Regionfullmäktige
KALLELSE

27 oktober 2014
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 27 oktober 2014 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Gothem Tummungs 1:44; detaljplan för antagande

3.

Lärbro Prästgården 1:7 m.fl; detaljplan för antagande

4.

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland

5.

Biblioteksplan för Region Gotland; bibliotek för alla

6.

Informationssäkerhetspolicy

7.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Gotland (torghandelsstadga);
ändring

8.

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och torghandel

9.

Avgift för borgerlig vigsel; ändring

10.

Patientavgift för aortascreening

11.

Tillägg i färdtjänstbestämmelserna

12.

Sjukresebestämmelser; ändring av åldergräns

13.

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten för Ardre (Ljugarn),
Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde

14.

Återställning av korttidsboende i hus 01 på fastigheten Korpen 5 i Visby;
tilläggsanslag

15.

Snäcks Camping AB; förslag till överenskommelse samt tilläggsanslag för inlösen
av egendom

16.

Investeringar i mark och stadsmiljö; tilläggsanslag

17.

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag,
LÖF

18.

Lövsta – grönt centrum

19.

Tekniksprånget – praktikprogram för gymnasieelever från naturvetenskapliga och
tekniska programmen. Motion av Eva Nypelius (C) och Alexander Jansson (C)

20.

Mätning av vatten. Motion av Mikael Nilsson m.fl. (S)

21.

Industristrategi för Gotland. Motion av Christer Engelhardt (S)

22.

Digitala handlingar till nämndsammanträde. Motion av Lena Celion m.fl. (M)

23.

Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad personal – tandemrekrytering.
Motion av Lennart Petersson (S)

24.

Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids. Motion av Johan Malmros (FP)

25.

Inrättande av naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium. Motion av Ingemar
Lundqvist (M).

26.

Hållbar upphandling – funktionsupphandling. Motion av Alexander Jansson (C).

27.

Stöd till järnåldersbyn Stavgard. Motion av Anna Anderssoch (C) och
Eva Gahnström (C).

28.

Inrättande av jämställdhetspris. Motion av Johan Malmros (FP)

29.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB Gotlandshem, Gotlands Stuveri
AB, Gotlands Energi AB, ALMI Företagspartner Gotland AB och Regioninvest
Gotland AB 2013; anmälan

30.

Avsägelser och val av:
a)

Revisor och ersättare för revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem
Värme AB. Rättelse av regionfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 116 – mandatperioden
ska vara t.o.m. bolagsstämman 2015.

31.

Medborgarförslag; nyinkomna

32.

Medborgarförslag; beslutade

33.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) om kostnad för kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn.

34.

Ola Lindvalls (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem.

35.

Mats Hedströms (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om parkeringsproblem i Slite. (Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)

36.

Eva Gahnströms (C) interpellation till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
(S) om uppföljning av byggnadsordningen för Visby innerstad. (Bordlagd från
sammanträde 2014-06-16)

37.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén
(S)om särskilda boendet Pjäsen i Visby. (Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)

38.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén
(S) om olika driftformer av äldreboenden. (Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)

39.

Information:
• Socialnämndens beslut 2014-06-13, § 80, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2014.
• Socialnämndens beslut 2014-09-16, § 117, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 juni 2014
• Rapport från länsstyrelsens i Stockholm inspektion av överförmyndarnämnden
2014-06-11

40.

Eventuella frågor

41.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 18 oktober 2014
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 2

Gothem Tummungs 1:44; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 234
• Ledningskontoret 2014-06-04
• Byggnadsnämnden 2013-04-17, § 65 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 234
Au § 229

Detaljplan. Gothem Tummungs 1:44, antagande
RS 2012/510

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-25
- Ledningskontoret 2014-06-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen tillstyrker planförslag för Gothem Tummungs 1:44.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av nya tomter för friliggande
småhus. Området, som inte tidigare är planlagt, är beläget mitt emot nedfarten till
Vitvikens badplats och omfattar ca 5 hektar.
Planområdet bedöms inte ha några högre naturvärden och någon separat miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Vattenfrågan avses lösas genom
anslutning till det kommunala nätet medan avloppsfrågan kommer att lösas genom en
gemensamhetsanläggning där ett reningsverk med efterföljande infiltration kommer att
anläggas inom naturmark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat tillstånd för den
planerade anläggningen. Bygglov kommer inte att medges förrän VA-försörjning och
utbyggnaden av infrastruktur är genomförd inom planområdet. Region Gotland
kommer inte att vara huvudman för den allmänna platsmarken.
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret - samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/510

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2014-06-04

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Gothem Tummungs 1:44, antagande
Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av nya tomter för
friliggande småhus. Området, som inte tidigare är planlagt, är beläget mitt emot
nedfarten till Vitvikens badplats och omfattar ca 5 ha.
Planområdet bedöms inte ha några högre naturvärden och någon separat miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Vattenfrågan avses lösas
genom anslutning till det kommunala nätet medan avloppsfrågan kommer att
lösas genom en gemensamhetsanläggning där ett reningsverk med efterföljande
infiltration kommer att anläggas inom naturmark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat tillstånd för den planerade anläggningen. Bygglov
kommer inte att medges förrän VA-försörjning och utbyggnaden av infrastruktur är genomförd inom planområdet. Region Gotland kommer inte att
vara huvudman för den allmänna platsmarken.
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.

Ledningskontoret
Jan Björinge
Regiondirektör

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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Byggnadsnämnden

Protokoll

Region Gotland

2013-04-17
Dnr: PLAN 52020

BN § 65

Gothem Tummungs 1:44 – detaljplan
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för
antagande.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på avstyckande tomter.
Avloppsanläggningen är dimensionerande för exploateringen varför planbestämmelserna är
utformade på sådant sätt att tomtstorlekarna ska ges en minsta areal 2500 m2 och tillåtas bebyggas
med max en huvudbyggnad innerymmande en lägenhet. Planförslaget har varit utställt för
granskning under tiden 30 januari t.o.m. den 27 februari 2013.
Bedömning
Inkomna synpunkter och bemötanden av dessa finns redovisade i ett separat
utställningsutlåtande.
De synpunkter som inkommit bedöms inte vara av sådan karaktär som föranleder någon
revidering av planförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ärendet kan gå vidare för godkännande och
antagande.
Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Protokollsutdrag:
Regionstyrelsen för slutligt beslut i regionfullmäktige

Dnr 52020

Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse

Detaljplan för
Del av Gothem Tummungs 1:44
Gotlands kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-12

UTSTÄLLNING

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget består av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör
också denna beskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse. Till detaljplaneförslaget har även en fastighetsförteckning och en
grundkarta tagits fram.

Planens syfte och
huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på avstyckade tomter.

Bedömning av miljöpåverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslaget inte medför en betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalkens 6 kap.
Motivet för detta ställningstagande är att de förväntade effekterna av planens genomförande inte kan antas ha sådan betydelse och komplexitet, att
det därför finns behov av särskild miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen instämmer i den bedömningen kommunen gjort att en miljöbedömning inte krävs. Dock ställer exploateringen krav på en VA-utredning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger väster om länsväg 146 och mitt emot nedfarten till Vitvikens badplats.

Areal

Planområdet omfattar cirka 5 ha.

Markägoförhållanden

Förutom två samfälligheter är all mark inom planområdet i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplaner
Kommunala beslut i
övrigt

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
Byggnadsnämnden beslutade 2008-10-29 att uppdra åt Stadsarkitektkontoret att pröva önskad exploatering genom detaljplanering.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Marken utgörs av avverkad barrskog. Avverkningen ägde rum i början av
1990-talet. Underlaget utgörs av genomsläpplig grusjord med hög andel
kalk. Det finns inga uppgifter om höga naturvärden inom det aktuella området. Området bedöms kunna tas i anspråk för bebyggelse utan att den omgivande miljön, skogar med mycket höga naturvärden tar skada. Lokaliseringen ansluter väl till redan befintlig bebyggelse.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Inom området finns inga
kulturhistoriska värdefulla miljöer.

Geotekniska
förhållanden

De byggnader som skall grundläggas är fritidshus av murad konstruktion på
hel kantförstyvad betongplatta alternativt plintgrundkonstruktion.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planområdet är idag obebyggt. Förslaget omfattar 14 nya tomter för friliggande småhus. Minsta tomtstorlek är 2500 kvadratmeter. Tillåten byggnadsarea är 250 kvadratmeter med högst en huvudbyggnad per tomt inrymmande en lägenhet. Högsta taknockshöjd är 6.2 meter. En skyddszon i
södra delen på 5 meter mot kraftledningen har lagts in.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Gator och trafik
Gatunät

Vägarna inom planområdet skall vara utbyggda innan bygglov kan ges.
Vägunderhållet skall skötas genom gemensamhetsanläggning.

Parkering

Parkering sker på varje enskild tomt.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Samtliga fastigheter ska kopplas till det kommunala vattenledningssystemet. Avloppet för samtliga fastigheter löses med ett gemensamt reningsverk som driftas genom en gemensamhetsanläggning. Placeringen av reningsverk och infiltration föreslås läggas inom naturområdet.

El

Elledningar finns framdraget till området.

Tele

Telia Sonera har ledningar i området. Dock avses inte någon framdragning
av nya ledningar med anledning av att fibernätsutbyggnad pågår i socknen.

Avfall

Sophantering sker genom kommunens försorg.

Radon

Enligt radonkartan är risk för radon låg inom området men en markundersökning bör ändå genomföras för att kunna ta ställning till om eventuella
krav ska ställas på radonskydd i samband med att bygglov ges.

Buller

En skogsridå på mellan 35-80 meter avgränsar planområdet från trafiken
från allmänna vägen.
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Konsekvenser av planens genomförande

Det är viktigt att planera vardagen ur ett barn- och jämnställdhetsperspektiv.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktioner och skapa en blandad bebyggelse. Bostädernas
lättillgänglighet med bil, cykel och gångtrafik, närhet till kollektivtrafik, skola,
mataffär, simhall och badstrand gör dem attraktiva både för kvinnor och
män, flickor och pojkar, äldre personer och unga barnfamiljer. Omkringliggande vägar är sparsamt trafikerade och lämpar sig bra att cykla på.

Administrativa frågor

Planens genomförandetid slutar 5 år efter planen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Den naturmark som är
föreslagen inom planområdet bedöms inte vara av sådant allmänt intresse
att ett kommunalt huvudmannaskap krävs.

Övrigt
Medverkande tjänstemän

Lilian Öman Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2012-12-12

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Anders Rahnberg
planchef

__________________________________________________________________________________________
Detaljplan för del av Gothem Tummungs 1:44
planbeskrivning – utställning 2012-12-12

4 (4)

Del av Gothem Tummungs 1:44
Region Gotland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planområdet omfattar del av fastigheten Gothem Tummungs 1:44 som är i
Genomförandeorganisation
privat ägo. För genomförande av planen kommer fastighetsägaren att
överlåta området till en exploatör. Exploatören kommer tillsammans med
de blivande fastighetsägarna att ansvara för genomförandet av
detaljplanen.
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om
antagande vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-,
rivnings- eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning.

Tidplan

Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt
följande tidplan:
Planprocess

Ansvarsfördelning

Samråd

kv 2 2012

Utställning

kv 3-4 2012

Antagande

kv 1 2013

Region Gotland ansvarar för upprättande av förbindelsepunkt för
planområdets anslutning till det regionala vattennätet.

Exploatören ansvarar för fastighetsbildning, bildande av
gemensamhetsanläggning, geotekniska undersökningar, eventuella
arkeologiska undersökningar, eventuella marksaneringsundersökningar
och marksaneringsåtgärder, samt utbyggnad av lokalgata, dagvatten-, och
spillvattenanläggningar samt framdragande av vattenledning till
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förbindelsepunkten.
Huvudmannaskap

Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom
detaljplaneområdet.

Bygglov

Bygglov kan beviljas för fastigheterna när vatten, spillvattenanläggningen
och de nya lokalgatorna är utbyggda.

Genomförandeavtal

Ett exploateringsavtal skall upprättas mellan Region Gotland och
exploatören som skall reglera utbyggnaden av VA-nätet, lokalgata,
bildande av gemensamhetsanläggning mm.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Förutom två samfälligheter är all mark inom planområdet i privat ägo .
Markförsörjning
Fastighetsbildning, servitut
mm

Planområdet kommer att styckas av i flera mindre fastigheter. Exploatören
ansöker om och bekostar fastighetsbildning. Exploatören ansvarar även
för upprättande av servitut alternativt ledningsrätt för spill- och
vattenledningarna inom planområdet samt för vattenledningen från
planområdet till förbindelsepunkten. Samf mark ska lösas in för att planen
ska kunna genomföras.

Gemensamhetsanläggning

Lokalgatan som förbinder exploateringsområdet och länsväg 146 är en
befintlig samfälld väg (Boge S:8). Någon samfällighetsförening för
denna samfällighet finns inte. Om behov föreligger kan de fastigheter
som nyttjar vägen bilda gemensamhetsanläggning och
samfällighetsförening. Kostnaderna för detta delas mellan de berörda
fastighetsägarna.
För den tillkommande lokalgatan skall en gemensamhetsanläggning
bildas vilken skall förvaltas av en samfällighetsförening.
För spillvattenanläggningarna och vattenledningarna skall det bildas en
gemensamhetsanläggning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om
genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed
realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer.

Ekonomisk
helhetsbedömning

Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.
Exploatörens kostnader och
intäkter

Exploatörerna kommer att ha kostnader för bl a anläggande av gata,
spillvattenanläggning och vattenledning, markberedning, projektering,
anslutningsavgifter, eventuella marsaneringsundersökningar och
marksaneringar, eventuella arkeologiska undersökningar, geotekniska
undersökningar m m. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de
färdigbildade fastigheter.

Regionala kostnader och
intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Det åligger exploatören att utföra erforderliga geotekniska samt övriga för
exploateringen nödvändiga undersökningar inklusive eventuella
arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt eventuella
marksaneringsundersökningar och marksanering.

Tekniska anläggningar

Angöring till området sker från befintlig samfälld väg som ansluter till
länsväg 146.
Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.
Området skall anslutas till det regionala vattennätet. Förbindelsepunkt
upprättas vid befintlig regional vattenledning mellan fastigheterna
Magnuse 1:18 och Nors 1:27 ca 400 – 500 meter söder om planområdet.
Spillvattnet tas om hand med enskild ett reningsverk och
infiltrationsanläggning.

Drift och underhåll

Samfällighetsförening skall stå för all drift och underhåll av gator, avloppsanläggningar och övrig teknisk infrastruktur samt skötsel av allmän
platsmark.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och
bifogas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund,
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2012-12-12.

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Anders Rahnberg
planchef
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Ärendenr. 52020
Handlingstyp Utlåtande
Datum 3 april 2013

Detaljplan för GOTHEM TUMMUNGS 1:44, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Inkomna yttranden och synpunkter föranleder ingen revidering av förslaget.

Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har redaktionella ändringar gjorts.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över ärendet till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2012-12-12 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 30 januari t o m den 27 februari
2012. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka.
Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse.
Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen U1 –U3).
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det bör vara förenligt med de intressen
2013-02-07
Länsstyrelsen har att särskilt bevaka.
(U1)
Ledningskontoret
2012-02-28
(U2)

Planförslaget tillstyrks. Planbeskrivningen bör dock kompletteras med en rubrik som tydliggör
ambitionen att energiförsörjningen skall ske på ett hållbart sätt.

2
Samhällsbyggnads- Planbeskrivningen har kompletterats.
förvaltningen

Markägare/Boende/Föreningar
Bernt Pettersson Thor Vidhåller sina åsikter från samrådet att bästa angöringen till och från området är direkt till
2013-02-25
länsväg 146 och INTE via lokalgata ”S8” och att ev olyckstillbud med en ny tillfart kan
(U3)
förhindras med lägre tillåten hastighet och att polisen utför hastighetskontroller då och då.
Skriver vidare att syftet med planen om 14 nya fastigheter med en byggnadsarea på 250 kvm
kan fördelas på en huvudbyggnad på ca 100-150 kvm och garage. Sedan finns ytterligare
byggnadsyta att bygga en modern gäststuga med kök, WC och dusch vilket då kan innebära
att istället för 14 hushåll kan det bli 28. Reningsverket och infiltrationen borde därför
dimensioneras för 28 hushåll.
Samhällsbyggnads- Med anledning av det relativt livliga trafikflödet sommartid bör man minimera
förvaltningen
antalet utfarter mot länsvägen. En ny tillfartsväg skulle förutom att den skulle
komma att ligga nära den befintliga utfarten även komma i konflikt med tillfarten
till Vitvikens camping och badstand. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser
därför att den föreslagna nya bebyggelsen ska anslutas till den befintliga tillfarten.
En reglering av hastigheten på länsvägen kan inte styras i detaljplaneprocessen
utan behandlas särskilt i annan lagstiftning.
Den bestämmelsen som finns inskriven i detaljplanen innebär att det endast får
finnas en huvudbyggnad med en lägenhet inom varje fastighet. Detta innebär att
det inte är tillåtet att bygga en komplett gäststuga som kan fungera fristående
från huvudbyggnaden.
För att tillmötesgå fastighetsägaren har beskrivningen reviderats vad gäller max
antal tomter. Antalet möjliga tomter är relaterat till reningsverkets kapacitet.

Visby den 3 april 2013.

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 3

Lärbro Prästgården 1:7 m.fl; detaljplan
för antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 280
• Ledningskontoret 2014-2014-09-03
• Byggnadsnämnden 2014-09-03, § 213 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 280
Au § 272

Detaljplan för Lärbro Prästgården 1:7 m.fl, antagande
RS 2014/259

- Byggnadsnämnden 2014-06-25 § 167
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-27
- Byggnadsnämnden 2014-09- 03
- Ledningskontoret 2014-09-03

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Lärbro Prästgården 1:7 m.fl. antas.

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för fastigheterna
Lärbro Prästgården 1:7 och Lärbro Angelbos 1:150 vilka är privatägda. Planområdet
innefattar även del av fastigheterna Lärbro Prästgården 1:60 och 1:61 samt del av Lärbro
Angelbos 1:94, vilka ägs av Region Gotland.
Förslaget innebär att det skapas förutsättningar för att etablera en tankstation för
fordonsgas (biogas), bensin samt diesel. Förslaget reglerar även byggrätten för den
befintliga för detta butiksbyggnaden med ny föreslagen användning för centrumverksamheter och bostäder. Planområdet gränsar till bostadsbebyggelse i öst och sydöst.
Projektet genomförs för att säkerställa Gotlands biogassatsning i stort samt även för att
fullfölja åtagande enligt leveranskontrakt av fordonsgas till Gotland. Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring, fordonsrörelser, samt skyddsavstånd
till bostadsbebyggelse. Endast några smärre redaktionella justeringar har gjorts efter
granskningsförfarandet.
Ledningskontoret anför att regionstyrelsen tidigare har tillstyrkt planförslaget men också
poängterat vikten av att skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att förebygga problem i
form av buller- och luktstörningar samt för att förebygga hot mot vattenförekomsten
mot bakgrund av att planområdet ligger inom vattenskyddsområde. Byggnadsnämnden
har nu kompletterat granskningsförslaget med uppgifter om vilka skyddsåtgärder som
behövs. Kraven på gasåterföring anses vara tillräckliga.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och
överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.
Exploateringsavtal är upprättat och fastställdes vid dagens sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/259

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 3 sep 2014

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Lärbro Prästgården 1:7 m fl,
antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Planområdet ligger centralt i Lärbro samhälle och gränsar i sydost och ost mot
bostadsbebyggelse samt i väster till åkermark. Syftet med planläggningen är att
skapa förutsättningar för att etablera en tankstation för fordonsgas (biogas),
bensin samt diesel. Planförslaget reglerar även byggrätten för den befintliga
före detta butiksbyggnaden med ny föreslagen användning för centrumverksamhet och bostäder.
Fastigheterna inom planområdet ägs dels av Region Gotland dels av privata
markägare. Det är köparen till den privatägda fastigheten Lärbro Prästgården
1:7 som kommer att vara ansvarig för plangenomförandet.
Regionstyrelsen har tidigare tillstyrkt planförslaget men också poängterat vikten
av att skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att förebygga problem i form av
buller- och luktstörningar samt för att förebygga hot mot vattenförekomsten
mot bakgrund av att planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde.
I granskningsförslaget har planbeskrivningen kompletterats med uppgifter om
vilka skyddsåtgärder som krävs för att förhindra risken för påverkan på vattenförekomsterna. Bullerskyddande åtgärder kommer att vidtas så att gällande
riktvärden för trafikbuller underskrids. De krav som idag finns på gasåterföring
vid påfyllning och tankning bedöms vara tillräckliga för det föreslagna skyddsavståndet på 50 meter till befintliga bostäder.

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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Ett exploateringsavtal kommer att upprättas och behandlas av regionstyrelsen i
samband med behandlingen av antagandet av detaljplanen.
Inkomna remissvar har endast föranlett några smärre redaktionella justeringar
av planförslaget.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och
överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.

Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Ärendenr. BN 2013/3016
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2 september 2014

Detaljplan för LÄRBRO Prästgården 1:7 m fl, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•
•
•

Förtydligande/kompletterande text om fastighetsrättsliga frågor kopplade till
genomförandet av detaljplanen.
Illustrationsritningen i planbeskrivningen uppdaterad.
Justering av utfartsförbud mot väg 148.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 25 juni 2014 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 30 juni t o m den 29 juli 2014.
Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala
och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter
och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående
granskning har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har
översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen G1-G3). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt
samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och granskningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser

2
G1
Länsstyrelsen
2014-07-10

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömde i plansamrådet att planförslaget inte strider mot de intressen
länsstyrelsen har att särskilt bevaka. De ändringar som gjorts efter samrådet föranleder
ingen förändrad bedömning från Länsstyrelsen.
Av Region Gotlands utlåtanden över yttranden och synpunkter som inkommit under
samrådet framgår att revideringar av förslaget har genomförts efter samrådet. Bl.a. har
planbeskrivningen kompletterats med en beskrivning om klimatanpassning, uppgifter om
vilka skyddsåtgärder som krävs inom vattenskyddsområde, uppgifter om vägtrafikbuller,
utkörningsförbud mot länsväg 148, plankartan justerats så att 50 meters skyddsavstånd
till gaslagret klaras, en översiktlig geoteknisk undersökning utförts i maj 2014.
Länsstyrelsen har inga kvarvarande synpunkter sen samrådsskedet. Länsstyrelsen ansåg
då att Region Gotland bör beskriva behovet av klimatanpassningsåtgärder med
utgångspunkt från aktuella förhållanden och risker samt framtida påverkan i detaljplanen,
vilket nu är gjort. I planförslaget har nu även Region Gotland lagt till ett stycke om
lämpliga skyddsåtgärder i och med att området ligger inom yttre vattenskyddsområde, vilket
länsstyrelsen ansåg vara viktigt att beakta.
Behovsbedömning MKB
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljöbedömning inte krävs. Länsstyrelsen
har 2014-03-13 instämt i Region Gotlands bedömning.
Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 §
MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte
medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Länsstyrelsen
bedömer att detta riksintresse inte påverkas. I övrigt omfattas området ej av riksintressen.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10§ PBL
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, strandskydd, hälsa och säkerhet,
risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer. Dessa frågor kan
leda till att Länsstyrelsen, enligt 11 kap 10 § PBL, senare prövar Region Gotlands beslut
att anta den aktuella detaljplanen.

3
G2
Trafikverket
2014-07-25

Trafikverket anser att flera av de synpunkter som lämnats i samrådsskedet inte har
omhändertagits på korrekt sätt.
Avtal och utfartsförbud
Trafikverket vill se att utfart på väg 148 och in- utfart på väg 708 justras i avtal med
Trafikverket innan planen träder i laga kraft. Dessa ska utformas i samråd med
Trafikverket och följa VGU (Vägar och gators utformning). Trafikverket vill även se i
avtal hur detaljplanen kan komma att påverka allmän väg och en principskiss över nya
anslutningar. Anslutningarna till fordonsgasanläggningen mot väg 708 ska om möjligt
flyttas söderut, närmare f.d. butik, för att undvika en fyrvägskorsning.
Trafikmiljö
Det är beklagligt att trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna inte behandlas. Det rör
sig bland annat om möjligheter att passera väg 708 och röra sig krig planområdet på ett
säkert sätt. Trafikverket vill se en förbättring av trafikmiljön för gångtrafikanter och
cyklister i området. Som Trafikverket påpekat i samrådsyttrandet ska
parkeringsutrymmet mot väg 708 vid den f.d. butiken avgränsas med beläggningskant för
att garantera säkerhet för trafikanter på Angelbosvägen.
Vattenskyddsområde
Området ligger i ytterkant av vattenskyddsområde. Någon förstudie rörande
vattenskyddsåtgärder i Lärbro har inte genomförts. Skyddet för vattentäkten bör iakttas.

Samhällsbyggnads Ett exempel som visar hur trafikföring kan ske inom området för fordonsservice
förvaltningen
har tagits fram enligt mått som krävs enligt VGU (vägar- och gators utformning).
De visar på att in- och utfart klarar de mått som krävs. Illustrationen har lämnats
till Trafikverket för kommentar, 2014-08-14. (Trafikverket har ej gett respons).

Utrymme finns för att tillskapa en passage för gående över Angelbosvägen. Det
ligger dock utanför planområdet. Gång- och cykelvägnät för Lärbro får
behandlas i ett större perspektiv än i denna detaljplan. Region Gotland ska utreda
möjligheten att införa ”tätbebyggt område” inom Lärbro samhälle. Det innebär
en möjlighet att på sikt ändra hastigheten inom Lärbro samhälle till 40 km/h. En
hastighetssänkning innebär en möjlighet att kunna säkerställa en mer trafiksäker
miljö för gående och cyklister.
Avgränsande beläggningskant mellan parkeringsutrymme och väg 708.
Fastighetsägaren motsätter sig en förhöjd kant och utfartsförbud. Trafiken till
och från aktuell parkering idag är ringa jämfört med när livsmedelsbutik bedrevs.
Planbeskrivningen tar upp att särskilda skyddsåtgärder ska vidtas för att minska
risken för föroreningar i mark- och grundvatten från verksamheten, då
fastigheten ligger inom yttre vattenskyddsåtgärder. Rimliga skyddsåtgärder räknas
upp.

