du agera för att processen ska komma framåt?
Bro 2011-12-12

Stefan Nypelius

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2012-02-20

Handlingar till

Ärende 21

Information
Innehåll


Socialnämndens beslut 2011-12-07, § 163, om individrapportering – ej
verkställda beslut till 30 september 2011.

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

7 december 2011

SON § 163
Individrapportering – ej verkställda beslut


SON 2011/240, Tjänsteskrivelse dat 2011-10-15

Ärendebeskrivning
Nämnden har skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Socialstyrelsen, regionens
revisorer och regionfullmäktige. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader.
Vid inrapporteringen 2011-09-30 fanns det 24 ärenden som inte hade kunnat verkställas inom tre månader. Att besluten inte har kunnat verkställas i tid beror i 8 fall på
att det inte har gått att rekrytera kontaktfamilj/-person eller ledsagare. I 10 fall har det
inte funnits plats i äldre- eller LSS-boende. I resterande 6 fall har anhöriga inte lämnat
sitt samtycke till insatsen eller det har uppstått missförstånd. Totalt rapporterades 45
beslut in, men i övriga fall hade brukaren tackat nej eller själv velat avvakta med
verkställighet.
Socialnämndens beslut
Individrapporten 2011-09-30 om gynnande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kap 4 § 1 och LSS § 9 överlämnas till regionfullmäktige och regionens
revisorer.

___
Beslutet meddelas:
Regionfullmäktige
Regionens revisorer
Gunnlög Köhn, SOF

justerare

Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen

Ärendenr. SON 2011/240
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnlög Köhn

Handläggare Gunnlög Köhn
Datum 2011-10-15

Rapporteringsskyldighet – 30 september, 2011
Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunens
revisorer samt kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även
att rapportera in avbrott i verkställigheten och om beslutet inte verkställs på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan Socialstyrelsen hos länsrätten ansöka om att
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap
6 c § SoL och 28 c § LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska göras
på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen,
omsorgen om funktionshindrade och handläggarenheten. Resultatet framgår
av bifogade förteckning:

I 24 ärenden har det inte gått att verkställa beslutet inom 3 månader.
Totalt 45 beslut om insatser är ej verkställda efter tre månader.
Orsaken i de övriga 21 ärenden är det brukaren själv som vill avvakta med
verkställighet, har tackat nej till insatsen eller är svår att få kontakt med.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – 18 beslut
Kontaktfamilj
Funktionell familjeterapi
Kontaktperson
Familjebehandling
HVB-behandlingshem
Ungdomscoach
Summa

3-6 6-9
mån mån
10
3
2
1
1
1
18

9-12
mån

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1-2
år

2-3 år

1 (3)

2 (3)

Kontaktfamilj: 10 beslut
I fem beslut är det svårt att rekrytera kontaktfamilj
Tre beslut gäller syskon där en vårdnadshavare inte har godkänt vårdplanen
och beslutet går då inte att verkställa.
Två beslut gäller ungdomar som inte är motiverade till insatsen.
Funktionell familjeterapi: 3 beslut
Samtliga beslut är verkställda 2011-09-27.
Kontaktperson: 2 beslut
I ett beslut är orsaken svårigheter att rekrytera
Det andra beslutet är inte verkställt p.g.a. missförstånd. Uppdraget
lämnades först 1/9.
Familjebehandling: 1 beslut
Beslutet är inte verkställt p.g.a. missförstånd. Uppdraget lämnades först 1/9.
HVB-behandlingshem: 1 beslut
Har tackat nej till erbjudande 2011-07-19
Ungdomscoach: 1 beslut
Avvaktade med att verkställa insatsen tills beslutet om funktionell
familjeterapi har kommit igång. Beslutet är verkställt 2011-09-27.

Handläggarenheten SoL m – 1 beslut (privata utförare)
Hemtjänst
Summa

3-6 mån 6-9
mån
mån
1
1

9-12
mån

1-2 år

Hemtjänst: 1 beslut
Beslutet gäller förmiddagshjälp och förflyttningar. Brukaren ville själv
avvakta med verkställighet. Beslutet är verkställt 2011-09-19

ÄLDREOMSORGEN m – 17 beslut
Hemtjänst
Kostnadsfri avlösning
Särskilt boende
Matdistribution
Summa

3-6 mån 6-9
mån
mån
3

9-12
mån

1-2 år

1
11
2
13

3

1

Hemtjänst: 3 beslut
Tre beslut på samma brukare. Brukaren har avböjt insatserna trots att
behovet är stort. Idag görs delar av insatserna.
Kostnadsfri avlösning: 1 beslut
Behovet har inte uppstått ännu.
Särskilt boende: 11 beslut
Nio beslut är verkställda, men brukarna har fått vänta längre än tre
månader.

3 (3)

I ett beslut har brukaren tackat nej till erbjudande 2011-08-11. Har även
legat inlagd på sjukhus och rehab under denna period.
I ett annat beslut har brukaren tackat nej till erbjudande 2011-08-12. Vill
endast ha boende i Hemse.
Matdistribution: 2 beslut
Brukaren har bett att få vänta med verkställighet.

OMSORG- OM FUNKTIONSHINDRADE LSS – 9 beslut
Kontaktperson
Bostad med särskild service
Daglig verksamhet LSS
Ledsagarservice
Summa

3-6 mån
mån
1
1
1
4
7

6-9
mån
1

9-12
mån
1

1

1

1-2 år

Kontaktperson: 3 beslut
I två beslut är det svårt att få kontakt med den enskilde.
Den tredje har fått en coach och vill avvakta med verkställighet av
kontaktperson.
Bostad med särskild service: 1 beslut
Har ingen bostad ledig just nu.
Daglig verksamhet LSS: 1 beslut
Planeringsmöten har ej kommit till stånd pga. sjukdom. Möte är inplanerat
till 2011-10-03.
Ledsagarservice: 4 beslut
I två beslut är det svårt att rekrytera ledsagare.
I ett beslut har ett missförstånd uppstått mellan ledsagare och den enskilde.

Den enskilde vill avvakta med verkställighet tills man flyttat till Visby,
vilket sker ca 1 november 2011.

Omsorg om funktionshindrade SoL:
Har inga ej verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut:
Sammanställningen om gynnande ej verkställda beslut den 30 september
2011 enligt socialtjänstlagen kap 4 § 1 och LSS § 9 överlämnas till
regionfullmäktige och kommunens revisorer.

Lena Lager
socialdirektör