Markägare/Boende/Föreningar

4
G3
Håkan
Röcklinger
Marola
Brzezinska
(sakägare)

Våra tidigare synpunkter har inte tillgodosätts fullt ut och det har tillkommit ytterligare
krav i form av bullerkrav på vår fastighet, Angelbos 1:150, i det ändrade planförslaget.
Med hänsyn till det kan vi inte acceptera det nuvarande detaljplaneförslaget från 25 juni
2014.
Vi har inte intresse av och ser inga fördelar i att få en biogas/tankstation intill vår
fastighet men har sagt oss kunna godta det ifall det är vad boende i Lärbro önskar och att
de byggrättigheter som vi haft sedan tidigare när vi investerade i fastigheten inte påverkas
negativt. Vi anser att vi inte skall behöva orsakas ekonomisk skada på grund av att
säljare och köpare av Prästgården 1:7 önskar göra ekonomisk vinning genom att omvandla
parkmark till industrimark.
I planförslaget behöver det därför tydligt framgå att avståndet från pumpö till byggrätt av
bostäder (BC2) är 35 meter och att det anses som fullt acceptabelt och inte förhindrar
bygglov av bostad på vår fastighet, det är viktigt för oss då det är den del som vi första
hand planerar att bygga ut med bostäder ovanpå den befintliga byggnad och förse taket med
solpaneler. Alternativt får pumpön flyttas så avståndet på 50 meter kan upprätthållas till
byggrätt för bostäder.
Med hänsyn till de tillkomna bullerkraven vid tillbyggnad av bostadsdelen är det även
viktigt att pumpön och anslutningsvägen mot Angelbosvägen läggs på samma nivå (ca 18
meter) som länsväg 148 och att grävmassorna läggs på marken mot fastigheten Angelbos
1:150 så en nivåskillnad på minst 1 meter uppstår för att dämpa vägljud. För att kunna
säkerställa miljön runt fastigheten Angelbos 1:150 behöver vi även få köpa del av marken
Prästgården 1:7 från vår fastighet fram till pumpön och anslutningsvägar.
Då det finns oklarheter i detaljplanen samt att det idag inte finns någon skriftlig
överrenskommelse mellan oss och ben blivande ägaren till Prästgården 1:7 som reglerar det
av ovanstående som inte tas upp i detaljplanen gör att jag inte kan acceptera den förrän de
frågorna är utredda.

Samhällsbyggnads Dialog har förts med fastighetsägaren angående inlämnade synpunkter. Flera av
förvaltningen
punkterna handlar om avtal mellan bilvande fastighetsägare. Fastighetsbildning i
övrigt, se genomförandebeskrivningen i planförslaget.
Planförslaget medger byggrätt för bostäder, med närmaste avstånd till
kommande verksamhets byggrätt, pumpö, 35 meter.

Schaktjord från markberedning får fördelas mellan parter (ägare till Lärbro
Prästgården 1:7 och Lärbro Angelbos 1:150) så att höjdskillnad mellan vägbana
och angränsande marknivå uppnås.
En förtydligande/kompletterande text om fastighetsrättsliga frågor läggs till i
planbeskrivningens genomförandedel. Tillfart till fastighet Angelbos 1:150 från
väster (fastigheterna Lärbro Angelbos 1:94, Lärbro Prästgården 1:7, Lärbro
Prästgården 1:61) ska göras möjlig genom servitut då befintlig varutransportväg
kommer i annan ägo och planeras användas för trafik till verksamhet för
fordonsservice.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Trafikverket, 2014-06-12 (S9)
Lena och Bernt Rudberg, 2014-05-26 (S6)
Håkan Röcklinger, Mariola Brzezinska, 2014-05-30 (S8)
Johan Lindros, 2014-05-28 (ej sakägare)
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Visby den 2 september 2014

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Stina Wester
fysisk planerare

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 4

Arbetsmarknadspolitisk strategi för
Region Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 195
• Ledningskontoret 2014-05-15 med strategi

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 195
Au § 197

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland samt
handlingsplan
RS 2013/797

- Ledningskontoret 2014-05-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Arbetsmarknadspolitisk strategi godkänns enligt ledningskontorets förslag,
kompletterad enligt följande under rubriken Vision Gotland 2025, i andra stycket
efter … socialförsäkringarna ger:
o

Den viktiga grunden för detta är grundskolan och gymnasiet. Att se till
att så många unga som möjligt når grundskolans mål och fullföljer en
gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid.

Under en workshop i mars 2013 på temat ”Arbete och studier” deltog gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
presidium, ledningskontoret, regionstyrelsen samt socialförvaltningen och socialnämndens presidium. Vid tillfället gav regiondirektören ledningskontoret i uppdrag att
dels inrätta ett arbetsmarknadsforum, dels att arbeta fram en arbetsmarknadspolitisk
strategi för Region Gotland. Arbetsmarknadsforum med deltagare från ledningskontoret, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har
arbetat fram ett förslag till en arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland.
Strategin har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
socialnämnden.
Syftet med den arbetsmarknadspolitiska strategin är att fastställa den politiska
viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Den
arbetsmarknadspolitiska strategin syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar inom området och på så sätt skapa förutsättningar för att ta beslut om
kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med andra parter.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom den arbetsmarknadspolitiska strategin med följande punkter i beaktande:
−

Gällande nyanlända ungdomar är det viktigt att socialtjänstens ansvar och insatser
ytterligare samordnas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utbildningsansvar
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 195 forts
Au § 197

−

Inrättandet av enheten för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens successiva övertagande av regionens arbetsmarknadspolitiska ansvar måste
återföljas av resurser för ledning och administration.

−

Jobbsam är inte ett Finsamprojekt som drivs av socialtjänsten utan ett projekt som
drivs gemensamt av socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

−

Ungdomskraft är ett samverkansprojekt mellan framför allt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och socialtjänsten, och det kommunala
uppföljningsansvaret är förlagt dit.

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till den arbetsmarknadspolitiska strategin och
påpekar att regionens arbetsmarknadsinsatser inte innebär att ansvaret övertas från
Arbetsförmedlingen. Socialnämnden yrkar också på att skrivelsen ska kompletteras med
text om vikten av att lyfta fram tidiga insatser, till exempelvis sommarjobb bland unga.
Ledningskontoret har reviderat förslaget till strategi utifrån de synpunkter som
framkommit från nämnderna och föreslår att regionfullmäktige antar den arbetsmarknadspolitiska strategin.
Utifrån det förslag till arbetsmarknadspolitisk strategi som arbetats fram har även en
handlingsplan för det arbetsmarknadspolitiska området för 2014 tagits fram inom
arbetsmarknadsforum och beslutats av förvaltningscheferna inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Arbetsutskottet beslutade, efter yrkande, att komplettera enligt följande under rubriken
Vision Gotland 2025, i andra stycket efter … socialförsäkringarna ger:
Den viktiga grunden för detta är grundskolan och gymnasiet. Att se till att så många unga som möjligt
når grundskolans mål och fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/797

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 15 maj 2014

Regionstyrelsen

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland
samt handlingsplan
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige godkänner den arbetsmarknadspolitiska strategin.
Bakgrund

Under en workshop i mars 2013 på temat ”Arbete och studier” deltog
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens presidium, Ledningskontoret, Regionstyrelsen
samt Socialförvaltningen och Socialnämndens presidium. Vid tillfället gav
Regiondirektören Ledningskontoret i uppdrag att dels inrätta ett
Arbetsmarknadsforum, dels att arbeta fram en Arbetsmarknadspolitisk strategi
för Region Gotland. Arbetsmarknadsforum med deltagare från
Ledningskontoret, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en Arbetsmarknadspolitisk
strategi för Region Gotland. Strategin har remitterats till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Socialnämnden.
Bedömning

Syftet med den arbetsmarknadspolitiska strategin är att fastställa den politiska
viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Den
arbetsmarknadspolitiska strategin syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar inom området och på så sätt skapa förutsättningar för att ta
beslut om kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med
andra parter.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom den
arbetsmarknadspolitiska strategin med följande punkter i beaktande:
-Gällande nyanlända ungdomar är det viktigt att socialtjänstens ansvar och
insatser ytterligare samordnas med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
utbildningsansvar
-Inrättandet av Enheten för arbetsmarknad och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens successiva övertagande av regionens
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/797

Region Gotland

arbetsmarknadspolitiska ansvar måste återföljas av resurser för ledning och
administration.
-Jobbsam är inte ett Finsamprojekt som drivs av socialtjänsten utan ett
projekt som drivs gemensamt av socialtjänsten, hälso- och sjukvården,
Arbetsförmedlingen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
-Ungdomskraft är ett samverkansprojekt mellan framförallt Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och socialtjänsten, och det kommunala
uppföljningsansvaret är förlagt dit.
Socialnämnden har godkänt förslaget till den Arbetsmarknadspolitiska strategin
och påpekar att regionens arbetsmarknadsinsatser inte innebär att ansvaret
övertas från Arbetsförmedlingen. Socialnämnden yrkar också på att skrivelsen
ska kompletteras med texten att lyfta fram vikten av tidiga insatser, till
exempelvis sommarjobb bland unga.
Ledningskontoret har reviderat förslaget till strategi utifrån de synpunkter som
framkommit från nämnderna och föreslår att Regionfullmäktige antar den
Arbetsmarknadspolitiska strategin.
Utifrån det förslag till Arbetsmarknadspolitisk strategi som arbetats fram har
även en handlingsplan för det arbetsmarknadspolitiska området för 2014 tagits
fram inom Arbetsmarknadsforum och beslutats av förvaltningscheferna inom
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Ärendenr RS 2013/797

Ledningskontoret

Handlingstyp Styrdokument

Therese Kullåker

Datum 15 maj 2014
Reviderad 19 juni 2014

Arbetsmarknadspolitisk strategi för
Region Gotland
Inledning
Syftet med Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi är att fastställa
den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska
området. Den arbetsmarknadspolitiska strategin syftar också till att tydliggöra
möjligheter och avgränsningar inom området och på så sätt skapa
förutsättningar för att ta beslut om kommande arbetsmarknadsinsatser och
samverkansaktiviteter med andra parter. Strategin följs upp och revideras i
anslutning till att överenskommelsen mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gällande praktikplatser, följs upp. Detta kommer att ske
första gången i september 2014.
Flera av nämnderna inom Region Gotland har i uppdrag att arbeta med
arbetsmarknadspolitiska frågor. För att nå det gemensamma målet är det dock
viktigt att alla nämnder inom Region Gotland tar ett gemensamt ansvar och
bidrar till att följa de arbetsmarknadspolitiska strategier som tagits fram.

Vision Gotland 2025
Den arbetsmarknadspolitiska strategin utgår från Region Gotlands
övergripande vision. Visionen säger att Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av
livslust. Fem övergripande mål finns uppsatta för att nå visionen, ett av dem är
att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet, ett annat mål är att
gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet.
En förutsättning för välstånd är arbete. Arbete är en viktig arena för ett
samhälleligt deltagande och är därmed av stor betydelse för individens
utveckling och välfärd. Ett arbete ger social förankring, strukturerar vardagen,
skapar delaktighet och ger sociala relationer. Deltagande på arbetsmarknaden
är också en förutsättning för att kvalificera sig till en stor del av de skydd som
socialförsäkringarna ger. Den viktiga grunden för detta är grundskolan och
gymnasiet. Att se till att så många unga som möjligt når grundskolans mål och
fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid.
Arbetsmarknadspolitik kan ses som de insatser och program, vid sidan av
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passiva insatser så som arbetslöshetsersättning, som riktas till arbetslösa för att
förbättra deras möjligheter att finna en sysselsättning.
De arbetsmarknadspolitiska strategier som presenteras i detta dokument kan
ses som delmål i det gemensamma arbetet för att nå Vision Gotland 2025.

Regions Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi
För att bli lyckosamma i arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser är
samarbete över förvaltningsgränser och samverkan med andra parter
nödvändigt och ska följa innehållet i denna strategi. De strategier som Region
Gotland har identifierat för sin arbetsmarknadspolitik är följande:
 De åtgärder och insatser som genomförs ska bidra till att sänka
försörjningsstöden
 Arbetsmarknadsinsatser ska ha som mål att leda till arbete för varje
deltagande individ
 Ungas etablering på arbetsmarknaden ska prioriteras
 Barn och unga som inte fullföljer grund- och gymnasieskola ska
prioriteras
 Arbetsmarknadsinsatser som erbjuds ska medverka till att öka
sysselsättningen
 Insatser som innebär utbildning och kompetensutveckling ska
prioriteras
 Gotlands och Region Gotlands kompetensförsörjningsbehov ska
beaktas vid beslut om arbetsmarknadsinsatser
 Tidiga insatser ska prioriteras såsom exempelvis sommarjobb för unga
Vidare finns några aspekter som bör tas i beaktande; de arbetsmarknadsinsatser
som Region Gotland erbjuder ska utformas med ett inkluderande
förhållningssätt. En mångfald på arbetsmarknaden bidrar till ett hållbart
samhälle och långsiktig kompetensförsörjning.
Alternativa finansieringsformer, såsom projektmedel, kan möjliggöra
utveckling av befintliga verksamheter samt att prova nya arbetssätt.
Verksamheter för arbetsmarknadsinsatser bör i de fall det är möjligt
organisatoriskt placeras under Arbetsmarknadsenheten inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för synergieffekter.
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Ansvarsfördelning mellan stat och kommun
Det statliga ansvaret

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka
mål arbetsmarknadspolitiken ska ha och Arbetsförmedlingen är den myndighet
som omsätter detta i praktisk handling. Arbetsmarknadsansvaret är statligt men
kommunen har blivit en allt viktigare aktör när det gäller
arbetsmarknadsinsatser på lokal nivå. Målen för arbetsmarknadspolitiken är
nationella men utan medverkan från näringsliv och offentlig sektor på lokal
nivå kan de inte uppnås.
Kommunernas roll

Kommunens formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat men
det är ändå viktigt att ta ett stort ansvar för insatser på lokal nivå. Ett högt
engagemang är viktigt utifrån att arbetslöshet är kostsamt för kommunen. Vid
hög arbetslöshet sjunker skatteintäkter och kostnader för ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsåtgärder ökar.
Kommunen har genom lagen (1044:475) om arbetslöshetsnämnd getts viss
allmän kompetens att agera för att hindra arbetslöshet. Uppgiften är att främja
kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna
av det. Inom Region Gotland är det Regionstyrelsen som har uppdraget.
I januari 2008 gavs kommuner möjligheter att anordna aktiviteter för
arbetslösa. Lagtexten ingår nu i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter: 6 kap 2 §. Kommuner får, efter överenskommelse med
Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Kommunallagen

Kommunallagen ger kommunen ett stort utrymme att bestämma vilken
verksamhet de vill bedriva inom ramen för sin allmänna kompetens:
2 kap 1§. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar
och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat
landsting eller någon annan. En antagen finansieringsprincip innebär att det för
alla nya uppgifter som staten ålägger kommunerna ska medfölja statlig
finansiering.
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Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda
individer får det stöd och den hjälp de behöver samt att främja människors
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten har också ett grundläggande
ansvar för att främja den enskildes rätt till arbete och utbildning.
Socialnämndens ansvar inom Region Gotland

Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av flyktingar.
Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på
individ- och gruppnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar inom Region
Gotland

Inom Region Gotland har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvaret
för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Vuxenutbildningsförordningen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och
sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets och samhällslivet samt att
främja sin personliga utveckling" 20 kap § 2.
Det kommunala informationsansvaret

Lagen innebär att kommuner har skyldighet att löpande hålla sig informerad
om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte
fyllt 20 år är sysselsatta med, i syfte att erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder.
Näringslivsutveckling och arbetsmarknadspolitik

En förutsättning för arbete och fler arbetstillfällen är tillväxt. I Gotlands
Näringspolitiska program identifieras kompetensförsörjning som ett
utvecklingsområde för att generera tillväxt i näringslivet.
Kompetensförsörjning innebär bland annat att rusta människor utanför
arbetsmarknaden att få de kompetenser som behövs på arbetsmarknaden.
Uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning har
näringslivsenheten inom Region Gotland och den regionala
kompetensplattformen.
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Bilaga 1

Pågående arbetsmarknadsinsatser inom
Region Gotland
Pågående arbetsmarknadsinsatser inom
Socialförvaltningen
BAS-team

BAS-teamet är en samordning av verksamheter inom socialförvaltningen som
innebär bedömning och placering. Verksamheter riktar sig till personer i behov
av sysselsättning, daglig verksamhet eller arbetsträning.
Daglig verksamhet

Verksamhet anpassad till enskildas behov och delaktighet, innebär daglig
verksamhet enligt LSS. Lagen ger vuxna personer med utvecklingsstörning,
autism eller hjärnskada rätt till daglig verksamhet.
Sommarjobb för ungdomar

Region Gotland erbjuder drygt 200 sommarjobb för ungdomar som tillsätts
efter en behovsskala.
Enheten för stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar,
EPS

Verksamheten ger personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning ett
individuellt anpassat stöd som syftar till en förbättrad livssituation. Insatserna
beviljas enligt Socialtjänstlagen och är främst boendestöd och sysselsättning.
Jobbsam och samordningsförbundet Finsam

Den 1 oktober 2013 startade JobbSam med stöd från Finsam Gotland. Inom
denna verksamhet är syftet att genom flerpartssamverkan för Finsams parter
nå kortaste vägen mot arbete eller studier för en individ.
Utveckling av sociala företag inom samordningsförbundet Finsam

Projektet syftar till att öka kunskapen om socialt företagande i regionen.
Projektet ska leda till att fler individer får möjlighet till arbete och egen
försörjning i arbetsintegrerade sociala företag.
Samarbete mellan Socialförvaltningen, Skogsstyrelsen och Röda
korset

Tio personer har fått anställning hos Skogsstyrelsen och Röda korset, dessa
verksamheter fakturerar sedan Socialförvaltningen för lönekostnaderna.

Pågående arbetsmarknadsinsatser inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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KomVux

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig i huvudsak till personer över 20
år och erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå,
svenskaundervisning för invandrare (SFI), yrkesutbildningar och
distansutbildningar. Inom Komvux finns även praktiksamordning i samarbete
med näringslivet med särskild inriktning för SFI samt en utökad
lärlingssatsning.
Introduktionsprogram

Introduktionsprogram kan erbjudas den som inte är behörig till
gymnasieskolan. Det finns fem olika introduktionsprogram, vilket eleven kan
välja beror på hur många ämnen som saknas och vilket nationellt
program eleven vill komma in på. Styrkor och behov samt en individuell
studieplan upprättas som visar vad utbildningen ska innehålla.
Gotlands folkhögskola

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) riktar sig till arbetssökande mellan
16-24 år och arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år
och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.
Enter- allmän folkhögskolekurs

Utbildning riktad till unga med Aspergers syndrom. Syftet är att öka
studiekompetensen, finna en ingång till arbetslivet samt att förbättra och
träna den sociala kompetensen i olika situationer.
Arbetsmarknadsenhet, Steget

Tillsammans med Arbetsförmedlingen hjälper praktiksamordningen
”Steget” arbetssökande att hitta bland annat arbetspraktik-, arbetstränings- och
sysselsättningsplatser samt offentligt skyddade arbeten i någon av Region
Gotlands egna verksamheter.
Livskraft

ESF- finansierad kurs som erbjuds till personer behöver kraft för att hitta nya
öppningar i sitt liv, behöver stöd och handledning samt står långt från
arbetsmarknaden, är sjukskriven eller har aktivitetsersättning.
Ungdomskraft

Ungdomskraft hjälper personer mellan 16 och 24 år som avbrutit
gymnasiestudierna, saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Ungdomskraft
är ett samverkansprojekt mellan framförallt Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och Socialtjänsten, och det kommunala
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uppföljningsansvaret är förlagt dit. Verksamheten kommer att peranentas från
och med 2015.

Pågående arbetsmarknadsinsatser inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Rehabkoordinatorer

Det finns vid alla Gotlands vårdcentraler en rehabkoordinator som har i
uppgift att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning. Arbetssättet är
samordning och kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedling och
socialtjänst.

Övergripande insatser för arbetsmarknadsfrågor
Arbetsmarknadsforum

Arbetsmarknadsforums uppdrag är att skapa ett regioninternt forum där
arbetsmarknadsfrågor diskuteras för en gemensam utgångspunkt och tydligare
dialog med omgivande aktörer samt att identifiera samverkansområden inom
regionen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen
och Ledningskontoret ingår i forumet.
Ledningskontoret

Inom ledningskontoret finns en tjänst tillsatt för att arbeta med strategiska
arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor.
Samordningsförbundet Finsam Gotland

En stor del av Finsams målgrupp står utanför arbetsmarknaden. Finsam
arbetar i sina projekt och verksamheter med olika insatser för att ge möjlighet
till arbete eller studier. Utifrån ett samhälls -och individperspektiv är arbete
eller studier en viktig förutsättning för att inte hamna i utanförskap.
Finsam Gotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Gotland. Från Region Gotland finns i
styrelsen för Finsam Gotland två regionråd representerade, Socialdirektören,
Hälso-och sjukvårdsdirektören och chefen för Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen är adjungerade till Finsams styrelse. I Finsam
Gotlands utvecklingsgrupp finns representanter från Ledningskontoret,
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen. I Finsam Gotlands
kompetensgrupp finns från Region Gotland representanter från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen.
Finsam finansieras till hälften av medel från Region Gotland. Den andra
hälften med medel från staten.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 5

Biblioteksplan för Region Gotland;
bibliotek för alla
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 248
• Ledningskontoret 2014-07-02
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-03, § 37 med förslag till biblioteksplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 248
Au § 243

Bibliotek för alla. Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
RS 2013/829

- Kultur- och fritidsnämnden2014-06-03, § 37
- Ledningskontoret 2014-07-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Biblioteksplanen för Region Gotland 2014-2017 fastställs.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i projektform tillsammans med representanter från
barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
tagit fram Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017.
Biblioteksplanen är ett policydokument för Gotlands samtliga bibliotek. Den syftar till att
utveckla innehållet i de bibliotek som finns idag. Planen tar upp strategiska frågor och här
finns också mål och metoder för arbetet.
Biblioteksplanen har varit på remiss hos socialnämnden (SON), byggnadsnämnden (BN),
miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN),
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1.Förord
Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med en
paragraf (§ 7a) om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer
för biblioteks-verksamheten1. Biblioteken ska främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning,
fritt kunskapsutbyte och demokrati genom att tillgängliggöra information och
kunskap.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för
Gotlands samtliga bibliotek. Den syftar till att utveckla innehållet i de bibliotek som
finns i dag. Utifrån den upprättas sedan årliga verksamhetsplaner för de olika
biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och föreslår ett antal mål och metoder
för att ytterligare ge kvalitet åt det arbete som redan bedrivs.
Biblioteksplanen ger riktlinjer för samverkan som är den viktigaste framgångsfaktorn
för det fortsatta arbetet. Biblioteksplanen på Gotland omfattar bibliotek inom Kulturoch fritidsförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning, Hälsa- och sjukvårdsförvaltning, Folkhögskolestyrelsen
samt Uppsala Universitet - Campus Gotland.

För att värna alla medborgares rätt till likvärdiga möjligheter till bildning och
delaktighet i den demokratiska processen är det viktigt att hitta nya former för
biblioteksservicen på Gotland.
Skolbiblioteken ska fortsätta att hålla sin höga materiella standard och behöver
personalresurser för att elever ska få möjlighet till likvärdig utbildning.

1

Av förarbetena till lagen framgår att biblioteksplanernas uppgift är ökad samverkan mellan all
biblioteksverksamhet i kommunerna för att gynna möjligheterna till resurssamordning mellan de olika
biblioteksverksamheterna; folkbibliotek, skolbibliotek och länsbibliotek. Resurssamordning är särskilt viktigt för
biblioteksverksamheten för barn och unga eftersom de är en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och de är i
behov av flera olika bibliotekstyper.
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3. Fakta om biblioteken på Gotland
3.1 Folk- och universitetsbibliotek
Almedalsbiblioteket
Målgrupp: Allmänhet i alla åldrar, universitetets studenter, lärare, forskare och övrig
personal
Nämnd: KFN och Uppsala Universitet
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Biblioteket styrs
av en bibliotekskommitté och av ett avtal som i stort reglerar samarbetet mellan
huvudmännen. Biblioteket ger fri åtkomst till material som finns tillgängligt i tryckta
och digitala medier och har därför en betydelsefull roll som informationsförsörjare,
omvärldsbevakare och kulturförmedlare. Bibliotekets samtliga resurser ska göras
tillgängliga på ett sådant sätt att användaren oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
funktionshinder lätt kan finna den. Genom lokalsamlingen samlas, bevaras och
tillgängliggörs lokalhistoriskt material om Gotland. Almedalsbiblioteket ansvarar även
för den äldre boksamlingen Visby läroverkssamling.
3.2 Folkbibliotek
Målgrupp: Alla kommuninvånare
Nämnd: KFN
Folkbiblioteket är som mötesplats och lokalt kunskaps- och kulturcentrum en
grundförutsättning för det demokratiska samtalet. De två kulturpolitiska målen,
yttrandefrihets- och delaktighetsmålet är de som är mest grundläggande när det
gäller läsfrämjande. Läskunnighet är en viktig förutsättning för att kunna ta del av
yttrandefriheten och kunna vara delaktig i samhället och kulturlivet. Folkbiblioteken
på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket, som är huvudbibliotek och 11
folkbiblioteksfilialer som är väl spridda i regionen, en bokbuss samt ”Boken kommer”
verksamhet. Bokbussen riktar sig till allmänheten på eftermiddagarna och till
landsbygdsskolorna på förmiddagarna.
3.3 Integrerade folk- och skolbibliotek
Fårösund bibliotek, Gråbo bibliotek och Havdhem bibliotek.
Målgrupp: Allmänhet, elever och personal
Nämnd: KFN och BUN
Integrerade bibliotek är en samverkansform mellan KFN och BUN. Biblioteken är
bemannade med folkbibliotekspersonal.
3.4 Skolbibliotek i grundskolan
Målgrupp: Elever och personal i förskola, grundskola och särskola.
Nämnd: BUN
Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och
måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det
fungerar kraftfullast i de skolor som har bemanning i skolbiblioteken.

3

 BIBLIOTEK FÖR ALLA

Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns sökbara i den
kommungemensamma biblioteksdatabasen.
Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat ansvar för respektive skolbibliotek.
De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt för detta ansvar.
3.4.1 Skolbokbuss
Bokbussen besöker under förmiddagsturerna ett stort antal landsbygdsskolor och
förskolor, då kallad skolbokbuss.
Målgrupp: Elever och personal i för- och grundskolor.
Nämnd: KFN och BUN
3.4.2 Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
Målgrupp: Personal (och i förlängning) elever i förskola, grundskola och särskola
Nämnd: BUN
Till stöd och service för skolbiblioteken i grundskolan finns en
skolbibliotekssamordnande funktion inom Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
(PMC).
Skolbibliotekssamordningen
ger råd och stöd i frågor rörande skolbiblioteksverksamheten
samordnar frågor som rör skolbibliotek
arbetar med nätverk och kompetensutveckling för lärarbibliotekarier
arbetar med läsfrämjande
utgör länk mellan folkbibliotek och skolbibliotek
3.5 Gymnasiebibliotek
Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta landsbygdscenter
Målgrupp: Elever och personal vid den kommunala gymnasieskolan och
vuxenstuderande på utbildningar som anordnas av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Nämnd: GVN
Gymnasiebiblioteken stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information
enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteken är en del av gymnasiets och komvux
pedagogiska verksamhet. Gymnasiebiblioteken bidrar till läsfrämjande verksamhet
och beaktar behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är
anpassat till de olika kunskapsnivåerna. Verksamheten tar hänsyn till elevers och
lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteken är en funktion, inte ett rum eller
en boksamling.
3.6 Folkhögskolebibliotek
Biblioteket på Hemse folkhögskola
Målgrupp: Elever och personal.
Nämnd: GVN
Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan.
Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för
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sina målgrupper alla dagar.
Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som saknar ett eget bibliotek.
3.7 Sjukhusbibliotek
På Visby lasarett finns det ett integrerat sjukhusbibliotek som är uppdelat på ett
medicinskt bibliotek och ett patientbibliotek.
3.7.1 Patientbiblioteket
Målgrupp: Patienter och anhöriga
Nämnd: KFN
Patientbiblioteket är ett allmänt bibliotek med främsta inriktning på patienter och
personal
3.7.2 Medicinska Fackbiblioteket
Målgrupp: Personal inom sjukvården, vårdstuderande, patienter och anhöriga.
Nämnd: HSF
Det medicinska biblioteket tillhandahåller medicinsk facklitteratur och medicinska
databaser. För den som söker upplysningar om en sjukdom, ett handikapp, en
behandlingsmetod eller väntetider på olika sjukhus finns Patientforum som en
speciell avdelning inom biblioteket.
3.8 Gotlands Länsbibliotek
Målgrupp: Biblioteken på Gotland
Nämnd: KFN
Länsbiblioteket är en funktion och inget fysiskt bibliotek. Gotlands länsbibliotek ska
främja samarbete, verksamhetsutvecklig och kvalitet. Gotlands Länsbibliotek ska i
största möjliga mån skapa förutsättningar för att de kvalitetsmässiga skillnaderna
mellan folkbiblioteken utjämnas, så att invånarna får en så hög och jämlik
biblioteksservice som möjligt. Länsbiblioteket ska bistå biblioteken med rådgivning,
inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.

5

 BIBLIOTEK FÖR ALLA

4. Prioriterade mål och metoder för biblioteken på Gotland
4.1 Prioriterade målgrupper
Med stöd av bibliotekslagen prioriterar vi:
Barn och ungdomar
Funktionshindrade
Personer med annan etnisk bakgrund
Nationella minoriteter
4.2 Prioriterade områden
Samverkan
Läsfrämjande
Informationskompetens
Biblioteket som digital och fysisk mötesplats
Medieutbud
4.2.1 Samverkan
Biblioteken ska komplettera varandras insatser för att gemensamt kunna erbjuda
alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet.
En väl fungerande samverkan mellan olika typer av bibliotek och
bibliotekshuvudmän i regionen förutsätter en samsyn om bibliotekens olika roller
och uppdrag.
Biblioteken ska söka kontakt och samarbete med det övriga samhället vid alla
tillfällen som det kan gynna våra brukare och vår verksamhet.
Mål:
Resursanvändningen inom biblioteksväsendet ska optimeras.
Skol- och folkbibliotek ska utveckla sitt samarbete.
Villkoren för de integrerade biblioteken ska tydliggöras och formaliseras.
Metoder:
Alla bibliotek ska utarbeta en handlingsplan för sin utveckling och för sitt
uppdrag
Plan för samarbete skol- och folkbibliotek ska upprättas
BUN och KFN ska anta generella villkor för integrerade skol- och folkbibliotek
och skriva avtal.
Biblioteksstrukturen ska ses över utifrån de olika bibliotekens uppdrag och
roller samt efter befolkningsutvecklingen på Gotland. I detta ska även ingå att
utveckla olika former för hur bibliotekens tjänster tillhandahålls.
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4.2.2 Läsfrämjande .
Språkträning och läsutveckling går som en röd tråd genom alla åldrar och bygger
på ett helhetstänkande där biblioteket är en viktig del. Det finns ett stort behov av
lässtimulans och inspirerande boktips för människor i alla åldrar. Här fyller
biblioteken och dess personal en betydande roll.
Mål:
Läsförståelsen ska förbättras och lusten att läsa ska stärkas.
Bemanningen på skolbiblioteken ska säkerställas.
Metoder:
En för biblioteken gemensam läsfrämjandeplan ska upprättas.
Biblioteken ska delta i den nationella satsningen ”Läslyftet”
Informationsspridning och kunskapsförmedling av aktuell forskning om vikten
av bemannade skolbibliotek ska göras.
Litterära arrangemang ska stödjas.
4.2.3 Informationskompetens
Biblioteken ska utgöra centra för information. Där ska användare ha möjlighet att
aktivt och självständigt söka, välja och kritiskt värdera informationen. Biblioteket
stöder dem som väljer att utbilda sig och skapar inspirerande miljöer för lärande där
olika resurser tillhandahålls på ett pedagogiskt vis i bibliotekets lokaler och
webbsidor. Bibliotekens personal ska ha relevant kompetens och beredskap att
hjälpa användare vid behov. Bibliotekens hemsidor ska erbjuda digital hjälp.
Mål:
Alla ska ha fri tillgång till att söka information.
Bibliotekspersonalens kunskap och kompetens om informationssökning ska
motsvara det behov som finns hos medborgarna.
Bibliotekens hemsidor ska vara relevanta och aktuella
Metoder:
Biblioteken ska ge tillgång till trådlöst nätverk, databaser, e-medier,
studieplatser och internetdatorer som är öppna för fri användning utifrån
etiska regler.
Personalens pedagogiska förmåga och informationskompetens ska utvecklas
genom intern och extern utbildning.
4.2.4 Biblioteken som mötesplats
Biblioteken är viktiga digitala, fysiska och kulturella mötesplatser där man kan ta del
av bibliotekens utbud och där man kan delta aktivt i olika forum. Biblioteksmiljöerna
ska vara lätta att nå och lätta att förstå.
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Mål:
Arbetet med hemsidor och sociala medier ska utvecklas.
Tillgången till det digitala, fysiska och kulturella biblioteket ska öka och
utformas med de prioriterade målgrupperna i fokus.
Det fysiska biblioteket ska vara synligt och inbjudande för väntade och
oväntade möten.
Samverkan kring bibliotekens utbud ska öka.
Metoder:
Personalen ska genom kurser utveckla sin kommunikativa förmåga att
uttrycka sig i både tal och skrift som t.ex. hålla bokprat och delta i sociala
medier.
Resurser ska avsättas för att förbättra bibliotekens tillgänglighet.
Biblioteksapplikationer eller mobilt anpassade hemsidor ska utvecklas.
”Meröppna” bibliotek, dvs. bibliotek med självservice och anpassade
öppettider ska införas
4.2.5 Medieutbud
Böcker och andra medieformat är grunden i bibliotekets sortiment och ska
kännetecknas av brett utbud. Det ska finnas tillgängliga medier för alla. Medierna
ska ordnas på ett sätt som gör att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser
och lätt hittar vad de söker. Vi ser redan nu en ökning av andra sätt att tillägna sig
litteratur än genom tryckta böcker. Läsning av e-böcker på läsplattor m.m. kommer
troligtvis att öka dramatiskt inom de närmaste åren. Biblioteken måste följa med i
denna utveckling och anpassa medierna efter efterfrågan. I framtiden står Sveriges
biblioteksväsende inför ett byte av klassifikationssystem från SAB till Dewey.
Biblioteken på Gotland kommer att införlivas i detta.
Mål:
Biblioteken ska tillhandahålla ett brett urval av litteratur i tryckt och elektronisk
form.
Region Gotlands bibliotekskatalog ska införlivas i den nationella katalogen
Libris.
Införandet av Dewey ska ske gradvis och på ett smidigt sätt.
Bibliotekens mediebestånd ska ses över.
Metoder:
En handlingsplan för att säkerställa att bibliotekens böcker registreras i Libris
ska utarbetas.
En handlingsplan för införandet av klassifikationssystemet Dewey ska
utarbetas
Medieplan 2010 och talboksplan 2008 ska utvärderas och revideras.
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5. Kvalitetssäkring
Biblioteken på Gotland ska genomsyras av kvalitetstänkande. För att säkra
likvärdigheten i de olika bibliotekens tjänster och service krävs en fortlöpande
uppföljning.
Mål:
Mål och mätetal ska vara kända för all personal
Kvalitén på bibliotekens tjänster och hur tjänsterna används ska mätas.
Metoder:
Mätbara och relevanta kriterier ska definieras.
Kommentarer och synpunkter om bibliotekens verksamhet från användarna
ska samlas in. Användarenkäter ska genomföras och dialog i fokusgrupper
utifrån ovanstående kriterier ska föras.
Förbättringsarbetet i bibliotekens handlingsplaner ska säkerställas.
Ett forum för att fånga upp kvalitets- och förbättringsåtgärder från
medarbetarna ska skapas.

6. Bilagor
6.1 Bibliotekslagen (1996: 1596)

(OBS Ny bibliotekslag träder i kraft 1 jan 2014)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid
lämnar tillbaka det som de har lånat.
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra
regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av
material för utbildningen.
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom
högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.
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7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för
länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten
ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet
som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.
7 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

6.2 Skollagen
I kapitel 2 i skollagen tillskrivs huvudmannen
följande ansvar beträffande
skolbibliotek:
35 § För utbildningen ska de lokaler och den
utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek.

6.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har,
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna
får tillgång till handledning, läromedel av god
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka
och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer
och andra hjälpmedel.

6.4 Internationella riktlinjer och nationella styrdokument
Unesco och IFLA har utarbetat ett Folkbiblioteksmanifest
och ett Skolbiblioteksmanifest,
för att markera bibliotekens betydelse för
individen och samhället.
Ur Folkbiblioteksmanifestet:
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling
är grundläggande mänskliga värden.
De kan bara förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därmed spela en
10
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aktiv roll i samhällsutvecklingen.
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum
utgör en grundförutsättning för ett
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande
och en kulturell utveckling för den
enskilde och för olika grupper i samhället.
Ur Skolbiblioteksmanifestet:
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar
som är grundläggande i ett informations- och
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna
de färdigheter som behövs för ett livslångt
lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin
inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt
ansvar som medborgare.
Ur FN:s Barnkonvention:
• Alla barn har samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska alltid komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och
utvecklas.
• Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 6

Informationssäkerhetspolicy
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 274
• Ledningskontoret 2014-08-20 med informationssäkerhetspolicy

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 274
Au § 265

Policy för informationssäkerhet och riktlinjer för informationssäkerhet
RS 2014/453

- Ledningskontoret 2014-08-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionfullmäktige antar den föreslagna informationssäkerhetspolicyn.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen återremitterar förslag till riktlinjer för informationssäkerhet, i väntan
på regionfullmäktiges beslut att anta den föreslagna informationssäkerhetspolicyn.

•

Fortsatt arbete med regionens informationssäkerhet kommer att ske i samarbete
mellan informationssäkerhetschefen och respektive nämnd.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena
styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det
andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2013 (§ 227) att ge uppdrag till ledningskontoret att
utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) där Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer är viktiga komponenter.
Både policy och riktlinje har passerat IT-strategigruppen och AG InfoSäk
(Arbetsgruppen för information och säkerhet) samt förankrats hos kommunledningsgruppen och varit på remiss hos förvaltningarna inför beredning. AG InfoSäk har
arbetat kontinuerligt med både dokument och vid framtagande av nytt Ledningssystem
för Informationssäkerhet (LIS) och ny säkerhetsarkitektur för ny IT-plattform.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 274 forts
Au § 265

Ledningskontoret bedömer att det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument.
Region Gotland har för närvarande inte någon informationssäkerhetspolicy som anger
principer och synsätt gällande informationssäkerhet och som omfattar hela regionen.
En informationssäkerhetspolicy blir Region Gotlands övergripande styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet. Informationssäkerhetspolicyn anger Region Gotlands
principer och förhållningssätt gällande informationssäkerhetsarbetet. Policyn
kompletteras med riktlinjer för informationssäkerhet som beskriver vad som måste
etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn.
Behovet av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet har
påtalats av revisorerna. Vidare har Region Gotland i och med deltagandet i den
nationella katalogen för hälso- och sjukvården (HSA) förbundit sig att upprätta hålla en
hög nivå på sin informationssäkerhet.
Viktigt att poängtera är att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan handlar om all
den information som hanteras i regionen och i samverkan med andra kommuner,
landsting, myndigheter, utförare, medborgare osv. Informationssäkerhet är en integrerad
del i verksamheten och ska ständigt beaktas.
Eventuella kostnader för Region Gotlands fortsatta arbete med informationssäkerhet
och för att vidta åtgärder ligger inom respektive nämnds och verksamhets ansvar och
budget.
Expedieras:

Ledningskontoret – ASB enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/453

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johan Kallum

Datum 2014-08-20

Regionstyrelsen

Införande av informationssäkerhetspolicy och -riktlinje
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige antar den föreslagna informationssäkerhetspolicyn.

Förslag till regionstyrelsen för beslut
•

Regionstyrelsen antar förslag till riktlinjer för informationssäkerhet i
huvudsak, under förutsättning att regionfullmäktige antar föreslagna
informationssäkerhetspolicy. Fortsatt arbete med regionens informationssäkerhet kommer att ske i samarbete mellan informationssäkerhetschefen
och respektive nämnd.

Sammanfattning

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all information som ägs av Region Gotland, oavsett om den
behandlas manuellt eller digitalt och oberoende av dess form eller miljön den
förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet.
Det ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av
regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet
som fastställs av regionstyrelsen.
Bakgrund

Inom regionen hanteras information och informationssystem som en nyckeltillgång och långsiktig resurs som bidrar till de gemensamma värderingarna
omtanke, förtroende och delaktighet. För att detta ska kunna uppnås krävs ett
strukturerat helhetsperspektiv avseende arbete med informationssäkerhet i hela
regionen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

Regionstyrelsen beslutade § 227/2013 att ge uppdrag till ledningskontoret att
utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) där i är Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer viktiga komponenter.
LIS följer det av Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) föreskrivna
metoden. Likaså har det vid revisioner från extern part av oss t.ex. Sjunet, fått
att följa standarden för området, ISO 27001. Region Gotland har för avsikt att
följa standarden men inte certifiera sig.
Både policy och riktlinje har passerat IT-strategigruppen och AG InfoSäk samt
förankrats hos kommunledningsgruppen och varit på remiss hos
förvaltningarna inför beredning. AG InfoSäk har arbetat kontinuerligt med
både dokument och vid framtagande av nytt Ledningssystem för
Informationssäkerhet (LIS) och ny säkerhetsarkitektur för ny IT-plattform.
Bedömning

Informationssäkerhet handlar om att ge Region Gotlands informationstillgångar rätt skydd och omfattar säkerhetsaspekterna:
• Tillgänglighet: Att information är tillgänglig i förväntad utsträckning och
inom önskad tid.
• Riktighet: Att den skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller
förstörelse.
• Konfidentialitet: Att den inte i strid med lagkrav eller lokala överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig.
• Spårbarhet: Att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller
händelser till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när).
Det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument. Region Gotland har
för närvarande inte någon informationssäkerhetspolicy som anger principer
och synsätt gällande informationssäkerhet och som omfattar hela regionen.
En Informationssäkerhetspolicy är Region Gotlands övergripande styrdokument inom informationssäkerhetsområdet. Informationssäkerhetspolicyn
anger Region Gotlands principer och förhållningssätt gällande informationssäkerhetsarbetet. Policyn kompletteras med riktlinjer för informationssäkerhet
som beskriver vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn.
Behovet av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet har påtalades av revisorerna vilket också tydligt synliggör gapet för
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Region Gotland

uppfyllnad av de regulatoriska kraven såsom personuppgiftslagen (1998:204),
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), Patientdatalagen (2008:355)
och Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14).
Vidare har Region Gotland i och med deltagandet i den nationella katalogen
för hälso- och sjukvården (HSA) förbundit sig att upprätta hålla en hög nivå på
sin informationssäkerhet.
Brister i informationssäkerhetsarbetet innebär också att samverkan över
huvudmannagränserna försvåras. Detsamma gäller utnyttjandet av externa
tjänster i form av så kallade molntjänster, där behovet förväntas öka kraftigt de
närmaste åren. Det innebär dessutom risker för Region Gotland ekonomiskt,
verksamhetsmässigt och inte minst, för medborgarnas förtroende.
Viktigt att poängtera är att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan
handlar om all den information som hanteras i regionen och i samverkan med
andra kommuner, landsting, myndigheter, utförare, medborgare osv.
Informationssäkerhet är en integrerad del i verksamheten och ska ständigt
beaktas.
I arbetet ingår att styrdokument är kända och följs och att alla berörda har
tillräcklig kunskap för att upprätthålla en godtagbar informationssäkerhet.
Att regionens alla verksamheter arbetar i enlighet med ovan nämnda principer
underlättar samverkan. Det kan t.ex. gälla hantering av information mellan
organisationer men även gemensam anskaffning och drift av IT-system.
Ledningskontoret har finansierat det konsultstöd som krävts för att ta fram
dokumenten liksom framtagning av metoder och instruktioner för informationssäkerhetsklassning och riskanalys.
Eventuella kostnader för Region Gotlands fortsatta arbete med informationssäkerhet och för att vidta åtgärder ligger inom respektive nämnds och verksamhets ansvar och budget.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

ASB-enheten

Datum 2014-08-25

Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicyn fastställs av regionfullmäktige och anger Region
Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning på en övergripande nivå
gällande arbete med informationssäkerhet i regionen.

Bakgrund och syfte
Medborgarna ska stå i centrum för Region Gotlands verksamhet och de
gemensamma värderingarna omtanke, förtroende och delaktighet ska
genomsyra arbetet. Region Gotland har i huvudsak tre uppdrag: kommunala
uppgifter, landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsansvaret.
I uppdragen hanteras viktiga samhällstjänster och regionens information är
därför en kritisk del i samhällets informationssäkerhet. För att säkerställa en
robust, flexibel och uthållig verksamhet som har allmänhetens förtroende är
det av stor betydelse att informationssäkerhetsarbetet är prioriterat och bedrivs
metodiskt och långsiktigt.

Definition
Informationssäkerhet handlar om att ge Region Gotlands
informationstillgångar rätt skydd över tid och omfattar säkerhetsaspekterna:
• Tillgänglighet - att information är tillgänglig i förväntad utsträckning

och inom önskad tid
• Riktighet - att information skyddas mot oönskad och obehörig förändring

eller förstörelse

• Konfidentialitet - att information inte i strid med lagkrav eller lokala

överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig

• Spårbarhet - att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller

händelser till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, när)

Informationssäkerheten omfattar Region Gotlands alla informationstillgångar.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Omfattning
Information är en av Region Gotlands viktigaste tillgångar och hanteringen av
den är en mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt
eller digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Informationssäkerhetspolicyn gäller såväl interna som externa utförare.

Relaterade dokument
I detta dokument, Informationssäkerhetspolicy, fastställs synen på
informationssäkerhet, övergripande mål och organisationens intention med
informationssäkerhetsarbetet. I dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet
beskrivs vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn.
Sammantaget är detta Region Gotlands styrdokument för
informationssäkerhetsarbete på en strategisk nivå. Utifrån dessa styrande
dokument skapas rutiner på nämnder och förvaltningar som på en taktisk och
operativ nivå beskriver hur och av vem.

Ansvar
Ansvaret för Region Gotlands informationssäkerhetsarbete ska följa det
normala delegerade verksamhetsansvaret på alla nivåer.
Regionfullmäktige uttrycker principer och viljeinriktning genom att fastställa
Region Gotlands informationssäkerhetspolicy.
Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för Region Gotlands
informationssäkerhetsarbete och fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet.
Regionstyrelsen äger och ansvarar för regiongemensam infrastruktur, tjänster,
system och applikationer samt tillsätter informations- och systemägare för
dessa.
Informationssäkerhetschefen arbetar på uppdrag av regiondirektören, som i
sin tur arbetar på uppdrag av regionstyrelsen. Informationssäkerhetschefen har
det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna
informationssäkerhetsarbetet i regionen.
Nämnder och förvaltningar äger och ansvarar för egen verksamhetsspecifik
infrastruktur, tjänster, system och applikationer och tillsätter informations- och
systemägare för dessa.
Alla medarbetare har ett ansvar för att informationssäkerheten upprätthålls
samt att rapportera incidenter.

Ledningskontoret
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Inriktning
Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland kännetecknas av:
• att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,
• att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,
• att alla informationstillgångar klassificeras efter den modell som finns,
• att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,
• att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och
• att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del i verksamheten.

Informationssäkerhetspolicyns giltighet
Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige 2014- …. § …
och gäller till och med 2018-12-31.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 7

Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Region Gotland
(torghandelsstadga); ändring
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 192
• Ledningskontoret 2014-04-09
• Tekniska nämnden 2014-02-29, § 12
• Torghandelsstadga 2009-03-23

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 192
Au § 194

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region
Gotland (torghandelsstadga)
RS 2014/75

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 12
- Ledningskontoret 2014-04-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel
(torghandelsstadga) i Region Gotland fastställs.

•

Föreslagna ordningsföreskrifter ska ersätta nu gällande torghandelsstadga, efter
kungörelse skett enligt bestämmelserna i 3 kap. 30 § kommunallagen.

•

Förslaget till föreskrifter anmäls snarast hos Kommerskollegium och Länsstyrelsen.

Tekniska nämnden har föreslagit ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
(torghandelsstadga) och den tidpunkt från vilken dessa skall gälla. Stadgan kan
överprövas av länsstyrelsen, dit antagen stadga skall sändas.
Ledningskontoret anför att en kommun får enligt ordningslagen meddela ytterligare lokala
föreskrifter utöver de som finns i ordningslagen. Föreskrifter får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Regionen har sedan tidigare valt att fastställa såväl allmänna lokala ordningsföreskrifter
som lokala föreskrifter för torghandeln i regionen (torghandelsstadga). Föreskrifterna är
kungjorda i regionens författningssamling, som finns på regionens webbplats, och i
Gotlands läns författningssamling.
Tekniska nämndens förslag innehåller vad som kan bedömas vara en del inskränkningar
i förhållande till nuvarande regler, t.ex. vad gäller tider, utformning av torgstånden och
förmåner för andra arrangemang på Stora torget. Tekniska nämnden har vid olika
tillfällen givit torghandlarna tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, bl.a. har
information lämnats till torghandlarna under hösten 2013 och en dialog med
torghandlarföreningen genomförts i mars 2014. Föreningen anser att förslaget är bra
och inte innebär några stora förändringar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 192 forts
Au § 194

Ledningskontoret anser att tekniska nämndens förslag bör kompletteras med ett förslag
om när de nya stadgebestämmelserna skall ersätta de nuvarande bestämmelserna. Vidare
bör förslaget anmälas till Kommerskollegium snarast efter regionstyrelsens beslut. I
övrigt får det i enlighet med ordningslagen ankomma på länsstyrelsen att slutligen
avgöra föreskrifternas förenlighet med ordningslagen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2014/75
Tjänsteskrivelse
9 april 2014

Regionstyrelsen

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Region Gotland (torghandelsstadga)
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens förslag med det tillägget
att den ändrade torghandelsstadgan gäller när den kungjorts enligt 3
kap. 30 § kommunallagen, varvid den ersätter nu gällande stadga.
2. Förslaget till föreskrifter anmäls snarast hos Kommerskollegium.
Sammanfattning

3. Tekniska nämnden har föreslagit en helt ny torghandelsstadga.
Ledningskontoret redovisar omvärldskraven på en sådan stadga. Vidare
kompletteras beslutsförslaget med från vilken tidpunkt stadgan skall
gälla. Stadgan kan överprövas av länsstyrelsen, dit antagen stadga skall
sändas.
Bakgrund

4. Med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna
som behövs för att upprätthålla ordningen på allmän plats.
5. Föreskrifterna får enligt 3 kap. 12 § ordningslagen inte angå
förhållanden som är reglerade i denna lag eller som enligt lagen eller
annan författning kan regelras på något annat sätt. Föreskrifterna får
inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
6. Regionen har nyttjat bemyndigandet och meddelat såväl allmänna lokala
ordningsföreskrifter som lokala föreskrifter för torghandeln i regionen
(torghandelsstadga). Föreskrifterna är kungjorda i regionens

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
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författningssamling. Torghandelsstadgan är enligt äldre regler även
kungjord i Gotlands läns författningssamling, 09FS 2006:52.
7. Regionens beslut att anta, ändra eller upphäva torghandelsstadgan skall
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen skall upphäva föreskrift som strider mot denna lag.
Länsstyrelsens beslut skall meddelas inom tre veckor från det att
beslutet anmäldes. Tiden för prövningen kan dock förlängas.
8. Torghandel omfattas av tjänstedirektivet. Sedan årsskiftet gäller enligt
15 a § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden att en
kommun som avser att meddela föreskrifter som innehåller krav som
påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet skall
anmäla förslaget till föreskrifter till den myndighet som regeringen
bestämmer. Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden framgår att kraven ska anmälas till Kommerskollegium, som
även hjälper till med att tolka huruvida ett krav är anmälningspliktigt
eller inte.
9. Anmälningsförfarandet är öppet i tre månader från anmälan. Enligt
uppgift från Kommerskollegium innehåller tjänstedirektivet inte något
förbud mot att anta föreslagna bestämmelser.
10. Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 12 beslutat föreslå
regionfullmäktige att fastställa tekniska nämndens förslag till
torghandelsstadga. Hela stadgan föreslås ändrad. Ambitionen är att den
nya stadgan (och taxan) för torghandeln skall börja gälla till våren eller
sommarsäsongen 2014.
11. Regionstyrelsen uppgift är att i ärendets beredning till fullmäktige yttra
sig över tekniska nämndens förslag (5 kap. 28 § kommunallagen).
Ledningskontorets uppgift är att bistå regionstyrelsen med ett
sakkunnigt underlag.
12. Tekniska nämndens förslag innehåller vad som kan bedömas vara en
del inskränkningar i förhållande till nuvarande regler, t.ex. vad gäller
tider, utförande av stånden och förmån för andra arrangemang på Stora
torget. Det sistnämnda kan möjligen medföra att torghandelsplatsens
status som torghandelsplats äventyras. Ledningskontoret har därför
under beredningen av ärendet efterlyst information om tekniska
nämnden berett bl.a. torghandlarna tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget och vilka synpunkter som i så fall har lämnats.
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13. Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att information lämnats till
torghandlarna under hösten 2013, att en dialog med
torghandlarföreningen genomförts för två veckor sedan och att
föreningen anser att förslaget är bra och inte innebär några stora
förändringar; samt vidare att den flexibilitet som eftersträvas på Stora
torget har sitt ursprung i omdaningen för att kunna ha evenemang
under sommaren.
Bedömning

14. Tekniska nämndens förslag bör kompletteras med ett förslag om när de
nya stadgebestämmelserna skall ersätta de nuvarande bestämmelserna.
Vidare bör förslaget anmälas till Kommerskollegium ske snarast efter
regionstyrelsens beslut. I övrigt får det i enlighet med ordningslagen
ankomma på länsstyrelsen att slutligen avgöra föreskrifternas
förenlighet med ordningslagen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör

3 (3)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

TN §

12

AU §

5

Förslag till torghandelsstadga för Region Gotland

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner förslag till torghandelstadga för fastställande i
regionfullmäktige.

Arbetsutskottet ställde frågan om faktureringsrutiner och förvaltningen återkommer till
nämnden om dessa.
Sammanfattning

Syftet med de nya stadgarna är att skapa attraktiva torghandelsplatser. De nya stadgarna
beskriver lättfattligt
- Tidpunkten för torghandel.
- Ytor för uthyrning.
- Utseende på torgstånden.
- Fördelning av platser.
- Information om trafik och renhållning.
- Information om sanktioner.
Bakgrund

Torghandelsplatserna hyrs ut av Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen
svarar för fördelning av platserna. I Visby och Slite, Fårösund, Hemse och Klinthamn
bedrivs torghandel på allmän plats under sommarsäsong.
Nuvarande stadgar för torghandeln antogs av kommunfullmäktige 1995. Smärre
revideringar har gjorts 2002 och 2009. Språket i nuvarande stadgar är föråldrat och svårt
för många att förstå. Behovet av en rejäl översyn har varit stort. Förutsättningarna för
torghandel på Stora torget i Visby har ändrats efter att det nya Stora torget togs i
anspråk.
Bedömning

Nuvarande stadgar för torghandeln inom Region Gotland behöver kompletteras och
revideras. Språket i stadgarna behöver förenklas. Utseende på torghandeln har kritiserats
av allmänheten under många år. De nya stadgarna ska fungera som policy- och
styrdokument.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

Forts § 12

Torghandelsstadga för Region Gotland
Gotland är en unik plats med en lång handelstradition. Region Gotland vill påminna om
att vårt kulturarv alltid ska försvaras. Det gör vi bland annat genom att ställa krav på
utseende och struktur för torghandel i och utanför Visby. Besöksnäringen är mycket
viktig för Gotland. De allmänna platser Region Gotland upplåter för handel ska bidra
till att stärka den näringen.
§ 1 Föreskrifter och tillämpningsområde
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats med prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden och miljön,
se bilaga 2. Endast denna typ av torghandelsstånd är godkända. Placering av
torghandelsstånd sker se bilaga 1.
§ 2 Fördelning av torghandelsplatser
Torghandelsplatserna hyrs ut av Tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen
svarar för uthyrning och fördelning av torghandelsplatserna. Torghandelsplatserna
fördelas i turordning efter ankomstdatum till Region Gotlands registratur.
Huvudregeln är en plats per sökande. Om det finns tillgång, kan mer än en torgplats
upplåtas åt samma sökande, platserna skall då vara belägna intill varandra. Varor av
likartat slag ska, så långt möjligt, föras samman i gemensamma grupper eller rader.
§ 3 Upplåten yta
Den yta som upplåts är maximalt 3 meter lång, 2,3 meter djup och 3,0 meter hög.
§ 4 Öppettider
Torghandelsplats kan hyras för tiden 1 juni – 31 augusti. Torghandel får äga rum
dagligen från klockan 08.00 och ska vara avslutad, torgstånden ska vara nedmonterade
och borttagna från torget, senast kl 19:00.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i speciella fall bestämma om annan tid för
torghandel. Polismyndighet äger, vid särskild anledning, rätt att utrymma torgplats.
§ 5 Avgift
Region Gotland har rätt att ta ut avgift för torghandelsplats enligt taxa fastställd av
Regionfullmäktige, se bilaga 3. Avgiften faktureras.
§ 6 Arrangemang på Stora torget
Vid arrangemang på Stora torget, exempelvis festivaler, stadskamper m.m. kan Region
Gotland hänvisa till annan försäljningsplats för torghandel.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

Forts § 12
Finns ingen ledig torghandelsplats att hänvisa till under tiden arrangemanget pågår
betalar Regionen inte ut någon ersättning för uteblivna intäkter till innehavaren av
torghandelsplats. Regionen kan ta torget i anspråk utan att avdrag på avgiften medges.
Hänsyn till detta har tagits vid fastställandet av torghandelstaxan.
§ 7 Upplåtelsebevis
Innehavaren av torgplatsen får ett upplåtelsebevis. Upplåtelsebeviset ska förvaras på
torghandelsplatsen och ska kunna visas upp för polis eller
Samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare. Den hyrda torghandelsplatsen får inte
överlåtas.
Upphör sökande med sin torghandel i förtid ska anmälan göras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
§ 8 Ordning och reda
Kravet på tillgänglighet är fastställt i lagstiftningen. Det innebär att ytor för
gångtrafikanter utmed och mellan torghandelsplatserna ska hållas fria för passage.
Försäljning av varor som kan medföra olägenhet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt får
inte säljas på allmän plats.
§ 9 Parkering av fordon.
Under försäljningstiden får inte fordon, släpvagn eller liknande finnas parkerade på eller
intill torghandelsplatsen.
På Stora torget i Visby, finns under sommarsäsong endast ett fåtal p-platser, de är till för
korttidsparkerade kunder.
§ 10 Renhållning
Efter försäljningstidens slut ska innehavare av torgplats, dagligen samla ihop avfall och
annat skräp från platsen och ta bort detta. Sker inte det, har Region Gotland rätt att ta
bort det på torghandlarens bekostnad.
§ 11 Om gällande regler och föreskrifter inte följs.
Bryter innehavare av torghandelsplats mot gällande regler och föreskrifter kan Regionen,
utan avdrag på avgiften, frånta innehavaren av torgplatsen rätten till platsen för den
resterande delen av uthyrningsperioden.
§ 12 Sanktioner
Sanktioner i övrigt regleras i Ordningslagen (1993:1 617) samt Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland. Vid försäljning av livsmedelsprodukter gäller
bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och föreskrifter enligt samma
författning.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

Forts § 12
§ 13 Allmänna försäljningsplatser i Region Gotland är:
•

Stora Torget, del av, i Visby.

•

Fårösund, (plats skall kompletteras).

•

Slite, del av torget Othem Vägmarken 1:1.

•

Klintehamn, del av Klinte Vägmarken 1:1.

•

Hemse, del av Hemse gatumarken 2:2.

___
Protokollsutdrag
RS + handlingar:
karta, bilaga 1
bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 (6)

Infrastuktur

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd

Författningssamling för Gotlands kommun

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
GOTLANDS KOMMUN (torghandelsstadga)

Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 2002-04-22 och 2009-03-23.
1 § Allmänna försäljningsplatser i Gotlands kommun är:
− Stora Torget, del av, i Visby
− Hamnplan, del av, i Visby
− Fårösund, del av Stux 1:201
− Slite, del av torget Österby 1:75
− Klintehamn, del av Strands 1:152
− Hemse, del av kv. Talgoxen.
2 § På försäljningsplatserna upplåts fasta, och i mån av utrymme, tillfälliga saluplatser.
Upplåtelserna sker genom tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen svarar för den
administrativa hanteringen.
Fast saluplats upplåts på ett år i taget. Till innehavare av fast saluplats utfärdas
upplåtelsebevis mot erläggande av avgift. Upplåtelsebeviset skall vid begäran uppvisas för
polis, torgvärd eller tekniska förvaltningens handläggare av torgplatsupplåtelse.
Tillfällig saluplats upplåts för viss dag eller tidsperiod om sju dagar i följd. Plats anvisas av
torgvärd eller tekniska förvaltningens personal. Tillfällig saluplats kan inte bokas i förväg.
Saluplats, fast eller tillfällig får ej överlåtas.
Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall anmälan göras till tekniska
förvaltningen.
3 § För saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.
4 § Varor vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra olägenhet ur ordnings- och
säkerhetssynpunkt får inte försäljas på allmän saluplats.
5 § Vid upplåtelse av saluplats gäller:
− att tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de anländer.
− att endast då tillgången så medger upplåtes åt samma person mer än en saluplats, varvid
platserna skall vara belägna intill varandra.
− att såvitt möjligt varor av likartat slag sammanföres i gemensamma grupper eller rader.
− att upplåtelse sker inom för ändamålet markerade rutor.
− att försäljning endast får ske från prydliga stånd som väl passar in i stadsbilden.
− att vid försäljning från saluplats skall på lätt synligt ställe på saluståndet finnas skylt,
som tydligt avger innehavarens namn postadress och telefonnummer.
− att ytor för gångtrafikanter utmed eller mellan saluplatserna inte får belamras.
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6 § Om saluhållande av livsmedel å allmän försäljningsplats gäller livsmedelslagen och
livsmedelsförordningen och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter.
Kommunal tillstånds- och tillsynsmyndighet för denna lagstiftning är miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Utöver miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd erfordras
gatukontorets tillstånd för erhållande av saluplats.
7 § Torghandel från försäljningsplats får äga rum dagligen från klockan 07.00 till klockan
22.00. Eller den kortare tid som tekniska nämnden bestämmer.
Uppställning av stånd eller varor får påbörjas tidigast 1/2 timme före fastställd
försäljningstid, och skall vara bortförda senast 1/2 timme efter försäljningstidens slut.
Har innehavare av fast saluplats inte intagit sin plats senast klockan 09.30 eller gjort
anmälan till gatukontoret att platsen kommer att nyttjas senare under dagen, får platsen
upplåtas som tillfällig saluplats.
Polismyndighet äger vid särskild anledning rätt att utrymma saluplats.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.
8 § På det område som upplåtes för torghandel får fordon inte uppställas.
9 § Avfall härrörande från försäljningen skall senast när försäljningen för dagen avslutas,
av försäljaren, hopsamlas och bortforslas eller läggas i därför avsedd behållare.
10 § Underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna stadga kan medföra återkallande av
upplåtelsebevis. Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelserna i denna
stadga gäller vad som föreskrivs i ordningsstadgan.
Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och
med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter, medför straff enligt nämnda
författningar.
Denna stadga ersätter tidigare torghandelsstadga.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 8

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig
plats och torghandel
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 193
• Ledningskontoret 2014-05-19
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 97

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 193
Au § 195

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och torghandel
RS 2013/706

- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 240
- Regionfullmäktige 2014-03-31, § 41
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 97. Återremiss
- Ledningskontoret 2014-05-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel revideras enligt tekniska
nämndens förslag.

•

Den reviderade taxan gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Tekniska nämnden förslag om att revidera taxan för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel återemitterades av fullmäktige i mars 2014. Motivering var att taxan
upplevdes svårtolkad och att komplett underlag för beslut saknades. Tekniska nämnden
har nu återkommet med reviderat förslag.
Nämnden påpekar att Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
(Torghandelstaxan), antagen av dåvarande kommunfullmäktige 2009-02-23, har varit i
behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas till de verksamheter som
den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln
på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort
det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till dessa
förändringar.
I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre anpassa den
till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga uthyrningsperioder
och platser. Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra
det möjligt att kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på Stora
torget och hur den skall bedrivas. I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir
aktuella att tillämpa kommer att styras av torghandelsstadgan.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 193 forts
Au § 195

För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för taxan.
Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats kan utställarna välja en yta som är bättre
anpassad till deras behov. Det är framförallt för de större ytorna som avgiften kommer
att förändras. Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur
attraktivt läget är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i
storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från
Torghandelstaxan till ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan. Totalt
beräknas intäkterna öka med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av torghandelstaxan enligt tekniska nämndens
förslag.
Yrkande:
Åke Svensson (S) yrkade att taxan gäller fr. o. m. 2015-01-01.
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att det hade bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/706

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 19 maj 2014

Regionstyrelsen

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och
torghandel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel revideras enligt
tekniska nämndens förslag (bifogas)
Den reviderade taxan gäller fr o m 2014-07-01

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-10-29, § 240, att taxan för
upplåtelse a offentlig plats och torghandel revideras
Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel (Torghandelstaxan),
antagen av Kf 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid
för att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till
kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under
Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora
torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort
det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.
I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för
samtliga uthyrningsperioder och platser. Dessutom föreslås en utökning av
taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att kunna välja olika
alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur den skall
bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.
Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden

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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Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från
Stora torget.
I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer
att styras av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på
framförallt stora torget kommer att öka.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden. Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det
inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för
taxan. I förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns
inlagda på en underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats
kan utställarna välja en yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är
framförallt för de större ytorna som avgiften kommer att förändras. Det
kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur attraktivt läget
är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i
storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Bedömning
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från
Torghandelstaxan till ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan.
Totalt beräknas intäkterna öka med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av torghandelstaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-0701.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

97

AU §

53

Återremiss. Taxa för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Föredragande vid nämndens sammanträde; handläggare Anita Klingvall, SBF
__
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att anta förslaget till ny
taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Chef infrastruktur SBF, Ann-Sofi Lindskog, meddelar att som kontakt, angående torget
finns numera torghandelsförening att föra dialog med.
Bakgrund

Taxan för upplåtelse av allmän plats återremitterades från regionfullmäktige 2014-03-31
med anledning av att taxan upplevdes svårtolkad och att komplett underlag för beslut
saknades.
Förvaltningen har förtydligat och korrigerat den del av taxan som reglerar torghandel
på Stora torget.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats, (torghandelstaxa) antagen av Kf 2009-02-23, har
varit i behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas till de verksamheter
som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för
markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för
torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket
har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

Forts § 97
Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre anpassa den
till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För
torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga
uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning med en tilläggstaxa för förhyrning av torgstånd för den
som så önskar.
För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer att
reduceras. Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser för att ersätta
dessa och täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom föreslås de ändamål som
är avgiftsfria utgå ur prislistan och istället omfattas av en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning av
avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har gjorts över
tiden.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion av taxan. I
förslaget finns fyra olika ytstorlekar för upplåtelse. Genom att flera olika ytor har
tillskapats kan utställaren välja en yta som är anpassad efter behovet. Prisnivåerna är
differentierade beroende på läget.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anita Klingvall

Ärendenr

TN 2013/2284

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse –
återremitterad

Datum

1 april 2014

Tekniska nämnden
Region Gotland

Återremiss från Regionfullmäktige:
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Förslag till Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget
till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Bakgrund

Taxan för upplåtelse av allmän plats återremitterades från Regionfullmäktige
2014-03-31 med anledning av att taxan upplevdes svårtolkad och att komplett
underlag för beslut saknades.
Förvaltningen har förtydligat och korrigerat den del av taxan som reglerar
torghandel på Stora torget.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats, (torghandelstaxa) antagen av Kf 200902-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas
till de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till dessa förändringar.
Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för
samtliga uthyrningsperioder och platser. Dessutom föreslås en utökning med
en tilläggstaxa för förhyrning av torgstånd för den som så önskar.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post sbf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2284

Region Gotland

För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer
att reduceras. Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser
för att ersätta dessa och täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom
föreslås de ändamål som är avgiftsfria utgå ur prislistan och istället omfattas av
en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion av
taxan. I förslaget finns fyra olika ytstorlekar för upplåtelse. Genom att flera
olika ytor har tillskapats kan utställaren välja en yta som är anpassad efter behovet. Prisnivåerna är differentierade beroende på läget.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Avdelning Infrastruktur

Ann-Sofi Lindskog
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2284
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Region Gotland

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23,
2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23
Taxan gäller från och med 1 februari 2014. 1 juli 2014

Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats för
torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.

Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsprodukter,
året runt
• grundtaxa
• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:
• grundtaxa
• uthyrning av torgstånd för den
som önskar
Pris per vecka:
• grundtaxa

Annan säsong

Avgift Nuvarande

Avgift
Förslag ny taxa

1 000 kr/år
100 kr/dag

1 060 kr/år
100 kr/dag

8 000 kr/år
-

8 500 kr
2 000 kr

1 500 kr/vecka
-

1 600 kr

150 kr/dag

150 kr/dag

Ärendenr TN 2013/2284
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Region Gotland

För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsprodukter,
året runt
• grundtaxa
• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:
• grundtaxa
• pris per dag
Annan säsong

Avgift Nuvarande

Avgift Förslag

500 kr
50 kr/dag

550 kr
50 kr/dag

3 000 kr
150 kr

3 200 kr
175 kr

50 kr/dag

100 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*
Avgiftsklass 1*
Nuvarande taxa Förslag ny taxa
Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt 800 kr/kvm/år
800 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer

Avgiftsklass 2**
Nuvarande taxa

Avgiftsklass 2**
Förslag ny taxa

400 kr/kvm/år

400 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
TN:s riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt
TN:s riktlinjer

16 kr/kvm/år

100 kr/kvm/år

8 kr/kvm/år

50 kr/kvm/år

460 kr/kvm/år

300 kr/kvm/år

230 kr/kvm/år

150 kr/kvm/år

4 kr/kvm

25 kr/kvm/år

26 500 kr
7 000 kr

26 500 kr
5 000 kr

600 kr

600 kr

700 kr/kvm/år

700 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
8 kr/kvm
50 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer
Försäljningskiosker.
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc
Helår
60 000 kr
60 000 kr
Per påbörjad månad,
15 000 kr
12 000 kr
max 4 månader
Per dag, endast vid
1 500 kr
1 500 kr
särskilda event
Skyltvaror utanför
1 400 kr/kvm/år 1 400 kr/kvm/år
butik

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.

Ärendenr TN 2013/2284

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Upplåtelseändamål

Avgift
Nuvarande taxa

Kommersiella upplåtelser, övriga
Försäljningsplatser Östercentrum
11 000 kr/säsong
2 m2
300 kr/dag
1 juni – 31 augusti
övrig tid
Restaurangtält med alkoholtillstånd
Restaurangtält utan alkoholtillstånd
Restaurangtält till slutet sällskap
Uppställning hyrcyklar
Övrig upplåtelse
Byggetableringar
Byggnadsställning – längd
enligt TA-plan

Skylift

150 kr/dag

11 000 kr/säsong
300 kr/dag
150 kr/dag

6 000 kr/dag
3 000 kr/dag
2 000 kr/dag
300 kr/kvm/säsong
saknas

500 kr/kvm/säsong
100 kr/kvm/dag

200 kr/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Längd 3 m 200 kr/vecka
Längd 6 m 300 kr/vecka
Längd 9 m 400 kr/vecka
därutöver ökar priset
med 100 kr/ varje ny 3
m längd
Minimiavgift 1 000 kr
100 kr/dag
Minimiavgift 1 000 kr
200 kr/vecka/st
Minimiavgift 1 000 kr
2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr
2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr
5 kr/kvm/vecka

Byggbod/container

500 kr/ansökan max 2
dagar
100 kr/vecka

Upplag

2 kr/kvm/vecka

Trappor

2 kr/kvm/vecka

Övrigt
Byggnader där inte annat
avtal finns
Mindre än 26 kvm
Större än 26 kvm

5 kr/kvm/vecka
5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och banderoller

700 kr/kvm skyltyta/år
300 kr/kvm/mån
Minsta avgift 1 500
kr/skylt/år
700 kr/ställ/år

Tidningsställ
Evenemang
Marknader
Cirkus och tivoli
Inträdesbelagt eller kommer-

Avgift
Förslag ny taxa

2 000 kr/dag
4 000 kr/dag

1 500 kr/dag
1 500 kr/dag
40 000 kr/dag

Ändras enligt förslag
nedan, § 4 Almedalsveckan
700 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 000 kr
1 200 kr/ställ/år
2 000 kr/dag
2 000 kr/dag
40 000 kr/dag
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

siellt arrangemang yta minst
2000 m2
Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang yta mindre än 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta minst 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta mindre än
2000 m2
Lotteri av ideell natur
Skolklassers försäljning
Bokbord (endast religiösa,
politiska och ideella föreningar)
Information till samhällsnytta
Filminspelningar

10 000 kr/dag

10 000 kr/dag

1 500 kr/dag

1 500 kr/dag

0 kr

Ingår i § 5

0 kr
0 kr
0 kr

Ingår i § 5
Ingår i § 5
Ingår i § 5

0 kr
0 kr

Ingår i § 5
Ingår i § 5

§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell nedan
Utställningsytor för
Almedalsveckan

Yta 3x3
Yta 5x3
Yta 5x5
Yta 5x10 eller mer
Tidningsställ

Centrala lägen:
Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i
dess närhet
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
4 000 kr/dag
7 000 kr/dag
1 000 kr/ställ/vecka

Andra lägen:
Holmen, söder om gamla
hamnterminalen, Östercentrum eller motsvarande

1 000 kr/dag
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
5 000 kr/dag

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador mm debiteras enligt
självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
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Ärendenr TN 2013/2284

Region Gotland

Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i denna
taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och övriga
omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 9

Avgift för borgerlig vigsel; ändring
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 191
• Ledningskontoret 2014-05-15

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 191
Au § 193

Ersättning till regionens borgerliga vigselförrättare och höjning av
avgift för borgerlig vigsel och registrering av partnerskap
RS 2014/5

- Vigselförrättarna genom Hans Klintbom 2013-12-30
- Ledningskontoret 2014-05-15

Regionstyrelsens beslut
•

Arvode skall utgå för 1,5 timmar per vigsel till borgerliga vigselförrättare.

•

Reseersättning inom Visby är oförändrad enligt regler för förtroendevalda.

•

Ändringarna träder i kraft 2014-12-01.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Avgift för borgerlig vigsel och registrering av partnerskap fastställs till 1 100 kronor.

•

Ändringen träder i kraft 2014-12-01.

Regionen har, via Hans Klintbom (C), erhållit skrivelse från de borgerliga vigselförrättarna,
med begäran om förändrat arvode och förändrad reseersättning enligt följande:
−

Arvode. Idag utgår ersättning till vigselförrättarna med 1,0 timarvode. Regelmässigt
ingår ett extra möte med brudparet. Vi föreslår därför att ersättning istället utgår för
1,5 timmar.

−

Reseersättning inom Visby. Idag utgår inte ersättning för färd inom Visby. Vigselrummet
är sedan flytten beläget på Visborgsområdet vilket innebär ökade reseavstånd såväl till
vigselrummet som till receptionen på Visborg. Vi föreslår att reseersättning skall utgå
till vigselförrättarna även för resorna inom Visby.

Antalet vigslar uppgår till mellan 250-300/år.
Ledningskontoret anför att aktuellt arvode 1 timme/vigsel fastställdes av KS § 157
2000-02-05, när det beslutades att det statliga arvodet skulle kompletteras med arvode
från kommunen enligt gällande regler för kommunalt förtroendevalda. Det nu aktuella
arvodet är 174 kronor/timme. Den statliga ersättningen via länsstyrelsen är 110 kronor
per vigsel samt därefter 30 kronor per vigsel om det är fler vigslar samma dag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 191 forts
Au § 193

Utgångspunkten i arvodesberäkningen är förberedelse genom telefonkontakt med
brudparet. Fler brudpar förväntar sig numer besök och samtal som förberedelse inför
vigseln, så tidsåtgången har generellt ökat.
Höjd ersättning till 1,5 arvodestimmar per vigsel ökar kostnaden med ca 25 000 kronor.
Restidsersättning fastställdes av Kf § 34 2010-03-29 till restidsersättning enligt samma
regler som gäller kommunens förtroendevalda.
Resersättning fastställdes 2008-11-24 Kf § 145 till samma regler som gäller för
kommunens anställda och förtroendevalda.
Till regionfullmäktige har inlämnats medborgarförslag att borgerlig vigsel skall vara
gratis eller att kostnaden kraftigt sänkas. Efter beslut 2008-11-24 Kf § 145 är avgiften
från 2009-01-01 för borgerlig och registrering av partnerskap 1 000 kronor.
Serviceförvaltningen har beräknat en aktuell självkostnad till 1 000 kronor, dvs. det är
ingen skattefinansiering med nuvarande kostnader och avgifter.
Eftersom tidsåtgången per vigsel generellt ökat sedan senaste beräkning 2008 föreslår
ledningskontoret att ersättning till borgerliga vigselförrättare beräknas för 1,5 timmar.
Kostnaden för regionen ökar med ca 25 000 kronor, vilket innebär med bibehållen
princip att verksamheten inte skall skattefinansieras, en ökad avgift per vigsel med
100 kronor till 1 100 kronor.
Ledningskontoret föreslår att resersättning bibehålls, d.v.s. samma som för förtroendevalda i regionen i övrigt.
Expedieras:
Ledningskontoret - administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/5

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 15 maj 2014

Regionstyrelsen

Ersättning till regionens borgerliga vigselförrättare och
höjning av avgift för borgerlig vigsel och registrering av
partnerskap
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att
• arvode skall utgå för 1,5 timmar per vigsel till borgerliga
vigselförrättare.
• reseersättning inom Visby är oförändrat enligt regler för
förtroendevalda
• föreslå regionfullmäktige besluta att avgift för borgerlig vigsel och
registrering av partnerskap fastställs till 1100 kronor.
• Ändringarna träder i kraft 2014-12-01

Bakgrund

Regionen har, via Hans Klintbom, erhållit skrivelse från de borgerliga
vigselförrättarna, med begäran om förändrat arvode och förändrad
reseersättning enligt följande:
”Arvode. Idag utgår ersättning till vigselförrättarna med 1,0 timarvode.
Regelmässigt ingår ett extra möte med brudparet. Vi föreslår därför att
ersättning istället utgår för 1,5 timmar.
Reseersättning inom Visby. Idag utgår inte ersättning för färd inom Visby.
Vigselrummet är sedan flytten beläget på Visborgsområdet vilket innebär
ökade reseavstånd såväl till vigselrummet som till receptionen på Visborg. Vi
föreslår att reseersättning skall utgå till vigselförrättarna även för resorna inom
Visby.”
Antalet vigslar uppgår till mellan 250-300/år.
Arvode

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr

Bo Magnusson

Aktuellt arvode 1 timme/vigsel fastställdes av KS §157 2000-02-05, när det
beslutades att det statliga arvodet skulle kompletteras med arvode från
kommunen enligt gällande regler för kommunalt förtroendevalda. Det nu
aktuella arvodet är 174:-/timme. Den statliga ersättningen via länsstyrelsen är
110:- per vigsel samt därefter 30:- per vigsel om det är fler vigslar samma dag.
Utgångspunkten i arvodesberäkningen är förberedelse genom telefonkontakt
med brudparet. Fler brudpar förväntar sig numer besök och samtal som
förberedelse inför vigseln, så tidsåtgången har generellt ökat.
Höjd ersättning till 1,5 arvodestimmar per vigsel ökar kostnaden med ca
25 000 kronor.
Restids- och resersättning

Restidsersättning fastställdes av Kf § 34 2010-03-29 till restidsersättning enligt
samma regler som gäller kommunens förtroendevalda.
Resersättning fastställdes 2008-11-24 Kf § 145 till samma regler som gäller för
kommunens anställda och förtroendevalda.
Kostnader

Till regionfullmäktige har inlämnats medborgarförslag att borgerlig vigsel skall
vara gratis eller att kostnaden kraftigt sänkas. Efter beslut 2008-11-24 Kf § 145
är avgiften från 2009-01-01 för borgerlig och registrering av partnerskap 1000
kronor. Serviceförvaltningen har beräknat en aktuell självkostnad till 1000
kronor, dvs det är ingen skattefinansiering med nuvarande kostnader och
avgifter.
Bedömning

Eftersom tidsåtgången per vigsel generellt ökat sedan senaste beräkning 2008
föreslår ledningskontoret att ersättning till borgerliga vigselförrättare beräknas
för 1,5 timmar. Kostnaden för regionen ökar med ca 25 000 kronor, vilket
innebär med bibehållen princip att verksamheten inte skall skattefinansieras, en
ökad avgift per vigsel med 100 kronor till 1100 kronor.
Ledningskontoret föreslår att resersättning bibehålls, dvs samma som för
förtroendevalda i regionen i övrigt.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 10

Patientavgift för aortascreening
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 281
• Ledningskontoret 2014-09-16
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 514

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 281
Au § 273

Patientavgift för aortascreening
RS 2014/503

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Patientavgift om 200 kronor införs från och med 1 november 2014 för
aortascreening.

I hälso- och sjukvårdsnämndens avgiftshandbok finns i dagsläget ingen avgift fastställd
för aortascreening. Av de landsting som svarat på förfrågan om avgift för aortascreening
tar alla, utom Stockholms läns landsting, ut en avgift som varierar mellan 100 och 300
kronor.
Mammografiscreening på Gotland kostar 200 kronor, medan screening i form av
gynekologisk cellprovtagning är avgiftsfri.
Aortascreening görs med få undantag endast en gång under en livstid och hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår att en avgift på 200 kronor ska tas ut för denna.
Ledningskontoret anser att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag bör bifallas.
Aortascreening görs på män det år man fyller 65 år och bör avgiftsbeläggas på samma
sätt som mammografiscreening. Avgiften täcker inte kostnaden för screeningen, men
beräknas inbringa cirka 70 000 kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/503

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-09-16

Regionstyrelsen

Införande av patientavgift för aortascreening
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att införa en
patientavgift på 200 kronor vid aortascreening.
Avgiften ska gälla från och med 1 november 2014

Bakgrund

I hälso- och sjukvårdsnämndens avgiftshandbok finns i dagsläget ingen avgift
fastställd för aortascreening. Av de landsting som svarat på förfrågan om avgift
för aortascreening tar alla, utom Stockholms läns landsting, ut en avgift som
varierar mellan 100 och 300 kronor.
Mammografiscreening på Gotland kostar 200 kronor, medan screening i form
av gynekologisk cellprovtagning är avgiftsfri.
Aortascreening görs med få undantag endast en gång under en livstid och
hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att en avgift på 200 kronor ska tas ut för
denna.
Bedömning

Ledningskontoret anser att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag bör bifallas.
Aortascreening görs på män det år man fyller 65 år och bör avgiftsbeläggas på
samma sätt som mammografiscreening. Avgiften täcker inte kostnaden för
screeningen, men beräknas inbringa cirka 70 000 kronor.

LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 11

Tillägg i färdtjänstbestämmelserna
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 194
• Ledningskontoret 2014-04-08
• Tekniska nämnden 2012-12-19, § 302

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 194
Au § 196

Tillägg i Färdtjänstbestämmelserna
RS 2013/12

- Tekniska nämnden 2012-12-19 § 302
- Ledningskontoret 2014-04-08

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens förslag om införande av möjlighet att betala egenavgift för
färdtjänst och för övriga kommunala resor i efterskott antas.

•

I Region Gotlands Färdtjänstbestämmelser görs ett tillägg i avsnitt 9, tredje stycket,
enligt följande: ”Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, erläggs direkt
efter genomförd resa till föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som
anmält detta betalningssätt till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid fakturering
tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska nämndens beslut.”

Tekniska nämnden har i december 2012 beslutat att till fullmäktige överlämna följande
förslag:
Färdtjänstbestämmelserna ändras i enlighet med det beslut som Tekniska nämndens
arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2012. Arbetsutskottet beslutade då att möjlighet ges
att fakturera egenavgift för färdtjänst och övriga kommunala resor och att resenären
debiteras faktureringsavgiften.

Av tekniska nämndens ärendebeskrivning framkommer att skälet till förslaget är att
serva vissa resenärer som kan ha svårt att hantera kontanter och att kontanthanteringen
skulle kunna minska i taxibilarna. Samres AB har som lösning erbjudit sig att fakturera
den resenär som så väljer månadsvis i efterskott mot betalning av en faktureringsavgift.
Ledningskontoret har hos samhällsbyggnadsförvaltningen efterfrågat ytterligare utredning
och förslag till regelverk och att detta behandlas av tekniska nämnden. T.ex. vilka andra
åtgärder som övervägts och hur fall med resenärer som inte betalar sina räkningar ska
hanteras. Någon sådan utredning eller övriga uppgifter har förvaltningen inte kunnat
presentera.
Verksamhet 73 buss- och biltrafik (tidigare kallad kollektivtrafik) hade år 2012 drygt 2
miljoner kronor i underskott.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 194 forts
Au § 196

Om det inte av annan lag framgår annat, är det enligt 3 kap. 9 § kommunallagen
fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Dit
räknas beslut om riktlinjer för verksamheten och viktiga frågor beslut.
Fullmäktige har också beslutat Taxor för resor i all kollektivtrafik, inklusive färdtjänst
och sjukresor (senast ändrad den 15 oktober 2012 § 122) och det finns bestämmelser
om resetyperna (varvid styrelsen dock tagit något beslut på delegation).
För tjänster i form av persontransporter betalar resenären ersättningen regelmässigt i
förskott eller i omedelbar anslutning till resan, oavsett om det kallas kort, biljett,
färdbevis eller egenavgift. Det följer också av regionens gällande beslut för de
resetjänster regionen ansvarar för. Vidare gäller att priset jämte betalningsvillkoren är
den faktor som troligen har störst påverkan på konsumtionen av resetjänster. Det får
således även anses vara en principiell nyhet att kunna resa på kredit.
Att kunna resa på kredit i färdtjänsten tillämpas i många kommuner och landsting. Sättet
att betala skiljer sig åt, från vanliga pappersfakturor till system med
autogireringsmöjligheter och e-fakturor. Att förenkla betalningsflöden ligger i tiden
varför ledningskontoret inte ser några hinder för detta.
Däremot bör teknisk nämnden få i uppdrag att ta fram regler för vad som ska gälla för
en persons fortsatta resande om betalning för gjorda resor uteblir. I avsaknad av ett
regelverk för dessa fall finns inte stöd för att utesluta sådan resenär från ytterligare resor.
Varken Samres AB eller transportören har heller något egentligt incitament att motverka
överkonsumtion i dessa fall.
Med detta tillägg tillstyrker ledningskontoret förslaget.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

RS 2013/12

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

8 april 2014

Regionstyrelsen

Tillägg i Färdtjänstbestämmelserna
Förslag till beslut
• Tekniska nämndens förslag om införande av möjlighet att betala egenavgift

för färdtjänst och för övriga kommunala resor i efterskott antas.
• I Region Gotlands Färdtjänstbestämmelser gör ett tillägg i avsnitt 9, tredje

stycket, enligt följande: ”Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort,
erläggs direkt efter genomförd resa till föraren eller faktureras i efterhand för de
resenärer som anmält detta betalningssätt till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska nämndens beslut.”

Bakgrund

1.

Tekniska nämnden har den 19 december 2012, § 302 beslutat att till
fullmäktige överlämna följande förslag.
”Färdtjänstbestämmelserna ändras i enlighet med det beslut som
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2012.
Arbetsutskottet beslutade då att möjlighet ges att fakturera egenavgift för
färdtjänst och övriga kommunala resor och att resenären debiteras
faktureringsavgiften.”

2.

Av tekniska nämndens ärendebeskrivning framkommer att skälet till
förslaget är att serva vissa resenärer som kan ha svårt att hantera
kontanter och att kontanthanteringen skulle kunna minska i taxibilarna.
Samres AB har som lösning erbjudit sig att fakturera den resenär som så
väljer månadsvis i efterskott mot betalning av en faktureringsavgift.

3.

Ledningskontoret har hos samhällsbyggnadsförvaltningen efterfrågat
ytterligare utredning och förslag till regelverk och att detta behandlas av
tekniska nämnden. T.ex. vilka andra åtgärder som övervägts och hur fall
med resenärer som inte betalar sina räkningar ska hanteras. Någon sådan
utredning eller övriga uppgifter har förvaltningen inte kunnat presentera.

4.

Verksamhet 73 buss- och biltrafik (tidigare kallad kollektivtrafik) hade år
2012 drygt 2 mnkr i underskott.
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Ärendenr RS 2013/12

Ledningskontoret
Region Gotland

Bedömning

5.

Om det inte av annan lag framgår annat, är det enligt 3 kap. 9 §
kommunallagen fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell
betydelse eller annars av större vikt. Dit räknas beslut om riktlinjer för
verksamheten och viktiga frågor beslut

6.

Fullmäktige har också beslutat Taxor för resor i all kollektivtrafik,
inklusive färdtjänst och sjukresor (senast ändrad den 15 oktober 2012 §
122) och det finns bestämmelser om resetyperna (varvid styrelsen dock
tagit något beslut på delegation).

7.

För tjänster i form av persontransporter betalar resenären ersättningen
regelmässigt i förskott eller i omedelbar anslutning till resan, oavsett om
det kallas kort, biljett, färdbevis eller egenavgift. Det följer också av
regionens gällande beslut för de resetjänster regionen ansvarar för.
Vidare gäller att priset jämte betalningsvillkoren är den faktor som
troligen har störst påverkan på konsumtionen av resetjänster. Det får
således även anses vara en principiell nyhet att kunna resa på kredit.

8.

Att kunna resa på kredit i färdtjänsten tillämpas i många kommuner och
landsting. Sättet att betala skiljer sig åt, från vanliga pappersfakturor till
system med autogireringsmöjligheter och e-fakturor. Att förenkla
betalningsflöden ligger i tiden varför ledningskontoret inte ser några
hinder för detta.

9.

Däremot bör teknisk nämnden få i uppdrag att ta fram regler för vad
som ska gälla för en persons fortsatta resande om betalning för gjorda
resor uteblir. I avsaknad av ett regelverk för dessa fall finns inte stöd för
att utesluta sådan resenär från ytterligare resor. Varken Samres AB eller
transportören har heller något egentligt incitament att motverka
överkonsumtion i dessa fall.

10.

Med detta tillägg tillstyrker ledningskontoret förslaget.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

2012-12-19

302 Möjlighet för resenärer med färdtjänst och övriga
kommunala resor att betala egenavgiften på faktura
istället för kontant
AU § 208
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen beställer faktureringstjänsten hos Samres.
Resenären debiteras faktureringsavgiften.
Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har avtal med Samres för Färdtjänst och
Sjukresor.
Vid varje resa uttas en egenavgift som betalas direkt till chauffören.
Egenavgifterna redovisas sedan till Samhällsbyggnadsförvaltningen via
Samres.
Det finns önskemål hos resenärer att slippa betala egenavgiften kontant direkt
till chauffören. Några kundgrupper har svårt att hantera pengar, bla sedan
resorna till dagverksamheten för dementa lades över på färdtjänst.
Dessutom skulle kontanthanteringen minska i taxibilarna.
Samres erbjuder sig att fakturera resenärer i Färdtjänst och i övriga kommunala
resor. Resenären kommer att få en faktura/månad inklusive faktureringsavgift.
Resenären väljer själv om han/hon vill betala kontant eller på faktura.
-

Arbetsutskottet ställer frågan om det finns möjlighet för
färdtjänstresenärer att åka buss. Förvaltningen återkommer till
nämnden.

-

Arbetsutskottet efterlyser tydligare information från sjukvårdens sida
om gällande bestämmelser i sjukresor.

___

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Justerare

•

Färdtjänstbestämmelserna ändras i enlighet med det beslut som Tekniska
nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2012. Arbetsutskottet
beslutade då att möjlighet ges att fakturera egenavgift för färdtjänst och
övriga kommunala resor och att resenären debiteras faktureringsavgiften.

•

Ändring av färdtjänstbestämmelserna överlämnas till Regionfullmäktige att
besluta.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2012-12-19

Forts § 302

___

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

___

Protokollsutdrag:
RS/ RF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 12

Sjukresebestämmelser; ändring av
åldersgräns
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 247
• Ledningskontoret 2014-07-02
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 81
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-04-16, § 480

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 247
Au § 242

Ändring av åldersgräns i sjukresebestämmelser
RS 2014/254

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-04-16, § 480
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 81
- Ledningskontoret 2014-07-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Sjukresebestämmelserna förändras så att ersättning för medföljande medges för resa
med barn upp till 18 år.

•

Förändringen träder i kraft 2014-11-01.

Bestämmelser om sjukresor fastställs av regionfullmäktige. Senaste revideringen gjordes
2010-04-19. Ansvaret för sjukresor inom Gotland åligger tekniska nämnden och för
sjukresor till och på fastlandet har hälso- och sjukvårdsnämnden ansvar. Enligt befintligt
regelverk kan en medföljande anhörig medges ersättning för resa med barn upp till
16 år. Denna åldersgräns är inte den gängse åldersgränsen för betecknandet av barn och
inte heller den åldersgräns som barn- och ungdomsmedicinska verksamheten utgår ifrån.
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter är varje människa under 18 år ett barn.
Praxis idag är och har varit att ersättning till medföljare utgår till barn upp till 18 år då
det inte tidigare uppmärksammats att åldersgränsen i sjukresebestämmelserna inte stämt
överens med gängse åldersgräns för betecknandet av barn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att en förändring av sjukresebestämmelserna
görs så att åldersgränsen för barn stämmer överens med gängse åldersgräns.
Förändringen kommer inte att medföra någon förändring av kostnaderna då praxis varit
att ersättning till medföljare utgått till barn upp till 18 år.
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning och stödjer förslaget till förändring i
regelverket.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/254

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-07-02

Regionstyrelsen

Förslag till ändring av åldersgräns i Sjukresebestämmelser
HSN 2014/158
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Sjukresebestämmelserna förändras så att ersättning för medföljande
medges för resa med barn upp till 18 år.
Förändringen ska träda i kraft 2014-11-01.

Bakgrund

Bestämmelser om sjukresor fastställs av regionfullmäktige. Senaste
revideringen gjordes 2010-04-19. Ansvaret för sjukresor inom Gotland åligger
tekniska nämnden och för sjukresor till och på fastlandet har hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvar. Enligt befintligt regelverk kan en medföljande
anhörig medges ersättning för resa med barn upp till 16 år. Denna åldersgräns
är inte den gängse åldersgränsen för betecknandet av barn och inte heller den
åldersgräns som barn- och ungdomsmedicinska verksamheten utgår ifrån.
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter är varje människa under 18 år ett
barn.
Praxis idag är och har varit att ersättning till medföljare utgår till barn upp till
18 år då det inte tidigare uppmärksammats att åldersgränsen i
sjukresebestämmelserna inte stämt överens med gängse åldersgräns för
betecknandet av barn.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att en förändring av
sjukresebestämmelserna görs så att åldersgränsen för barn stämmer överens
med gängse åldersgräns. Förändringen kommer inte att medföra någon
förändring av kostnaderna då praxis varit att ersättning till medföljare utgått till
barn upp till 18 år.
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning och stödjer förslaget till
förändring i regelverket.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

81

Förslag till ändring av åldersgräns i Sjukresebestämmelser

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta:
•
•

Höja åldersgräns för medföljande anhörig vid sjukresor för barn upp till 18 år
Höja åldersgränsen på barn till 18 år, för resor vid besök hos barn, som vårdas på
sjukhus.

Föredragande; enhetschef kollektivtrafik SBF, Anita Carlsson
Bakgrund

I Sjukresebestämmelser finns regler som gäller medföljande vuxna till patienter som är
barn. Det finns också regler för ersättning vid resor avseende besök av barn som vårdas på
sjukhus.
Åldersgränsen har genom åren angivits som ”barn upp till 16 år”. Denna åldersgräns
överensstämmer inte med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Enligt
konventionen är ”varje människa under 18 år” ett barn.
Bedömning

Både verksamheter inom hälso- och sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens områden
berörs av Sjukresebestämmelserna.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit
upp frågan och föreslagit att båda förvaltningarna tar upp ett ärende om en motsvarande
ändring i sin nämnds resereglemente att föra fram som förslag till regionfullmäktige.
Det vore inte rimligt att åldersgränsen för vem som räknas som barn enbart ändrades
avseende sjukresor vid utomlänsvård. Reglementet för sjukresor inom regionen behöver
också ändras.
___
Protokollsutdrag
RS/RF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 13

Utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för Ardre
(Ljugarn), Gothem (Åminne), Sanda,
Tofta, Visby och Västerhejde
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-05-26, § 177
• Ledningskontoret 2014-05-19
• Tekniska nämnden 2014-02-26, § 41

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26

Rs § 177

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ardre
(Ljugarn), Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde
RS 2014/141

- TN 2014-02-26, § 41
- Ledningskontoret 2014-05-19

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ardre (Ljugarn),
Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde fastställs, i enlighet med
tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har föreslagit en utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ardre (Ljugarn), Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde.
Nämnden har föreslagit att regionfullmäktige fastställer nya begränsningar av de berörda
verksamhetsområdena. Fastigheterna ska ingå i den allmänna anläggningen enligt Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Ledningskontoret har inget att invända och tillstyrker att tekniska nämndens förslag till
utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten fastställs.
Beslut och karta vidarebefordras till länsstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr. KS 2014/141
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 19 maj 2014

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområden för vatten och spillvatten
rörande Ardre, Gothem, Sanda, Tofta, Visby ochVästerhejde
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av de nya avgränsningarna av verksamhetsområdena.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i beslut § 41/2014 föreslagit ett antal förändringar
gällande den geografiska avgränsningen av verksamhetsområdena inom
ovan rubricerade områden. I samtliga fall rör det sig om utökningar (bilaga).
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

TN §

41

AU §

24

Utökning av verksamhetsområde vatten och
spillvatten för Ardre (Ljugarn), Gothem (Åminne),
Sanda, Tofta, Visby, Västerhejde

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa nya begränsningar av de
berörda verksamhetsområdena
Beslut och kartor vidarebefordras till länsstyrelsen

•
•
•

Sammanfattning
Utökningen omfattar utbyggnad av ledningsnät för vatten och spillvatten som skett efter
senaste fastställande av de berörda verksamhetsområdena.
Bakgrund
Utbyggnaderna avser Ardre (Ljugarn) Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och
Västerhejde.
Bedömning
Fastigheterna skall ingå i den allmänna anläggningen enligt Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
Ekonomisk analys
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
___
Protokollsutdrag:
RS/RF+handlingara
LS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 14

Återställning av korttidsboende i hus 01
på fastigheten Korpen 5 i Visby;
tilläggsanslag
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 199
• Ledningskontoret 2014-05-20
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 87

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 199
Au § 201

Begäran om tilläggsanslag för återställning av korttidsboende i
hus 01 på fastigheten Korpen 5 i Visby
RS 2014/208

- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 87
- Ledningskontoret 2014-05-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2,45 miljoner kronor för återställning av
lokaler efter vattenskada.

•

Medel anvisas ur regionens eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för återställning av korttidsboende i hus 01
på fastigheten Korpen 5 i Visby. Bottenvåningen har fått omfattande vattenskador.
Denna vattenskada har medfört att befintlig verksamhet tvingats flytta ut och alla
mellanväggar och golv rivits ur ned till betongplattan. Verksamheten vill tillbaka snarast
möjligt och arbetet med att återställa avdelningen som ett korttidsboende med möjlighet
till palliativ vård har inletts. Diskussioner har förts med hyresgästen (socialförvaltningen)
om vissa verksamhetsanpassningar som skall göras när återställningsarbetet påbörjas.
Socialförvaltningen har varit med i processen för att ta fram nya något anpassade
ritningar. Teknikförvaltningen har nu upphandlat en entreprenör för arbetet och därmed
fått in en mer exakt kostnad för återställningen. Återställningskostnaden beräknas bli ca
4 miljoner kronor (mnkr) varav anpassningsåtgärderna beräknas kosta 1,55 mnkr.
Socialförvaltningen har påtagit sig den utökade hyran på cirka 120 000 kronor om året
som anpassningsåtgärderna för med sig. Övriga kostnader belastar fastighetsavdelningen
eftersom summan som försäkringsbolaget erbjuder tyvärr understiger självrisken. Av
denna anledning söker tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 2,45 mnkr.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges på 2,45 mnkr enligt tekniska
nämndens begäran. Medel anvisas ur regionens Eget kapital. Enligt uppgift från
socialförvaltningen finansieras anpassningsåtgärderna på 1,55 mnkr genom
socialnämndens investeringsbudget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/208

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 20 maj 2014

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för återställning av
korttidsboende i hus 01 på fastigheten Korpen 5 i Visby
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2,45 Mkr för återställning av
lokaler efter vattenskada. Medel anvisas ur regionens eget kapital.
Bakgrund

Det har varit en omfattande vattenskada i bottenvåningen vid hus 01 på
fastigheten Korpen 5 i Visby. Denna vattenskada har medfört att befintlig
verksamhet tvingats flytta ut och alla mellanväggar och golv rivits ur ned till
betongplattan. Verksamheten vill tillbaka snarast möjligt och arbetet med att
återställa avdelningen som ett korttidsboende med möjlighet till palliativ vård
har inletts.
Det har förts diskussioner med hyresgästen (socialförvaltningen) om vissa
verksamhetsanpassningar som skall göras när återställningsarbetet påbörjas.
Socialförvaltningen har varit med i processen för att ta fram nya något
anpassade ritningar. Teknikförvaltningen har nu upphandlat en entreprenör för
arbetet och därmed fått in en mer exakt kostnad för återställningen.
Återställningskostnaden beräknas bli ca 4 Mkr varav anpassningsåtgärderna
beräknas kosta 1 550 000 kr. Socialförvaltningen har påtagit sig den utökade
hyran på cirka 120 000 kr om året som anpassningsåtgärderna för med sig.
Övriga kostnader belastar fastighetsavdelningen eftersom summan som
försäkringsbolaget erbjuder tyvärr understiger självrisken. Av denna anledning
söker tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 2,45 Mkr.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges på 2,45 Mkr enligt
tekniska nämndens begäran. Medel anvisas ur regionens Eget kapital. Enligt
uppgift från socialförvaltningen finansieras anpassningsåtgärderna på 1,55 Mkr
genom socialnämndens investeringsbudget.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

87

AU §

42

Begäran av tilläggsanslag för återställning av
korttidsboende i hus 01 på fastigheten Korpen 5 i Visby

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden begär hos regionstyrelsen tilläggsanslag om 2,45 Mkr för
återställning av lokaler efter vattenskada.

Sammanfattning
Det har varit en omfattande vattenskada i bottenvåningen vid hus 01 på fastigheten
Korpen 5 i Visby. Denna vattenskada har medfört att befintlig verksamhet tvingats
flytta ut och alla mellanväggar och golv rivits ur ned till betongplattan. Verksamheten
vill tillbaka snarast möjligt och arbetet med att återställa avdelningen som ett
korttidsboende med möjlighet till palliativ vård har inletts.
Bakgrund
Teknikförvaltningen har rivit ur allt som är vattenskadat samt torkat ut den befintliga
betongplattan. Det har förts diskussioner med hyresgästen om vissa
verksamhetsanpassningar som skall göras när återställningsarbetet påbörjas.
Socialförvaltningen har varit med i processen för att ta fram nya något anpassade
ritningar. Teknikförvaltningen har nu upphandlat en entreprenör för arbetet och därmed
fått in en mer exakt kostnad för återställningen.
Återställningskostnaden är 4 miljoner kronor varav anpassningsåtgärderna beräknas
kosta 1 550 000 kronor. Socialförvaltningen har påtagit sig den utökade hyra på cirka
120 000 kronor om året som anpassningsåtgärderna för med sig. Övriga kostnader
belastar fastighetsavdelningen eftersom summan som försäkringsbolaget erbjuder tyvärr
understiger självrisken. Av denna anledning söker fastighetsavdelningen ett tilläggsanslag
på 2,45 miljoner kronor.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 15

Snäcks Camping AB; förslag till
överenskommelse samt tilläggsanslag
för inlösen av egendom
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 257
• Ledningskontoret 2014-08-07

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28

Rs § 257
Au § 252

Information. Snäcks Camping AB
RS 2013/380

- Ledningskontoret 2014-08-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionfullmäktige godkänner förslaget till överenskommelse med Snäcks Camping
AB och erbjuder, i enlighet med grundavtalet från 2003 Snäcks Camping AB,
ersättning för inlöst egendom på Snäcks camping med 12 087 277 kr med anledning
av arrendets upphörande och avflytt från fastigheten.

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 12 087 277 för inlösen av egendom enligt
avtal med Snäcks camping AB, vilket tas ur regionens eget kapital.

Regionstyrelsens beslut
•

Regiondirektören får i uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen,
genomföra inlösenförfarandet enligt beslut ovan.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att hantera den framtida användningen av Snäcks
camping.

Snäcks Camping AB (SCAB) har stämt regionen på 29 856 786 kr. Förslaget innebär att
SCAB får 12 087 277 kr i inlösenersättning.
Ledningskontorets nya förslag omfattar, till skillnad mot tidigare förslag i regionstyrelsen
2014-03-27, § 93, samtliga investeringar eftersom SCAB inte längre ska fortsätta med
någon verksamhet på området. Det nya förslaget omfattar inte heller någon option på
framtida tomträtt/markköp. Ytterligare en skillnad är att återställningskostnaden på
2,5 mnkr delas lika mellan parterna. I tidigare förslag skulle regionen ensam svara för
återställningskostnaden. Det tidigare förslaget innebar en partiell inlösensumma på
10 873 00 kr plus att regionen skulle ersätta SCAB för återställning med 2,5 mnkr dvs
total kostnad för regionen på 13 373 000 kr. Det nya förslaget omfattar samtliga avtalsreglerade investeringar till en total kostnad på 12 087 277 kr och inga ytterligare
optioner och åtaganden i förhållande till SCAB. Då regionen hanterar återställning av
området, och därmed kostnaderna för detta, har inlösenersättningen minskats med 50 %
av återställningskostnaden på 2,5 mnkr (13 337 277 - 1 250 000 = 12 087 277 kr).
Arbetsutskottet ställer sig bakom ledningskontorets förslag.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 7 augusti 2014

Regionstyrelsen

Förslag inlösen av Snäcks camping
Förslag till beslut regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionen erbjuder i enlighet med grundavtalet Snäcks Camping AB ersättning
för inlöst egendom på Snäcks camping med 12 087 277 kr med anledning av
arrendets upphörande och avflytt från fastigheten.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, upprätta erforderliga handlingar som följer av
inlösenförfarandet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att hantera den framtida användningen av
Snäcks camping.

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med erforderligt belopp vilket tas ur
regionens eget kapital.

Bakgrund

Gotlands kommun och Snäck Camping AB (SCAB) träffade 2003 ett
arrende-/optionsavtal om Snäcks camping. Syftet med avtalet var att åstadkomma
förutsättningar för utveckling av campingverksamheten. Efter planläggning och
gjorda nyinvesteringar skulle SCAB få möjlighet att förvärva anläggningen med
tomträtt. För det fall avtalet skulle komma sägas upp skulle kommunen lösa in
SCAB:s nyinvesteringar till bokfört värde beräknat efter en 20-årig
avskrivningstid. SCAB valde i maj 2013 att skriftligen säga upp
arrende-/optionsavtalet till upphörande 2013-12-31 och regionen har bekräftat
uppsägningen.
En del av avtalet var att regionen åtog sig att detaljplanlägga campingområdet för
den avsedda campingverksamheten enligt SCABs önskemål om utformning av
hela detaljplaneområdet utifrån de investeringsåtgärder som reglerades i avtalet.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/380

Region Gotland

Tidsrymden för planarbetet beräknades till ca ett år från det att kommunstyrelsen
givit planuppdraget till byggnadsnämnden. SCAB åtog sig att snarast inkomma
med önskemål om utformning av hela detaljplaneområdet, vilket skulle innefatta
samtliga investeringar som följde av avtalet. För planläggningskostnaderna skulle
kommunen svara.
Från det att avtalet tecknades 2003 har arbetet med att få fram en detaljplan för
området pågått. I december 2007 antog fullmäktige en detaljplan. Beslutet
överklagades och efter överprövning upphävdes planen av regeringsrätten i mars
2010. Motiveringen var att detaljplanen saknade stöd i översiktsplanen och att
detaljplanen därmed borde föregåtts av ett planprogram. I september 2010 gav
byggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta
en detaljplan för Snäcks camping. Ett planprogram godkändes av
byggnadsnämnden i februari 2012. Ett förslag till detaljplan kom därefter för
samråd i maj 2012.
Byggnadsnämnden beslutade 2013-04-04 om att genomföra samråd med
planförslag för campingområdet. Vid samrådet inkom ett antal synpunkter
samtidigt som SCAB sa upp arrendeavtalet vilket kom att leda till att ett förnyat
planförslag togs fram. Detta förslag avviker till del från tidigare planprogram
varför byggnadsnämnden 2013-11-13 beslutat att förnyat samråd ska ske. Efter
samrådet har nämnden begärt att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett
justerat förslaget så att området närmast havet ska kunna utnyttjas för rörlig
camping.
På campingen har under arrendetiden ställts upp 90 villavagnar och 20 stugor.
Anläggningen har kompletterats med en restaurangbyggnad och en
poolanläggning samt att befintliga byggnader renoverats.
Inlösen av investeringar
Efter att SCAB sagt upp avtalet har diskussioner förts kring hur avvecklingen av
SCAB:s verksamhet inom campingområdet ska ske. SCAB har presenterat en
inlösenlista över gjorda investeringar som både är av slaget fastighetstillbehör och
byggnadstillbehör, markarbeten, schaktningar, ledningsdragningar för el, vatten
och avlopp, vägar, parkeringsplatser och gräsmattor och annan utrustning som
utgör lösöre.
Ledningskontorets utgångspunkt har varit att SCAB:s ersättningskrav dels ska
föras utifrån investeringar som tillförts anläggningen och utgör allmänna
fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör och finns med i bolagets bokföring.
SCAB har inte accepterat regionens syn på hur inlösenersättningen ska beräknas
varför SCAB har stämt regionen på inlösenersättning om ca 30 mnkr.
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Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret
Region Gotland

Samtidigt har båda parter fortsatt sitt arbete med finna en lösning till 2014 års
campingsäsong och framtiden. Regionen och SCAB har i förhandlingsarbetet
erbjudit olika lösningar som dock motparten inte accepterat.
Under tiden som förhandlingarna pågått har SCAB flyttat bort samtliga
villavagnar och bostadshus från campingplatsen. Under sommaren har en sista
ansträngning gjorts för att undvika att tvisten behöver hamna i domstol där
vardera part har en särskild utomstående förhandlingsman. Ett resultat har
framarbetats av förhandlingspersonerna enligt följande:
Inlösen av investeringar på Snäck

Undertecknade Michael Juniwik förhandlingsman för Snäcks Camping AB
och Jan-Åke Björklund förhandlingsman för Region Gotland har enats om
följande bedömning grundad på det underlag vi refererar.
Vi har tagit del av arrendeavtalen om Snäck, inlagorna till Gotlands
tingsrätt, regionens beslut och andra handlingar i ärendet.
Våra huvudmän är oeniga om hur arrendeavtalens bestämmelser om
inlösen av investeringar ska tolkas - vilka investeringar det gäller och vilket
belopp regionen ska utbetala till bolaget för inlösen. Det framstår att just
tolkningen av tillgångar varit upphov till missförstånd och vi tror att parterna
kan komma överens genom att detta blir klarlagt, samt att kraven från
SCAB anpassas till att vilja nå en lösning.
Villavagnarna är idag i bolagets bokföring värderade till 16 373 367 kr.
Övriga investeringar/tillgångar är hos bolaget bokförda till 13 483 419 kr.
Kostnaderna för att anpassa villavagnstomterna till moderna husvagns- och
husbilstomter beräknas medföra ytterligare investeringar om cirka 2 500
000 kr. SCAB önskar notera att de ytterligare investeringarna skapar 90
platser som är anpassade för den nya trenden i Sverige, sk Glamping
(Glamourös camping). Detta ökar efterfrågan på Snäck som campingplats.
Bolaget har hos Gotlands tingsrätt yrkat att regionen ska betala 29 856 786
kr för inlösen. Som framgår nedan är det viktigt att känna till att underlaget
för summan kommer att revideras vid eventuell tingsrättsförhandling, då
vissa inventarier sålts och nya tillkommit som ej var känt vid
stämningstillfället.
Regionen har i yttrande till tingsrätten medgivit att betala 2 572 034 kr för
inlösen.
I en " tidigare förhandling" har regionen beräknat värdet av det som ska
inlösas till 10 873 000 kr. Vid detta tillfälle var avsikten att bolaget skulle
fortsätta med viss verksamhet på Snäck, varför alla tillgångar möjligen inte
medräknats. Detta skulle kunna vara en förklaring till skillnaden mellan
beloppen 13 483 419 och 10 873 000 kr. Vi avser nedan att dela upp de
olika posterna samt föreslå två olika lösningar.
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Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret
Region Gotland

Vi föreslår att våra huvudmän träffar följande överenskommelse som
alternativ till fortsatt rättslig process:
Villavagnarna till ett bokfört värde av 16 373 367 kr ska inte inlösas av
regionen. Den negativa skillnaden i marknadsvärde mot bokfört värde
avser SCAB att hantera genom denna uppgörelse. (ca 3 mkr.)
I nedanstående listor föreslår vi att regionen övertar investeringar gjorda
och avskrivna enligt avtalet på 20 år. Första listan innehåller mycket få
inventarier, som är att anse som fastbyggda, t.ex. en TV och några
tvättmaskiner. Det som i övrigt är gemensamt för listan (och grunden för
densamma i tidigare dialog) är att det är investeringar gjorda på mark och
byggnader som fanns på området vid ingången av avtalet.
Den andra listan innehåller de helt nya byggnationer som SCAB gjort på
området, samt på plats som i tidigare arrendeavtal (läs 1982-2002)
separerats från campingen. Det gäller restaurang, butik, golf och pool. Det
innehåller en blandning av byggnationer och inventarier - 3 115 000 kr.
SCAB erbjuder regionen att köpa detta, och kommer i så fall att minska
värdet på inventarierna till 5 års avskrivning. Då blir summan 2 971 000 kr.
SCAB kan också tänka sig att kvarstå som ägare och förvaltare av dessa
fastigheter. Då behöver SCAB, eller jämställt bolag, ett längre
arrendekontrakt och en hyra för området som beräknas till avkastningen av
den omsättning som tillgångarna skapar. Inkomsterna för dessa delar ligger
normalt på 210 000 kr och arrendet bör vara ca 15% av detta.
Den tredje listan innehåller en mängd inventarier som behövs för att
använda anläggningen. Regionen kan välja om man önskar inlösa detta,
alternativt behåller SCAB dessa tillgångar.
Sammanfattningsvis skall regionen lösa in investeringar på 10 366 192.
(Regionen bör sedan färdigställa husvagnsplatser för ca 2,5 mkr.) Den
beräknade kostnaden för att iordningställa husvagnsplatserna ca 2,5 mkr
delar parterna på. 1,25 mkr dras därför från den slutsumma regionen ska
betala för inlösen.
Regionen väljer också att antingen överta byggnationer inklusive vissa
inventarier gällande pool, restaurang, golf och butik för 2 971 000 kr totalt
13 337 277 kr eller att arrendera ut ett område mot ca 30 000 i årlig intäkt
för motsvarande verksamhet.
Vidare kan regionen välja att antingen köpa verksamhetsinventarier för
474 558 kronor, eller avstå.
Visby 2014-07-28
Michael Juniwik

Jan-Åke Björklund

Bilaga: Förteckning enligt uppdelning
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Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret

5 (6)

Region Gotland

Bilagor:
LISTA 1
Till regionen att lösa in
2005-05-02
Markarbete Camping tomterna.
2005-05-31
Ombyggnad servicehus
2005-06-30
Camping/Villavagns tomterna anpassning
2006-05-01
Camping/Villavagns tomter anpassning
2006-05-31
Ombyggnad reception
2006-06-15
Markanläggning
2007-01-01
Markarbete camping/villavagns tomterna
2007-01-01
Markarbete stugor och stugor med inredning
2007-06-29
Markarbete camping/villavagnar
2007-06-30
Markanläggning
Elinstallationer tomter för
camping/villavagnar,montering glas
2008-05-23
2009-03-23
Lekpark
2009-09-28
Strandrensning, sand.
2010-01-01
Ny nedfart till campingen
2004-05-26
Spärrbom
2005-06-30
TV servicehus
2007-07-01
30*90 glasskivor a 1000:2008-02-24
Hot tube
2008-04-08
Lekpark
2012-05-20
2 tvättmaskiner + 2 tumlare
2013-01-31
Deponeringsskåp
2013-07-18
Cylinda Tvätt PT3120
Summa

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

3 450 000
1 080 984
1 812 312
293 776
293 662
348 685
4 382 275
2 520 553
11 900
179 817

1 380 000
409 934
679 826
97 928
96 747
114 157
1 314 683
756 166
3 570
49 511

2 070 000
671 050
1 132 486
195 848
196 915
234 528
3 067 592
1 764 387
8 330
130 306

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

173 287
107 300
68 977
92 102
26 810
11 267
270 000
139 840
273 419
40 000
4 600
18 936

43 321
21 460
13 795
13 815
11 519
4 223
94 500
41 952
82 026
4000
230
947

129 966
85 840
55 182
78 287
15 291
7 044
175 500
97 888
191 393
36 000
4 370
17 989
10 366 192

LISTA 2
Till regionen att lösa in eller ägs vidare av SCAB
2004-05-01
Affär mm
20
2004-05-01
Restaurang
20
2004-05-01
Uthyrningstugor
20
2007-06-30
Ombyggnad restaurang
20
2009-01-01
Pool och poolområdet
20
2012-02-01
Minigolfbana
20
2003-06-01
Butiksinredning
20
2004-05-04
Restauranginventarier
20
2004-05-27
Inredning till restaurang
20
2004-06-28
Restaurangstolar
20
2004-06-30
Kylrum restaurang
20
2004-07-24
Ugn restaurang
20
Summa Värde
Summa erbjudande

250 000
800 000
140 000
388 811
2 400 000
100 000
158 000
20 000
16 737
17 288
46 202
8 000

108 333
346 667
60 667
107 059
480 000
5000
75 709
8 657
7 193
7 349
19 637
3 374

Alt
Restvärde restvärde
141 667
453 333
79 333
281 752
1 920 000
95 000
82 291
0
11 343
0
9 544
0
9 939
0
26 565
0
4 626
0
3 115 393
2 971 085

Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret

6 (6)

Region Gotland

LISTA 3
Varor som plockas bort och kan köpas av regionbolag eller arrendator
2004-05-18
Strandrensare
20
2005-07-18
Container
20
2005-12-06
Container
20
2007-07-18
14 Sopkärl
20
2007-10-29
2 st elbilar Club Car
20
2007-12-21
Stämpelklocka
20

80 000
9 000
10 000
22 176
80 000
21 000

2009-01-19
2011-01-01
2011-06-12
2011-07-19

Dator
Gräsklippare
Lastmaskin Volvo L50 inkl snöblad
Planeringsskopa

20
20
20
20

9 890
70 000
200 000
15 900

34 474
3 354
3 533
6 654
24 000
6 300
2 475
10 500
30 000
2 385

2012-03-29

Bil

20

23 000

2 300

20 700

2012-05-08

15 st brandsläckare

20

34 652

3466

31 186

2012-05-08
2012-08-10
2013-10-04

Bordtennisbord och fotbollsmål, nät
Pallgaffel
Dator & Skärm

20
20
20

14 940
12 900
3 500

1494
1290
175

13 446
11 610
3 325

Summa

Bedömning

SCAB har stämt regionen på 29 856 786 kr. Förslaget innebär att SCAB får
12 087 277 kr i inlösenersättning.
Till skillnad mot tidigare förslag i regionstyrelsen 2014-03-27, § 93, omfattar det
nya förslaget samtliga investeringar eftersom SCAB inte längre ska fortsätta med
någon verksamhet i området. Till skillnad mot tidigare förslag omfattar inte detta
förslag någon option på framtida tomträtt/markköp efter det att detaljplanen
vunnit laga kraft. En annan skillnad är att återställningskostnaden på 2,5 mnkr
delas lika mellan parterna. I tidigare förslag skulle regionen ensam svara för
återställningskostnaden. Det tidigare förslaget innebar en partiell inlösensumma på
10 873 00 kr plus att regionen skulle ersätta SCAB för återställning med 2,5 mnkr
dvs total kostnad för regionen på 13 373 000 kr. Det nya förslaget omfattar
samtliga avtalsreglerade investeringar till en total kostnad på 12 087 277 kr och
inga ytterligare optioner och åtaganden i förhållande till SCAB. Därtill ska
regionen svara för erforderliga återställningskostnader.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör

45 526
5 646
6 467
15 522
56 000
14 700
7 415
59 500
170 000
13 515

474 558

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 16

Investeringar i mark och stadsmiljö;
tilläggsanslag
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 275
• Ledningskontoret 2014-08-05
• Tekniska nämnden 2014-06-18, § 149

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 275
Au § 266

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark och stadsmiljö
RS 2014/370

- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 206
- Tekniska nämnden 2014-06-18, § 149
- Ledningskontoret 2014-08-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 942 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö. Medel anvisas genom statsbidrag.

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 4 942 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö. Finansieringen av projekten förslås ske med EUbidrag eftersom de bidrar till att genomföra det Näringspolitiska programmet.
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2014 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det Näringspolitiska programmet har Region Gotland
beviljats statsbidrag med 4 942 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan
fördubblas för ett antal projekt. I befintlig investeringsbudget finns projekten
budgeterade med 4 942 000 kronor. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till
9 884 000 kronor vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande. Projektstödet
består av statliga medel för regional tillväxt som Region Gotland ansvarar för och det är
regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet behandlades i regionstyrelsen i juni 2014.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens ansökan
och konstaterar att med hänsyn tagen till gällande redovisningsregler som föreskriver
bruttoredovisning av alla investeringar så måste investeringen tas upp i regionens
investeringsbudget även om utgiften betalas med statsbidrag.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 942 000
kronor och att medel anvisas genom statsbidrag.
Arbetsutskottet föreslog beslut i enlighet med ledningskontorets yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/370

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 5 augusti 2014

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 942 tkr för investeringsutgifter
avseende mark och stadsmiljö. Medel anvisas genom statsbidrag.
Bakgrund

Tekniska nämnden ansöker i protokollsutdrag 2014-06-18, §149, om
tilläggsanslag med 4 942 tkr för investeringsutgifter avseende mark och
stadsmiljö.
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2014 ska investeringar
göras inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget.
Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
”Näringspolitiska programmet” har Region Gotland beviljats statsbidrag med
4 942 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal
projekt.
I befintlig investeringsbudget finns projekten budgeterade med 4 942 tkr. Den
totala investeringsutgiften behöver höjas till 9 884 tkr vilket innebär att
investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet består av statliga medel för regional tillväxt som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen.
Ärendet behandlas i regionstyrelsen 19 juni (§ 206).
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
ansökan.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/370

Region Gotland

Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler
som föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste investeringen
tas upp i regionens investeringsbudget även om utgiften betalas med
statsbidrag.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
4 942 tkr och att medel anvisas genom statsbidrag.
Ledningskontoret

Jan Björinge

regiondirektör

2 (2)

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

TN § 149
AU §

Protokoll

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i markoch stadsmiljö

87

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 4 942 tkr
för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

Finansiering sker med 4 942 tkr i EU-bidrag för projekten eftersom de bidrar till att
genomföra det Näringspolitiska programmet.

Bakgrund
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2014 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget.
Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
”Näringspolitiska programmet” har Region Gotland beviljats statsbidrag med 4 942 tkr
vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal projekt.
I befintlig investeringsbudget finns projekten budgeterade med 4 942 tkr. Den totala
investeringsutgiften behöver höjas till 9 884 tkr vilket innebär att investeringarna blir
mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats, består av statliga medel för regional tillväxt som Region
Gotland ansvarar för, och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen.
Ärendet behandlas i regionstyrelsen 19 juni.
I nedanstående tabell redovisas samtliga projekt, som omfattas med beräknad
investeringsutgift, sam befintlig investeringsbudget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

Forts § 149
Projekt

Stenläggning Wismarsgränd och
S:t Nicolaigränd
Belysning huvudstråk innerstaden
Hänvisningsskyltar
Vägmärken
Staket i hamnen
Passager
Beläggning innerstaden

Projekt

Kyrktrappan
Dubbenstrappan (Strandgatan)
Beläggning Visby
Brygga i Snäck
Toalett i Tingstäde
Toalett i Slite
Brygga i Norderstrand
Brygga i Sigvalde träsk
Sittplats, utsiktsplats
strandpromenad
Utegym strandpromenaden
Nya soptunnor
Rabatter
Toalett i Tallunden
Lekplats Almedalen större och
tillgänglig
Försköna dammen i Slite
Upprustning av Almedalen
damm/rabatter
Upprustning vägar Fårö
Upprustning väg till Holmhällar
Total

Total
utgift, tkr

TN Budget
2014, tkr

300
370
100
60
400
314

150
185
50
30
200
157

Total
utgift, tkr

TN Budget
2014, tkr

100
200
200
75
600

50
100
100
38
300

70
400

35
200

2 919
866
9 884

1 459
433
4 942

600

60
10
1 000
350
70
300
400
60
60

300

30
5
500
175
35
150
200
30
30

Stadskärna och innerstaden
I delprojektet ”Stadskärna och innerstaden” skall Wismars gränd, S:t Nicolaigränd och
Kommendantsbacken (Visborgsgatan – Slottsbacken) rustas upp och göras mer
tillgängliga.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

Protokoll

Forts § 149
Belysning kommer bytas ut längs stråk i innerstaden och extra julbelysning kommer att
skapas. Hänvisningsskyltar skall sättas upp för att informera turister om var intressanta
besöksmål finns inom Världsarvet. Vägmärken kommer också att bytas ut så att de blir
synligare och får en bra standard. Kyrktrappan och Dubbenstrappan kommer att rustas
upp.
Staket kommer att sättas upp i hamnen för att göra tydliga avgränsningar mellan fordon
och oskyddade trafikanter. Ett antal gång- och cykelpassager tillgänglighetsanpassas.
Nya och större soptunnor kommer att köpas in och placeras ut på strategiska platser.
Stränder och strandpromenad
I delprojektet för ”Stränder och strandpromenad” skall åtgärder i anslutning till stränder
och strandpromenaden i Visby genomföras. Bryggor ska rustas upp i Snäck,
Norderstrand och Sigvalde träsk. Toaletter ska rustas upp i Tingstäde och Slite.
Sittplatser och utsiktsplatser samt utegym skall skapas längs strandpromenaden i Visby.
Turistvägar
I delprojektet för ”Turistvägar” skall ett antal grusvägar upprustas på Fårö och
standarden på vägen ner till Holmhällar skall förbättras. Både Fårö och Holmhällar är
viktiga för besöksnäringen.
Parker
Fler rabatter i parkerna kommer att kunna planteras med blommor. Almedalens damm
och rabatter rustas upp och lekparken utökas och tillgänglighet anpassas. Dammen i
Slite park förskönas. I Tallunden kommer toaletten att rustas upp.
Bedömning
Enligt förvaltningens bedömning behövs 4 942 099 kr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Motsvarande inkomst är beviljad som
projektmedel för att kunna genomföra det Näringspolitiska programmet.
Investeringsutgifterna är därmed finansierade.
Investeringarna beräknas genomföras under år 2014.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 17

Kapitaltillskott och inlösen av lån till
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 277
• Ledningskontoret 2014-08-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 277
Au § 268

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF
RS 2014/450

- Stockholms läns landsting 2014-08-19
- Ledningskontoret 2014-08-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till ny bolagsordning för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
godkänns.

•

Regionfullmäktige beslutar att tillskjuta Region Gotlands andel av garantikapitalet till
LÖF om 7 112 000 kronor.

•

Regionfullmäktige beslutar att inlösa Region Gotlands revers till LÖF om
36 950 000 kronor.

Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av
kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras i form av nytt garantikapital
varav Region Gotlands andel utgör 7 112 000 kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna
mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav Region Gotlands
lån till bolaget utgör 36 950 000 kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya
europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer krav på högre
kapitaltäckning än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför
tillskottet i sig inte belastar resultatet.
De nya reglerna, Solvens II, träder i kraft 2016-01-01. För att klara tidsgränsen förutsätts
att 50 procent av garantikapitalet är registrerat hos Bolagsverket senast maj 2015 vilket i
sin tur förutsätter att bolagsordningen i LÖF har ändrats. En extra bolagsstämma
kommer att hållas i november 2014 för att ändra bolagsordningen i tid för inbetalningen
till bolaget. Resterande 50 procent av garantikapitalet ska vara inbetalat i november 2015
medan reverserna inlöses senast december 2015.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 277 forts
Au § 268

För att bolagsstämman ska kunna anta ny bolagsordning krävs minst 21 röstberättigade i
fullmäktige. Varje delägare har enligt bolagsordningen rätt att utse högst två fullmäktige,
vilka i Region Gotland utgörs av Åke Svensson och Lena Celion för åren 2010-2014.
Åren 2007-2008 genomfördes senast kapitaltillskott till LÖF, ett kapitaltillskott som vid
den tidpunkten skrevs ned i bokföringen. Utredning pågår för närvarande för att
undersöka om nedskrivningen med nuvarande synsätt kan återföras med totalt 200
miljoner kronor eller 1,2 miljoner kronor för Region Gotland. En eventuell återföring
bokförs som en intäkt och förbättrar resultatet.
Arbetsutskottet föreslår beslut i enlighet med ledningskontorets yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/450

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 20 augusti 2014

Regionstyrelsen

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
• godkänna förslaget till ny bolagsordning enligt bilaga 5
• tillskjuta Region Gotlands andel av garantikapitalet till LÖF om 7 112 000
kronor
• inlösa Region Gotlands revers till LÖF om 36 950 000 kronor
Sammanfattning

Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på
bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov.
Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras form
av nytt garantikapital varav Region Gotlands andel utgör 7,112 miljoner
kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner
kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000
miljoner kronor löses varav Region Gotlands lån till bolaget utgör 36,950
miljoner kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska
regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre
kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång
varför tillskottet i sig inte belastar resultatet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-08-20
2. Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14
3. Protokoll bolagsstämma 2014-05-14
4. Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll
5. Förslag till ny bolagsordning för LÖF
6. PM LÖF 2014-06-26
Bakgrund

Bolagsstyrelsen för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag beslutade 201405-14 att ”begära att Patientförsäkringen LÖFs delägare löser föreliggande reverser samt
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Utdrag ur
Styrelseprotokoll LÖF
140514

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/450

Region Gotland

tillskjuter ytterligare 1200 MSEK i garantikapital för att kapitalisera upp bolaget inför
Solvens II” (bilaga 2)
Styrelsen informerade ägarna vid bolagsstämman den 2014-05-14 om behovet
av nytt kapitaltillskott till bolaget och inlösen av de lån landstingen har
gentemot LÖF. Styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan vidare, bilaga 3,4.
En arbetsgrupp har på uppdrag av landstingens ekonomidirektörer och
tillsammans med LÖF arbetat fram underlagen för beslut. En av LÖF
upprättad promemoria, bilaga 6, beskriver förutsättningarna och de tekniska
detaljerna kring förslaget.
Solvens II

Orsaken till begäran om kapitaltillskott är ett nytt regelverk från Europeiska
kommissionen, Solvens II med införande senast 2016-01-01, som kommer att
ersätta det nuvarande regelverket, Solvens I. Regelverken ställer krav på
försäkringsbolagen att förbättra konsumentskyddet genom att framförallt
säkerställa att bolagen har tillgångar som garanterar försäkringstagarnas skydd.
Solvens II ställer högre krav än nuvarande regelverk genom att i högre
utsträckning täcka in framtida risker, vilka för LÖF huvudsakligen utgörs av
skadeförsäkringsrisken, att intäktsräntorna på reverserna inte tidsmässigt
matchar skuldens utbetalningar (ränterisk) och att bolaget har allt för stor
koncentration av sina placeringar gentemot landstingen.
Finansinspektionen, som ger tillstånd och utövar tillsyn över försäkringsbolag,
har medverkat i processen med tolkningar av regelverkets krav på bolaget,
vilket resulterat i att nytt kapital måste tillföras från alla landstingen om totalt
1 200 miljoner kronor under förutsättning att reverserna om sammanlagt 6 000
miljoner kronor samtidigt inlöses. Kapitaltillskottet skulle med nuvarande
förutsättningar bli cirka 450 miljoner kronor högre om reverserna inte inlöses
samtidigt som risken ökar för att ovan nämnda matchningsproblematik kan
ställa krav på ytterligare kapitaltillskott framöver. Erhåller inte LÖF
kapitaltillskottet riskeras att Finansinspektionen påbörjar tvångslikvidering av
bolaget.
Region Gotlands andel av kapitaltillskottet utgör 7,112 miljoner kronor efter en
fördelning i förhållande till folkmängden 2013-12-31. Reversens storlek uppgår
i Region Gotland till 36,950 miljoner kronor.
Kapitaltillskottet kommer att ske i form av garantikapital. LÖF har utrett olika
sätt att tillföra bolaget nytt kapital varvid garantikapitaltillskott bedömts som
fördelaktigast. Genom att tillföra kapitalet som garantikapital kan bolaget
återbetala tillskottet till landstingen om förutsättningarna förändras så att
tillskottet inte längre behövs. Som en konsekvens av att tillskott sker genom
garantikapital måste bolagsordningen ändras på denna punkt, se bilaga 5.
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Tidplan

De nya reglerna Solvens 2 träder i kraft 2016-01-01. För att klara tidsgränsen
förutsätts att 50 procent av garantikapitalet är registrerat hos Bolagsverket
senast maj 2015 vilket i sin tur förutsätter att bolagsordningen i LÖF har
ändrats. En extra bolagsstämma kommer att hållas i november 2014 för att
ändra bolagsordningen i tid för inbetalningen till bolaget. Resterande 50
procent av garantikapitalet ska vara inbetalat i november 2015 medan
reverserna inlöses senast december 2015.
Bolagsstämma

För att bolagsstämman ska kunna anta ny bolagsordning krävs minst 21
röstberättigade fullmäktige. Varje delägare har enligt bolagsordningen rätt att
utse högst två fullmäktige, vilka i Region Gotland utgörs av Åke Svensson och
Lena Celion för åren 2010-2014.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Reverserna

LÖF har per 2013-12-31 ett placerat kapital om 8,2 miljarder kronor varav
reverserna mot landstingen utgör 6,0 miljarder kronor. Mellanskillnaden om
2,2 miljarder utgörs i huvudsak av placeringar i Svenska staten, kommuner och
bostadsinstitut. Finansinspektionens krav enligt Solvens II innebär att andelen
placeringar i andra tillgångar än landstingsreverserna ska utökas, framförallt
andelen i säkra placeringar som svenska staten. Avkastningen för LÖF på
reverserna från landstingen utgår från en kort ränta, stibor 3 månader, med ett
tillägg om 0,5 procentenheter. Stibor 3 månader ligger i början på juli månad på
nivån 0,5 procent, vilket totalt innebär en avkastning på 1,0 procent för LÖF.
Avkastningen för statsobligationer med en löptid på 10 år, som är ett
godtagbart alternativ för LÖF för att få en bättre matchning av skulder och
tillgångar, uppgår till cirka 1,7 procent. Andra placeringar med högre kreditrisk
innebär högre avkastning. Sammantaget innebär det att LÖF i nuläget inte
skulle tappa någon avkastning genom att landstingen löser in reverserna.
Den kvarvarade löptiden för lånen är 5 år från tidpunkten för inlösen 2015-1231 till ursprungligt förfall 2020-12-31. För landsting som måste ersätta lånet
från LÖF med annat lån kan konstateras att räntan för alternativ upplåning i
marknaden med en löptid om 5 år för närvarande uppgår till stibor med ett
tillägg om 0,3-0,5 procentenheter, det vill säga cirka 0,9 procent exklusive
avgifter. Nuvarande ränteindikationer innebär att kostnaden för alternativ
upplåning för landtingen inte bedöms bli dyrare än nuvarande lösning med
reverserna gentemot LÖF.
Löser landstingen reverserna med befintlig likviditet är kalkylen på marginalen
något mer gynnsam, förutsatt att placering av likviditeten genomförts med
samma löptid och risk.
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Ovanstående resonemang bygger på nuvarande kreditmarginaler och ränteläge,
vilka kan komma att ändras under tiden tills reverserna ska lösas. Oavsett hur
lösen av reverserna finansieras torde denna inlösen endast ha marginell
inverkan på landstingens resultat.
Region Gotland avser utifrån dagsläget att lösa reversen inom befintlig
likviditet.
Garantikapital

Kravet att förstärka LÖF:s kapital med 1 200 miljoner kronor kan bedömas
ekonomiskt i likhet med ovanstående kalkyl. För LÖF innebär tillskottet att
1 200 miljoner kronor kan placeras i framförallt statsobligationer med 1,7
procent i avkastning, cirka 20 miljoner kronor. Avkastningen förstärker LÖF:s
resultat och innebär att avkastningen på sikt kommer ägarna till del.
För landstingen innebär garantikapitaltillskottet att likvida medel måste tillföras
LÖF som måste lånas upp eller utbetalas ur tillgängliga likvida medel. Räntan
på lånet eller uteblivna intäktsräntor på likvida medel kommer att belasta
landstingens resultat. Storleken av räntan är beroende av hur kapitalet lånas
eller hur likviditeten varit placerad. För Region Gotland blir det ingen
resultateffekt då garantikapitaltillskottet beräknas hanteras inom befintlig
likviditet.
Garantikapitaltillskottet upptas som finansiell tillgång i landstingens
balansräkningar, vilket är avstämt med expertgruppen inom Rådet för
kommunal redovisning. Därigenom belastar inte tillskottet landstingens resultat
så länge som bolagets egna kapital överstiger tillskjutna medel.
2007-2008 genomfördes senast kapitaltillskott till LÖF, ett kapitaltillskott som
vid den tidpunkten skrevs ned i bokföringen. Utredning pågår för närvarande
för att undersöka om nedskrivningen med nuvarande synsätt kan återföras med
totalt 200 miljoner kronor eller 1,2 miljoner kronor för Region Gotland. En
eventuell återföring bokförs som en intäkt och förbättrar resultatet.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör
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Landstingen Ömsesidiga
Försäkringsbolag
Solvens II

Solvens I VS Solvens II
Solvens I (Nuvarande finansiella regelverk för
försäkringsbolag)
Solvens II (2016-01-01)
•
Ökat kundskydd
•
Skydd för den finansiella stabiliteten i en orolig
marknadstid
•
Riskbaserat utifrån enskilda bolagsåtaganden

Solvenskrav beräknade per 2013-12-31

Kapitaltillskott

Kommande Solvens Kapitalkrav

3120

Kapialbas

1470

Kapitaltillskott
Skuldebrev
Kapitaltillskott

LÖF
Kapitalbas

LÖF
Kapitalbas
Krav på
Kapitalbas

-1650
450
-1200

Tidslinje

Redovisning kapitaltillskott
Landsting
• Redovisas som Finansiell Anläggningstillgång
• Ingen indikation på att värde behöver skrivas ner
• Nedskrivning från 2007-2008 kan eventuellt återföras
• Stämmas av hos rådet för Kommunal redovisning

Bolagsordning för
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
(organisationsnummer 516401-8557)
§1
Bolagets firma är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av direkt försäkring:
Allmän ansvarighet (klass 13).
Bolaget bedriver direkt försäkringsrörelse i hela riket.
§4
Bolaget får icke för egen räkning, vad avser ersättning enligt patientskadelagen (1996:799), ikläda
sig ansvarighet som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande
belopp, nämligen för varje händelse 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring som gäller när ersättningen bestäms samt för varje skadad patient 200 gånger
detta basbelopp för varje skadehändelse.
För att säkerställa en skälig levnadsstandard, enligt definition fastställd av bolagets styrelse, för
patient som fått kroppsskada/personskada som kan medföra att ersättning enligt gällande
försäkringsvillkor, lagstiftning eller vad som anges i första stycket får styrelsen medge ex gratia
ett överskridande av de begränsningar som anges i första stycket.
För skador där vållande enligt skadeståndslagen (1972:207) fastställts får bolaget ikläda sig
ansvarighet för fastställt skadeståndsbelopp utan återförsäkring.
Det belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader.
§5
Delägare i bolaget är försäkringstagarna. Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för
bolagets förbindelser, envar till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie han har haft att
erlägga under det år förlusten uppkommit.
§6
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio av bolagsstämman valda ledamöter. Dessa utses
årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter för
dessa enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande när inte bolagsstämman valt
dessa funktionärer.

§7
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet fler än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till.
§8
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, på det sätt som styrelsen bestämmer av minst två
personer i förening.
§9
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets
årsredovisning och räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av
nästa ordinarie stämma en revisor med högst en suppleant för denne eller ett registrerat
revisionsbolag. Bolagets revisorer skall vara auktoriserade revisorer.
Härutöver kan stämman utse minst en och högst två lekmannarevisorer med uppgift att utföra
sådan allmän granskning som anges i 12 kap försäkringsrörelselagen (2010:2043).
§ 10
Bolagsstämmans befogenheter utövas av lägst 21 fullmäktige som utses enskilt av delägarna.
Varje delägare har rätt att utse högst två fullmäktige.
Uppdraget som fullmäktig gäller för en tid av fyra år och löper från det att ordinarie
bolagsstämma hållits närmast efter det valet ägt rum till dess ordinarie bolagsstämma hållits under
fjärde kalenderåret därefter. Om en fullmäktigs uppdrag upphör i förtid äger den delägare som
utsett honom utse ersättare för återstående mandatperiod.
Delägare skall skriftligen underrätta bolagets styrelse om vilka som utsetts till fullmäktige.
§ 11
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma och andra meddelanden till fullmäktige skall ske i brev.
§ 12
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall underteckna protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av arvoden och annan ersättning åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice
ordförande
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Anmälan om förrättat val av fullmäktige

13. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt försäkringsrörelselagen eller
bolagsordningen.
En fullmäktig har rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma om denne skriftligen
framställer sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
§ 13
På bolagsstämma har varje fullmäktig en röst.
Bolagsstämman är beslutsför när minst hälften av hela antalet valda fullmäktige är närvarande.
Beslut på bolagsstämma avgörs genom enkel röstövervikt utom i de fall då
försäkringsrörelselagen föreskriver annat.
Omröstning sker öppet, dock skall sluten omröstning ske om yrkande därom framställs.
Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I övriga frågor gäller den mening som biträds
av stämmans ordförande.
§ 14
Bolagsstämman skall utse ledamöter till en valberedning som skall bestå av lägst tre och högst
fem ledamöter. Ordföranden utses av bolagsstämman. För valberedningen skall gälla en särskild
instruktion som fastställs av bolagsstämman.
Ledamöterna väljs på ordinarie bolagsstämma. Uppdraget gäller för en tid av två år och löper från
den bolagstämma vid vilken valet ägt rum till slutet av den bolagsstämma som hålls under andra
kalenderåret därefter. Avgår ledamot under mandatperioden skall valberedningen utse ersättare
för denne för tiden till slutet av nästkommande bolagsstämma.
§ 15
Bolagets garantikapital som mottagits under rörelsens gång ska uppgå till 1 200 MSEK.
Tillskottet av garantikapital ska göras av bolagets respektive delägare efter en fördelning i
förhållande till folkmängden 2013-12-31.
På garantikapitalet ska inte utgå någon ränta.
Av 12 kap. 10 § försäkringsrörelselagen följer att ett inbetalt garantikapital ska återbetalas
om det inte behövs för att bedriva rörelsen ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig
med bestämmelserna om kapitalbasens storlek och sammansättning. Eventuell
återbetalning ska fördelas proportionerligt mellan garanterna i förhållande till inbetald
andel.
§ 16
Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagens bestämmelser med därtill
anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.
§ 17
Vid likvidation av bolaget skall vid skifte av bolagets tillgångar de som var delägare på dagen för
likvidationsbeslutet få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje
delägares premier, som netto, som i enlighet med delägarnas gällande försäkringsavtal ha
inbetalats till bolaget under innevarande år.
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VAD ÄR ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG?

Ett försäkringsbolags verksamhet är att mot en förskottsbetalning (premie) ta över risken för en viss
händelse som kan leda till framtida utbetalningar.

1.1

Vad är ett ömsesidigt försäkringsbolag?

Försäkringsgivare kan bedriva verksamhet i olika bolagsformer, antingen som försäkringsaktiebolag,
ömsesidiga försäkringsbolag eller understödsföreningar. I ömsesidiga försäkringsbolag är
försäkringstagarna både delägare och kunder och verksamheten ska därmed bedrivas i
försäkringstagarnas intresse. Möjligheterna för ett ömsesidigt bolag att skaffa nytt kapital är
begränsade och därför har sådana skadeförsäkringsbolag rätt att kräva in ytterligare kapital från sina
delägare. En sådan uttaxeringsrätt regleras i bolagsordningen och säkerställer att en försäkringsskada
kan ersättas, genom bidrag från alla delägare. Vid den omvända situationen kan det noteras att
överskott i bolagen oftast kommer delägarna tillgodo i form av premiereduktion.

1.2

Vilken nytta fyller Patientförsäkringen LÖF?

Patientförsäkringen LÖF är ett ömsesidigt försäkringsbolag som är delägt av samtliga landsting och
regioner. Bolaget är ett rikstäckande försäkringsbolag som har till huvuduppgift att försäkra de
vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Patientförsäkringen LÖF har som uppgift
att meddela patientskadeförsäkring enligt patientskadelagen och ansvarsförsäkring för patientskador i
hälso- och sjukvården. Patientförsäkringen LÖF ska inom ramen för försäkringsverksamheten
teckna försäkring med landsting och regioner där landsting och regioner betalar in premier på en
regelmässig basis till Patientförsäkringsbolaget LÖF. Bolaget utreder och lämnar ersättning till
patienter som drabbas av skada inom vården. Patientförsäkringen LÖF försäkrar vårdgivare som
finansieras av landstingen och regionerna men slutkunder är de som drabbats av en patientskada.
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1.3

Hur ser balans- och resultaträkning ut för ett försäkringsbolag?

Ett försäkringsbolags tillgångar består av placeringstillgångar, fordringar avseende direktförsäkring
och förutbetalda anskaffningar. Skuldsidan består av det egna kapitalet samt skulder avseende direkt
försäkringar och försäkringstekniska avsättningar. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av
dessa poster. Beskrivningen är avsedd att konceptuellt förklara resultat- och balansräkning i ett
försäkringsbolag.
Tillgångar
Placeringstillgångar

Tillgångar som försäkringsbolaget har placerat i. I denna post
finns bland annat LÖFs reverser

Fordringar avseende
direktförsäkring

Inbetalningar (ex premier) från direktförsäkringar som inte har
kommit in till försäkringsbolaget ännu.

Förutbetalda anskaffningskostnader (DAC)

Kostnader som uppstår när ett försäkringsföretag anskaffar eller
förnyar försäkringsavtal

Skulder
Skulder avseende direkt
försäkring

Utbetalningar för direktförsäkring som inte har betalats ut ännu.

Försäkringstekniska
avsättningar (FTA)

Består av ej intjänade premier, oreglerade skador och
livförsäkringsavsättning

Intäkter
Premieinkomst

Total summa som försäkringstagaren betalar för ett
försäkringsavtalPremier för nästkommande försäkringsår för att täcka alla
skadeutbetalningar som förväntas tillhöra försäkringsåret.

Förändringar i avsättning för ej
intjänade premier

Omvärdering av värdet för premier som inte har tjänats in ännu

Kapitalavkastning, intäkter

Intäkter för investerat kapital

Premieintäkt

Den del av premien som redovisas som intäkt i den aktuella
perioden

Kostnader
Utbetalda
försäkringsersättningar (brutto)

Utbetalningar under aktuell period

Förändring i avsättning för
försäkringstekniska skulder

Omvärdering av avsättning för försäkringstekniska skulder

Driftskostnader

Direkta som indirekta kostnader för anställd eller inhyrd personal,
hyror, planenliga avskrivningar på andra tillgångar än
placeringstillgångar samt andra verksamhetsrelaterade kostnader
Beräknad avkastning utifrån de försäkringstekniska
avsättningarna

Kapitalavkastning, kostnader
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VARFÖR BEHÖVS KAPITAL?

Det är skillnad på hur premier och kapital används av ett försäkringsbolag. Premierna ska täcka
framtida skador i den löpande verksamheten och tas in på en regelbunden basis. Kapitalet används
för att täcka risker, större investeringar och regelmässiga kapitalkrav.

2.1

Vad kan orsaka förändring av kapitalbasen?
Det finns två anledningar varför kapitalbasen minskar, att
tillgångarna minskar eller att skulderna ökar. Tillgångarna
kan bland annat minska genom att marknadsvärdet för
tillgångarna sjunker.
Att skulderna ökar kan bero på att marknadsvärdet på
reserverna för bolagets framtida försäkringsutbetalningar
ökar eller att risker realiseras med följd att bolagets skulder
tilldelas högre belopp än tidigare.
En kapitalbas måste vara tillräckligt stor för att bolaget ska
kunna hantera de förutsedda och oförutsedda förluster som
påverkar balansräkningen.

2.1.1

Hur påverkas kapitalet av risker som realiseras?

Att en risk realiseras innebär att något som tidigare var osäkert inträffar och därmed blir säkert. Det
kan också bli aktuellt för bolaget att omvärdera existerande antaganden till följd av den nya
informationen.
En risk som kan ha betydande påverkan på försäkringsbolags
kapitalbas är ränterisk. Om räntan går ner så påverkas
balansräkningen på så vis att skulderna och tillgångarna ökar. Det är
däremot inte säkert att tillgångarna ökar lika mycket som skulderna.
Ett exempel på detta är skuldebreven (reverserna) som är utställda
av LÖF. Om värde skulder ökar mer än värde tillgångar minskar
storleken på bolagets kapitalbas.
Förändringen i värde tillgångar och värde skulder beror på att både
tillgångar och skulder omvärderas med en lägre diskonteringsränta.
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En annan risk som påverkar balansräkningen är försäkringsrisk. Vid
händelse att ett oväntat stort antal skador anmäls måste bolaget göra
oväntat höga skadeutbetalningar, vilket påverkar resultatet negativt
och därmed reducerar kapitalbasen. Om bolaget, utifrån dessa
faktiska skador, gör bedömningen att det framtida antalet skador
kommer att vara större än vad som tidigare antogs, bör även värdet
på bolagets framtida utbetalningar öka. Om värdet på bolagets
framtida utbetalningar ökar bör också värdet på bolagets framtida
reserveringar öka. Detta medför i sin tur att bolagets skulder ökar,
vilket får konsekvensen att kapitalbasen reduceras.

2.2

Vad är skillnaden mellan Solvens I, Trafikljuset och Solvens II?

Solvens I är det regelverk som försäkringsbolagen idag har att efterleva. Till det kräver
Finansinspektionen även att försäkringsbolagen ska rapportera ”trafikljuset”. Trafikljuset är något
mer sofistikerat än Solvens I då det kräver större inslag av verkligt värde i värdering av tillgångar
och skulder.
2.2.1

Varför behövde man se över Solvens I?

Solvens I utgjorde ett tidigt steg till harmonisering av den europeiska försäkringsmarknaden och
syftade till att säkerställa att berörda försäkringsbolag höll tillräckligt med kapital för att kunna
betraktas som stabila. Med tiden gjordes bedömningen att regelverket behövde stärkas, både för att
fortsätta harmoniseringen av europeiska försäkringsbolag och för att säkerställa en stabil
försäkringsmarknad, men även för att ta höjd för lärdomar och nya förutsättningar.
2.2.2

Vad är målet med Solvens II?

Solvens II täcker samtliga områden som Solvens I inte säkerställde. Därutöver kommer Solvens II
även:
• Främja harmonisering och därmed konkurrensneutralitet
• Säkerställa att försäkringsbolagen klarar av stora oförutsedda förluster och därmed skydda
försäkringstagarnas och andra intressenters fordringar.
• Ersätta dagens volymbaserade system med ett system som tar hänsyn till de verkliga risker
bolagen möter i sin verksamhet.
• Säkerställa att bolagen har tillräckligt med kapital för att inte gå i konkurs under den närmsta
200 års perioden.
• Ersätta dagens Solvens I-regelverkets volymbaserade system med ett system som tar
hänsyn till de verkliga risker bolagen möter i sin verksamhet. Detta är ett krav som funnits
från den europeiska försäkringsbranschen under lång tid.

Sida 5 av 15

2.2.3

Vad är skillnaden på behovet av kapital mellan Solvens I, Trafikljuset och Solvens II?

Skillnader i tillgångar och skulder
En markant skillnad mellan Solvens II kontra Solvens I och Trafikljuset återfinns i Solvens IIregelverkets krav på att både tillgångar och skulder ska marknadsvärderas. Solvens II bygger på
IFRS (internationell standard för redovisning) värdering av tillgångar och skulder men kompletterar
detta med flera specifika krav avseende vilka värderingsmetoder som är tillämpliga och på vilka sätt
balansräkningsposter får värderas (ett exempel är immateriella tillgångar vilka enligt Solvens II ska
tas upp till nollvärden).

Försäkringstekniska avsättningar (FTA) beräknas på olika sätt under Solvens I och Solvens II. Under
nuvarande regelverk, Solvens I, ska FTA motsvara det belopp som bolaget vid varje tidpunkt
behöver för att kunna uppfylla alla åtaganden som ”skäligen kan förväntas uppkomma” med
anledning av ingångna avtal. Det betyder att alla antaganden ska vara satta så att FTA får innehålla
en säkerhetsmarginal och att exempelvis antaganden om dödlighet för att beräkna
livförsäkringsavsättning sätts så att risken åtminstone inte underskattas. Uträkning av FTA innehåller
ingen typ av effekt på eventuella risker.
Under det nya regelverket för Solvens II, ska FTA beräknas som summan av två delar:
Dels den bästa skattning som är nuvärdet av alla kommande kassaflöden hänförliga till
ingångna avtal med användande av de bästa antaganden man kan göra
Dels en beräknad riskmarginal enligt Cost-of-capital metoden
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Skillnader i kapitalbas
Kapitalbasen för Solvens I tar sin utgångspunkt i eget kapital inklusive obeskattade reserver enligt
legalt bokslut. Därefter görs avdrag för värdet av immateriella tillgångar och tillägg med övervärden
som inte bokförts avseende till exempel aktier i dotterbolag.
I Solvens II utgörs kapitalbasen av eget kapital inklusive obeskattade reserver enligt legalt bokslut
med tillägg för den effekt som uppstår vid omvärdering, enligt Solvens II-regelverkets
markandsvärde principer. Kapitalbasen ska också indelas i kvalitetsnivåer (”tiers”), dessa tiers avgör
till vilken grad kapitalbasposterna kan användas för att täcka solvenskapitalkravet (SCR) och
minimikapitalkravet (MCR).
Skillnader i kapitalkrav
Enligt Solvens I ska kapitalkrav (”solvensmarginal”) beräknas som det större av ett justerat
premieindex och ett justerat skadeindex. I Finansinspektionens Trafikljus-rapportering sker
kapitalkravsberäkning istället utifrån risktyper, vilket är mer likt den ansats för beräkning av
kapitalkrav som används inom Solvens II.
Solvenskapitalkravet, vilket utgör det huvudsakliga kapitalkravet enligt Solvens II, ska motsvara den
förlust som väntas uppstå vid händelse att bolaget drabbas av det för bolaget värsta riskscenario som
kan väntas inträffa under en 200-årsperiod och försäkringsbolag ska alltså hålla tillräckligt med
kapital för att kunna hantera detta. Om kapitalbasen understiger solvenskapitalkravet ska bolaget
vidta åtgärder för att så snabbt som möjligt återgå till att vara solvent. Det kan handla om att
omstrukturera verksamheten eller genomföra kapitalinjektioner.
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Modellen som används för att räkna ut solvenskapitalkravet är en så kallad stresstestbaserad
riskmodell som för samtliga riskkategorier antar ett stressat scenario motsvarande vad som kan
väntas inträffa i genomsnitt en gång vart 200:e år (baserat på historiska data). För aktierisk kan detta
till exempel motsvara en nedgång i aktiepriser på 49 procent. I nästa avsnitt redovisas
Patientförsäkringen LÖFs solvenskapitalkrav och senare i dokumentet presenteras en åtgärd som
Patientförsäkringen LÖF kan göra för att minska risken, och därmed solvenskapitalkravet.

3

HUR SER DET UT IDAG FÖR LÖF?

3.1

Vad är LÖFs kapitalkrav idag enligt Solvens I, Trafikljuset och Solvens II?

Figuren ovan visar att kraven för rapportering enligt Solvens I, Finansinspektionens Trafikljus och
Solvens II medför skilda kapitalkravsbelopp. Patientförsäkringen LÖF höll per 2013-12-31
tillräckligt med kapital för att täcka kapitalkrav beräknat enligt Solvens I och Finansinspektionens
Trafikljus. Kapitalbasen var däremot inte tillräckligt stor för att även täcka kapitalkravet beräknat i
enlighet med det kommande Solvens II-regelverket. Gemensamt för Trafikljuset och Solvens II är att
båda metoderna kräver att kapitalkravet beräknas utifrån bolagets risker. Som resultatet i figuren
nedan indikerar märks däremot stora skillnader i vilka risker som beaktas i metoderna samt i hur
dessa beräknas (figuren inkluderar endast risktyper som resulterar i kapitalkrav Patientförsäkringen
LÖF).
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3.1

Huvudsakliga risker:

3.1.1

Riskträdet

Främst bidragande till Patientförsäkringen LÖFs totala risk, mätt i form av solvenskapitalkrav i
enlighet med Solvens II-regelverket, är skadeförsäkringsrisk och marknadsrisk.
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Skadeförsäkringsrisken uppstår som en konsekvens av att Patientförsäkringen LÖFs framtida
skadeutbetalningar idag inte med fullständig precision kan fastställas. De framtida utbetalningarna
och det framtida behovet av premier går att uppskatta men osäkerheten avseende tidpunkter, antal
och belopp för de framtida utbetalningarna kan inte helt elimineras. Patientförsäkringen LÖF kan
inte heller med säkerhet fastställa om och när en händelse av katastrofkaraktär kommer inträffa.
Marknadsrisk uppstår som följd av Patientförsäkringen LÖFs ränterisk, spreadrisk och
koncentrationsrisk.
Ränterisken representerar risken för att räntekurvan minskar, vilket skulle få till följd att
Patientförsäkringen LÖFs kapitalbas reduceras. Konsekvensen av ränteförändringar förklaras
mer ingående i nästa delkapitel.
Spreadrisk representerar risken för att värdet på Patientförsäkringen LÖFs investeringar
minskar i värde till följd av att de utvecklas på sådant sätt att de med tiden bedöms som
mindre säkra.
Koncentrationsrisk representerar risken för att kreditvärdigheten hos någon av
Patientförsäkringen LÖFs motparter minskar, och växer till följd av att Patientförsäkringen
LÖF har relativt stora exponeringar mot ett begränsat antal motparter.

3.1.2

Hur påverkas LÖFs tillgångar och skulder av räntan?

Räntekänsligheten i Patientförsäkringen LÖFs tillgångar och skulder uppstår till följd av Solvens IIregelverkets krav på marknadsvärdering. Marknadsvärdering bygger på konceptet att inflöden som
inträffar idag är värda mer än jämnstora inflöden som inträffar imorgon, om ett år eller om flera år.
Anledningen till detta är att de inflöden som inträffar idag skulle kunna investeras riskfritt (i
räntebärande statspapper) fram till dess att de framtida inflödena inträffar. Investeringarna ger
upphov till räntebetalningar över tid och det investerade beloppet växer därmed från det att
investering gjorts.
I försäkringssammanhang är det ofta mer intressant att bedöma vad in- och utflöden är värda idag än
vad de kommer att vara värda vid ett framtida tillfälle. För att identifiera nuvärdet på in- och utflöden
används samma resonemang som i föregående stycke, fast istället för att multiplicera det idag
investerade beloppet med räntan (i syfte att ta höjd för framtida räntebetalningar), divideras det
framtida beloppet med detsamma. Den resulterande siffran motsvarar det belopp som
försäkringsbolaget skulle behöva investera idag, till den riskfria räntan (diskonteringsräntan), för att
investeringens framtida värde ska motsvara värdet på det framtida inflödet. På detta sätt kan
nuvärden på såväl framtida inflöden (normalt tillgångar) som framtida utflöden (normalt skulder)
beräknas. Figuren nedan visar en fiktiv nuvärdesberäkning som speglar Patientförsäkringen LÖFs
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karaktär på så sätt att skadeutbetalningarna till förmånstagarna generellt sett ligger längre fram i
tiden än ränteinbetalningarna från Patientförsäkringen LÖFs placeringar:
Nuvärdet för framtida kassaflöden som ligger långt fram i tiden är alltså mer räntekänsligt än
nuvärdet för kassaflöden som ligger nära i tiden. Patientförsäkringen LÖFs utflöden inträffar
generellt längre fram i tiden än bolagets inflöden och nuvärdet av dessa är därför mer räntekänsliga.
Detta innebär också att en räntenedgång medför att värdet på Patientförsäkringen LÖFs skulder ökar
mer än värdet på bolagets tillgångar, med följd att kapitalbasen minskar.

4

KAPITALSITUATIONEN FÖR PATIENTFÖRSÄKRINGEN LÖF?

Patientförsäkringen LÖF har under 2013 beräknat hur bolagets kapitalsituation bedöms vara inför
kommande Solvens II regelverk. Bolaget har kommit fram till att ett kapitaltillskott kommer att
krävas för att hantera det beräknade underskottet av kapital. Samt att de utställda reverserna bör lösas
in för att minska det kommande solvenskravsbehovet. Kapitalet behöver dessutom utökas med en
säkerhetsmarginal. Det framräknade totala kapitaltillskottet uppgår till 1 200 Mkr.

4.1

Vad innebär det att förtidsinlösa reverserna och utöka kapitaltillskottet?

Patientförsäkringen LÖFs reverser driver betydande kapitalkrav i form av marknadsrisk på grund av
ett stort durationsgap mellan reverserna och skulderna. Om reverserna istället skulle ersättas av
räntebärande värdepapper med en längre duration liknande den på skuldsidan och med högsta
möjliga kreditbetyg skulle marknadsrisken och då även kapitalkravet minska. En annan anledning till
att lösa reverserna är att de också driver kapitalkrav på grund av koncentrationsrisk.
Följande grafer visar marknadskänsligheten av LÖFs tillgångar med nuvarande portfölj samt med en
hypotetisk portfölj utan reverserna med värdepapper till högsta möjliga betyg. Den horisontella axeln
anger storleken på förändringen av diskonteringsräntan för alla olika tidpunker. Det innebär att
diskonteringsräntan ändras med visst antal punkter oavsett förfallodag. Den lodräta axeln anger hur
dessa påverkar Patientförsäkringen LÖFs tillgångar samt Patientförsäkringen LÖFs skulder inklusive
solvenskapitalkrav. Som graferna tydligt visar skulle LÖF med en hypotetisk portfölj kunna placera
tillgångarna mer likt skuldsidans duration och räntekänslighet och med det kunna minska ränterisken.
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4.2

Hur mycket pengar behövs?

Kapitaltillskottet om 1 200 Mkr motsvarar den
avrundade summan av det beräknade underskottet av
kapital för att täcka solvenskapitalkravet, reducerat med
den positiva kapitalkravseffekt som möjliggörs genom
förtidsinlösen av reverserna, och säkerhetsmarginalen.
Den första komponenten, kapitalunderskottet, uppgår till
451 Mkr och har beräknats som de 873 Mkr som
Patientförsäkringen LÖF per 31 december 2013 saknade
för att följa solvenskapitalkravet, minus de 422 Mkr i
kapitalkrav som bedöms vara möjliga att frigöra om
reverserna förtidsinlöses och ersätts av värdepapper med
längre duration och högsta möjliga kreditbetyg.
Den andra komponenten, säkerhetsmarginalen, uppgår till 773 Mkr och motsvarar den negativa
kapitalbasförändring som bedöms kunna uppstå till följd av att räntan minskar med -75 punkter.
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4.3

Vad är garantikapital och hur redovisas garantikapitalet?

Garantikapital som tillskjuts i syfte att kapitalisera bolaget och som redovisas som eget kapital i LÖF
uppfyller definitionen på en tillgång i landstinget och ska redovisas som investering (finansiell
anläggningstillgång) i landstingets balansräkning. Nedskrivningsprövning ska ske enligt gällande
regelverk. Så länge bolagets eget kapital överstiger tillskjutna medel föreligger inget
nedskrivningsbehov.
Befintliga reverser kommer att lösas senast 31 december 2015 och inte längre finnas kvar i
balansräkningen. Redovisningskonsekvenserna är avstämda med expertgruppen inom Rådet för
kommunal redovisning i maj 2014.

4.4

Vilka datum är viktiga att känna till?

.

4.5

Vad händer om LÖF ej erhåller kapitaltillskott?

Skulle LÖF hamna i en situation där kapital saknas i bolaget så är bolaget skyldigt att anmäla det till
Finansinspektionen. I ett sådant scenario kommer Finansinspektionen att kräva en plan på hur
bolaget planerar göra för att nå upp till SCR nivå. Skulle plan för detta saknas kommer
Finansinspektionen påbörja tvångslikvidering av bolaget. Om scenariot är att bolaget inte ens når upp
till MCR nivå kommer Finansinspektionen påbörja en tvångslikvidering omedelbart. Det skulle
innebära att Sveriges landsting och regioner i ett sådant scenario skulle stå utan patientförsäkring till
skadelidande patienter i vården.
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4.6

Bilaga 1 Kapitaltillskott per Landsting och Region

Län

Landsting

01 Stockholms län

Stockholms Läns Landsting

03 Uppsala län

Folkmängd Fördelnings Kapitaltillskott
2013-12-31
-nyckel
till LÖF, kkr
2 163 042

22,4 %

269 123

Landstinget i Uppsala län

345 481

3,6 %

42 984

04 Södermanlands län

Landstinget Sörmland

277 569

2,9 %

34 535

05 Östergötlands län

Landstinget i Östergötland

437 848

4,5 %

54 476

06 Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län

341 235

3,5 %

42 456

07 Kronobergs län

Landstinget Kronoberg

187 156

1,9 %

23 286

08 Kalmar län

Landstinget i Kalmar län

233 874

2,4 %

29 098

09 Gotlands län

Region Gotland

57 161

0,6 %

7 112

10 Blekinge län

Landstinget Blekinge

152 757

1,6 %

19 006

12 Skåne län

Region Skåne

1 274 069

13,2 %

158 518

13 Hallands län

Region Halland

14 Västra Götalands län

Västra Götalandsregionen

17 Värmlands län

306 840

3,2 %

38 177

1 615 084

16,7 %

200 946

Landstinget i Värmland

273 815

2,8 %

34 068

18 Örebro län

Örebro läns landsting

285 395

3,0 %

35 508

19 Västmanlands län

Landstinget Västmanland

259 054

2,7 %

32 231

20 Dalarnas län

Landstinget Dalarna

277 349

2,9 %

34 507

21 Gävleborgs län

Landstinget Gävleborg

277 970

2,9 %

34 585

22 Västernorrlands län

Landstinget Västernorrland

242 156

2,5 %

30 129

23 Jämtlands län

Jämtlands läns landsting

126 461

1,3 %

15 734

24 Västerbottens län

Västerbottens läns landsting

261 112

2,7 %

32 487

25 Norrbottens län

Norrbottens läns landsting

249 436

2,6 %

31 034

9 644 864

100 %

1 200 000

Summa
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4.7

Bilaga 2 Reversstorlek per Landsting och Region

Län

Landsting

01 Stockholms län

Stockholms Läns Landsting

03 Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

212 084

04 Södermanlands län

Landstinget Sörmland

173 410

05 Östergötlands län

Landstinget i Östergötland

274 300

06 Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län

217 308

07 Kronobergs län

Landstinget Kronoberg

118 118

08 Kalmar län

Landstinget i Kalmar län

151 289

09 Gotlands län

Region Gotland

10 Blekinge län

Landstinget Blekinge

12 Skåne län

Region Skåne

787 411

13 Hallands län

Region Halland

190 294

14 Västra Götalands län

Västra Götalandsregionen

17 Värmlands län

Landstinget i Värmland

177 202

18 Örebro län

Örebro läns landsting

180 027

19 Västmanlands län

Landstinget Västmanland

162 034

20 Dalarnas län

Landstinget Dalarna

178 818

21 Gävleborgs län

Landstinget Gävleborg

178 845

22 Västernorrlands län

Landstinget Västernorrland

157 755

23 Jämtlands län

Jämtlands läns landsting

24 Västerbottens län

Västerbottens läns landsting

167 115

25 Norrbottens län

Norrbottens läns landsting

161 842

Summa

Nominellt värde, kkr
1 284 262

36 950
98 695

1 009 986

82 255

6 000 000
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 18

Lövsta – grönt centrum
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 272
• Ledningskontoret 2014-08-26

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 272
Au § 263

Lövsta - grönt centrum
RS 2013/61

- Ledningskontoret 2014-08-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionfullmäktige beslutar att ställa sig bakom bildandet av Gotland Grönt
Centrum AB på de förutsättningar och villkor som framgår av projektredovisning
och affärsplan. En förutsättning för Region Gotland är ett tydligt fortsatt
engagemang från de gröna näringarna bland de parter som står bakom
avsiktsförklaringen.

Regionstyrelsens beslut
•

Redovisad sammanfattning godkänns.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja arbetet i enlighet med beslut.

•

Regionstyrelsen utser biträdande regiondirektör Per Lindskog och gymnasie- och
vuxenutbildningschef Alf Nilsson att ingå i en interimistisk bolagsstyrelse i avvaktan
på den formella bolagsbildningen.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att, i avvaktan på att ett formellt bolag
finns bildat, överta ansvaret att förvalta fastighetsbeståndet på Lövsta.

Region Gotland beslutade i november 2012 att genomföra en förstudie kring möjligheten att bilda Lövsta ett grönt centrum. Projektledare för studien var Olof Karlander
och samarbetspartner i projektet var Region Gotland, Hushållningssällskapet, LRF,
Växa Sverige AB och Länsstyrelsen. I slutrapporten (juni 2013) framförs att förutsättningarna finns och att det även finns ett starkt engagemang hos organisationer som
företräder den gröna näringen att utveckla Lövsta. Dessa organisationer är
Hushållningssällskapet och LRF. Region Gotland, Hushållningssällskapet och LRF
tecknade en avsiktsförklaring som skulle föra samarbetet framåt. Region Gotland
beviljades medel hos Länsstyrelsen för detta i augusti 2013.
För arbetet har funnits en styrgrupp med representanter från parterna som undertecknade avsiktsförklaringen. Projektledare har varit Christina Huhtasaari. Under
projekttiden har följande genomförts:
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 272 forts.
Au § 263

− Ekonomisk analys av gården och konferensverksamheten.
− Utrett möjlighet att utlokalisera andra gymnasieutbildningar till Lövsta.
− Frigjort lokaler för att möjliggöra fler verksamheter på Lövsta samt utrett

ombyggnadsbehov för detta (Mellanskog, Växa Sverige AB, Distriktsveterinärerna,
LRF).
− Två seminarier har hållits med organisationer, myndigheter och rådgivare.
− Affärsplan för Gotland Grönt Centrum AB har tagits fram.
− Utkast till aktieägaravtal har skrivits.

I detta sammanhang skall särskilt nämnas att styrgruppen gör bedömningen att
regionens engagemang i Lövsta under en uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från
nuvarande 5,2 miljoner kronor till 7,2 miljoner kronor för att förutsättningarna till
framgång med den nya strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs investeringar för att
möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna täckas av
hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de två extra miljoner som
bedöms behövas).
Som framgår av projekt- och affärsplanerna innebär förslaget att Region Gotland
behåller ägandet av anläggningen, detta innebär att Lövsta bör ses som övrigt regionalt
fastighetsbestånd, alltså förvaltas av tekniska nämnden och teknikförvaltningen.
Ledningskontoret bedömer att den ägarstruktur och det aktieägaravtal som tagits fram
är av sådan dignitet att det kan vara en fördel för Lövsta landsbygdscentrum att
omorganiseras enligt föreliggande planer. De noggranna analyser som gjorts ger ett bra
underlag för det fortsatta arbetet att bilda ett bolag som kan ge den gröna näringen
möjlighet att utvecklas med adekvat rådgivning och ökad kompetens. I och med
bolagsbildningen tar också näringslivet ett större ansvar för att de gröna näringarna kan
erhålla den kompetens som behövs för fortsatt utveckling.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 272 forts
Au § 263

På arbetsutskottet utdelades en kort sammanfattning av ärendet:
• Verksamhet: utbildning, skoljordbruk, restaurang, konferens, lokaluthyrning och

därmed förenlig verksamhet för de gröna näringarna.
• Delägare: Hushållningssällskapet 55 %, LRF 5 %, Region Gotland 40 %.
• Styrelse: sju ledamöter varav fyra Hushållningssällskapet, två från Region Gotland

samt en från LRF.
• Styrelseordförande: utses av stämman ett år i taget.
• Insyn part ska delge övriga parter all information om bolaget. Part äger rätt att

kopiera och ta del av alla handlingar rörande bolaget (i praktiken offentlighetsprincipen).
• Utdelning av vinst: bolaget ska inte vara vinstutdelande och allt överskott ska

återinvesteras i verksamheten.
• Krav på enighet (bl.a.):
− Ändring av lokalisering
− Investering i fastigheter
− Inriktning på bolagets verksamhet
− Upptagande av lån – ställande av säkerheter av belopp ”av betydelse”
− Fastighetsöverlåtelser m.m.
• Överlåtelser av aktier: LRF har rätt att överlåta sina aktier till Hushållningssällskapet

inom en månad när LRF så begär efter ett datum som preciseras i avtalet.
Hushållningssällskapet går med på detta.
• Konkurrerande verksamhet: part får inte starta konkurrerande verksamhet till

bolaget.
Expedieras:

Ledningskontoret Per Lindskog

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/61 RS 2014/558

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Britta Samsioe

26 augusti 2014

Regionstyrelsen

Utveckling av Lövsta – bildande av Gotland Grönt Centrum
AB
Förslag till beslut

•

•
•

•

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bildandet av Gotland
Grönt Centrum AB på de förutsättningar och villkor som framgår av
bifogad projektredovisning och affärsplan.
Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja arbetet i enlighet med detta.
Regionstyrelsen utser Bitr. Regiondirektör Per Lindskog och
Gymnasie- och Vuxenutbildningschef Alf Nilsson att ingå i en
interimistisk bolagsstyrelse i avvaktan på den formella
bolagsbildningen.
Regionstyrelsen uppdrar åt Tekniska nämnden, att i avvaktan på att ett
formellt bolag finns bildat, överta ansvaret att förvalta
fastighetsbeståndet på Lövsta.

Bakgrund

I november 2012 beslutade Region Gotland att genomföra en förstudie kring
möjligheten att bilda Lövsta ett grönt centrum. Projektledare för studien var
Olof Karlander och samarbetspartner i projektet var Region Gotland,
Hushållningssällskapet, LRF, Växa Sverige AB och länsstyrelsen. I
slutrapporten (juni 2013) framförs att förutsättningarna finns och att det även
finns ett starkt engagemang hos organisationer som företräder den gröna
näringen att utveckla Lövsta. Dessa organisationer är Hushållningssällskapet
och LRF. Region Gotland, Hushållningssällskapet och LRF tecknade en
avsiktsförklaring som skulle föra samarbetet framåt. Region Gotland beviljades
medel hos Länsstyrelsen för detta i augusti 2013.
För arbetet har funnits en styrgrupp med representanter från parterna som
undertecknade avsiktsförklaringen. Projektledare har varit Christina
Huhtasaari. Under projekttiden har följande genomförts:
• Ekonomisk analys av gården och konferensverksamheten
• Utrett möjlighet att utlokalisera andra gymnasieutbildningar till Lövsta

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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Ärendenr RS 2013/61

Ledningskontoret
Region Gotland

Frigjort lokaler för att möjliggöra fler verksamheter på Lövsta sam
tutrett ombyggnadsbehov för detta. (Mellanskog, Växa Sverige AB,
Distriksveterinärerna, LRF)
• Två seminarier har hållits med organisationer, myndigheter och
rådgivare
• Affärsplan för Gotland Grönt Centrum AB har tagits fram
• Utkast till aktieägaravtal har skrivits
I bifogat material redovisas resultatet av arbetet dels i form av en
projektrapport, dels en affärsplan för ett tänkt bolag, dels en sammanfattning
av ett utkast till aktieägaravtal.
I detta sammanhang skall särskilt nämnas att styrgruppen gör bedömningen att
regionens engagemang i Lövsta under en uppbyggnadsperiod på tre år bör öka
från nuvarande 5,2 mkr till 7,2 mkr för att förutsättningarna till framgång med
den nya strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs investeringar för att
möjliggöra inflyttning av nya verksamheter, dessa torde bara delvis kunna
täckas av hyresintäkter de första åren (dess extrakostnader ligger med i de 2
extramiljoner som bedöms behövas).
Som framgår av bifogat material innebär förslaget att Region Gotland behåller
ägandet av anläggningen, detta innebär att Lövsta bör ses som övrigt regionalt
fastighetsbestånd, dvs förvaltas av Tekniska nämnden och
Teknikförvaltningen.
•

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den ägarstruktur och aktieägaravtal som tagits
fram är av sådan dignitet att det kan vara en fördel för Lövsta
landsbygdscentrum att omorganiseras enligt föreliggande planer. De
noggranna analyser som gjorts ger ett bra underlag för det fortsatta arbetet att
bilda ett bolag som kan ge den gröna näringen möjlighet att utvecklas med
adekvat rådgivning och ökad kompetens. I och med bolagsbildningen tar också
näringslivet ett större ansvar för att de gröna näringarna kan erhålla den
kompetens som behövs för fortsatt utveckling.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör
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Grönt centrum på Lövsta
Projekt inom Landsbygdsprogrammet
under perioden september 2013 –
september 2014

Beskrivning
Projektägare : Region Gotland
Styrgrupp: Per Lindskog och Alf Nilsson, RG
Björn Dahlström och Mats Pettersson, Hs
Anna Törnfelt och Petter Engström, LRF

Projektledare: Christina Huhtasaari

Avsiktsförklaring
Parterna, var för sig och tillsammans, medverka
till att skapa ett Grönt center på Lövsta med
vissa utgångspunktet enligt förstudie
1. RG tydliggör den ekonomiska redovisningen
(utbildning, gården, konferensanläggning,
fastigheterna och ledning)

Ekonomisk analys 1 (2)
LRF Konsult anlitades för att göra en ekonomisk
analys av gården och konferensverksamheten.
Analysen visar att:
• Kostnaden för arbetskraft och underhållskostnader är höga, bör gå att effektivisera
trots att det är ett skoljordbruk
• Konferensen har låg omsättning i förhållande
till kostnaden för lokaler och råvaror

Ekonomisk analys 2 (2)
Ur Karlanders förstudie 2013:
Ledning:
Gården/utbildning:
Fastighet:
Konferensen:
Summa:

1,5 milj. kr
2,1 milj. kr
0,7 milj. kr
0,9 milj. kr
5,2 milj. kr

Räntekostnaden på 1,7 milj.kr samt avskrivningskostnader
på 1,7 milj. kr ingår i ovanstående poster.
Många felkällor finns eftersom kostnader kan vara svåra att
fördela.

Avsiktsförklaring, forts.
2. RG utreder förutsättningarna att lokalisera
andra gymnasieutbildningar till Lövsta
( fordon och transport, restaurang och
livsmedel, byggprogram, bredda naturbruk)
Vuxenutbildningen också intressant
Mål: Öka elevantalet på Lövsta till 150 – 200 st.

Gymnasieutbildning
Utredning gjord av möjligheter att flytta olika gyutbildningar. Slutsatsen blev att det inte var möjligt.
• Ändamålsenliga lokaler finns – nybyggnation krävs
(restaurang- och livsmedelsprogrammet)

• Möjliga inriktningar har svikande elevunderlag
(Fordonsprogrammets personbilsinriktning)

• Utbildningarna integrerade och samlokaliserade
(Bygg, VVS,El)

Vuxenutbildning
Möten med Komvux och Folkhögskolan för att diskutera
möjliga utvecklingsvägar.
Branschens behov av Komvuxutbildning, bl. a:
Grundkurs G 34, Ekonomi för lantbruk,
Ledarskap/management
Därutöver finns möjligheter att skapa sommarkurser,
goda erfarenheter finns hos Folkhögskolan.
Arbetsmarknadsutbildning intressant att utveckla

Avsiktsförklaring, forts.
3. RG utreder och försöker frigöra lokaler för att
möjliggöra fler verksamheter på Lövsta
Möjlig intressenter enligt förstudien:
- VÄXA Sverige AB
- Distriktsveterinärerna
- Mellanskog
- LRF
- LRF konsult

Dagsläget
• Projektering pågår enligt krav. spec från Växa
• Projektering gjord i enlighet med Distriktsveterinärernas behov. Reaktion från dem inväntas
• Mellanskog har fått ett förslag till hyresavtal,
diskussion pågår
• LRF Gotland har tagit ett principbeslut om att flytta
till Lövsta
• Hushållningssällskapet diskuterar hyresavtal för flytt
till Kultur/Fritids lokaler

Avsiktsförklaring, forts.
4. Region Gotland värderar mark och fastigheter
på Lövsta – ett underlag för bolagsdiskussion
Parterna enades tidigt att om att Region Gotland är
lämpligast som fastighetsägare med tanke på bolagets
planerade inriktning

Avsiktsförklaring, forts.
5. I samråd upprätta projekt- och
finansieringsplan för fortsatt process
a. Samordning – organisering av klusterbildning
b. Bildande av bolag för drift av Lövsta
c. Utreda förutsättningar för ett hästcentrum

Samordning, bildning av kluster
Två seminarier har hållits där frågan diskuterats
26 mars för inbjudna organisationer, myndigheter m fl
19 maj för rådgivarna på Gotland
Slutsats: Positivt mottagande, fördelarna tydliga både
för samverkande organisationer och kunder som
erbjuds en bättre tjänst

Hästcentrum
Två träffar har hållits med hästföretagare och
travet.
Slutsatsen är att det i dagsläget inte är möjligt
att skapa ett hästcentrum.
Hästinriktning på gymnasieutbildning bör vara
möjlig med rätt marknadsföring
Företagsutveckling inom hästföretagande bör
kunna utvecklas vidare

Bildande av bolag för drift av Lövsta
• Omvärldsbevakning där erfarenheter från
Jämtland, Skåne och Kalmar analyserats
Följande dokument upprättade:
• Resultatbudget
• Affärsplan
• Aktieägaravtal

Slutsats resultatbudget
Gården ink. utbildning:
Konferens:
Fastighet:
Ledning:
Summa:

-1,0 milj. kr
-0,2 milj. kr
-2,4 milj. kr
-1,6 milj. kr
-5,2 milj. kr

Baserat på förbättringar av gårdens resultat, produktpriser på
2013 års nivå, lägre hyresnivåer på vissa lokaler som hyrs ut
externt, 15 elever/årskurs på naturbruksprogram samt 12
grundkurselever. Inga kostnader och intäkter för lokaler som
behöver anpassas för nya hyresgäster (Växa, distriktsveterinärer).

Gotland Grönt Centrum AB
Affärsplan version 1.0
140821

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ägarstruktur
Ärende
Vision
Värderingar och värdegrund
Våra kunder
Nuvarande situation (SWOT)
Affärsidé
Framgångsfaktorer
Mål

•
•
•
•
•
•

Prioriterade aktiviteter 2014
Kompetensbehov
Relationer
Organisation
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning

Ägarstruktur, (preliminär)
• Hushållningssällskapet
• 49%

• LRF

• 10%

• Region Gotland
• 41%

• Eventuellt annan part
• Utgångspunkten är att bolaget behöver ett
aktiekapital om 1 mkr

Ärende
• Vad ska vi reflektera över och besluta om?
– Hur ska Lövsta landsbygdscentrum utvecklas för att bli
ett långsiktigt lönsamt grönt kluster som attraherar
elever, kunder, samarbetspartners, hyresgäster och
medarbetare och som blir omtalat över hela Gotland
och på fastlandet?
– En förutsättning är att ovanstående ska ske i
aktiebolagsform med arbetsnamnet ”Gotland grönt
centrum AB”

Vision
• Gotland Grönt Centrum AB skapar kunskap
och lönsamt företagande för en hållbar
framtid

Värderingar och värdegrund
• Engagemang
–

Vi är aktiva, framtidsinriktade och engagerade gentemot våra kunder och elever, i vår verksamhet
och mot varandra. Vi hjälps åt och tar ansvar för kundens ärende, för vår leverans samt för näringens
utveckling.

• Professionalism
–

Vi agerar professionellt, besitter hög kompetens och försöker alltid göra saker lite bättre och
överträffa omgivningens förväntningar. Vår attityd och vårt agerande har ett positivt rykte

• Hållbarhet
–

Vi leder en viktig och långsiktig utveckling. Det vi gör och åstadkommer påverkar vår näring och
omgivning i generationer. Långsiktighet präglar vårt agerande och de beslut vi fattar. Vi är
föregångare i hållbarhetsfrågor.

• Kundnytta
–

Nyttan för våra kunder och intressenter är vår ledstjärna. Kunderna ska få ett tydligt mervärde av att
arbeta med oss. Vi gör skillnad.

• Samverkan
–

Grunden för vår framgång är vår förmåga att uthålligt samverka såväl inom bolaget som mellan olika
intressenter och att skapa kluster. Vi är öppna och lyhörda och sätter oss in i intressenternas olika
situationer. Andra tycker att det är lärorikt och givande att samverka med oss

Vilka är kunder till bolaget?
• Region Gotland – (Wisbygymnasiet,
Kompetenscentrum/Komvux)
• Hyresgäster
• Konferensanordnare/lunchgäster
• Kursdeltagare
• Uppköpare av gårdens produkter (Arla, Stafva,
slakteri, Mellanskog m.fl.)
• Projektfinansiärer

Nuvarande situation
• Sammanfattad i SWOT på följande sidor

Styrkor
•
Ligger centralt på Gotland och i Östersjöregionen
•
Eget lantbruk med bra
produktionsförutsättningar
•
Konferensanläggning med utvecklingsmöjligheter
•
KRAV-godkänd restaurang med råvaror från den
egna gården
•
Flera företag och organisationer inom de gröna
näringarna finns redan etablerade på Lövsta
•
Etablerad mötesplats för de gröna näringarna
•
Elever som trivs på Lövsta
•
Korta beslutsvägar/snabbfotad organisation
•
Bra förankring i de gröna näringarna
•
Engagerade medarbetare och ledning
Regionens delaktighet
•

Svagheter
•
Minskat elevunderlag p.g.a. små ålderskullar
•
Elevhem saknas
•
Splittrad personalgrupp
•
Beroende av beslut inom Region Gotland
•
Svag balansräkning
•
Äldre byggnadsbestånd
•
Lövstas attraktivitet i dagsläget

Hot
•
•
•
•
•

Små ålderskullar
Bristande attraktivitet för näringen
Ekonomisk bärighet
Lövstas beroende av Region Gotland
Ojämn lönsamhet i branschen, svängande
världsmarknadspriser

Möjligheter
•
Var tredje gotlänning arbetar inom lantbruk och
livsmedelsindustri (stor näring)
•
Stort behov av arbetskraft inom näringen
•
Flera organisationer flyttar till Lövsta
•
Kluster skapas
•
Nya utbildningar inom Naturbruk
•
Nya vuxenutbildningar
•
Högskolebehörighet som möjlighet
•
Nya inriktningar på Lövsta (tex skog, förnyelsebar
energi, entreprenörskap, smådjur, djurvård,
livsmedel, turism etc.)

Möjligheter forts…
•
Elever från fastlandet (riksintag)
•
Elevhem för att locka fler elever
•
Kompetens från fler organisationer och företag
nyttjas i utbildningen
•
Andra gymnasieprogram flyttar utbildning till
Lövsta
•
Från Jord till bord-insatser
•
Ökad beläggning på lokalerna
•
Sommarkurser – aktiviteter när Gotlands
befolkning ökar
•
Medialt intresse vid nystart av Gotland Grönt
Centrum AB
•
Effektivare resursutnyttjande
•
Skolaktiviteter för förskola/låg- och
mellanstadium
•
Utbildningscentrum för företagande och
entreprenörskap

Affärsidé
Gotland Grönt Centrum AB ska utbilda, utveckla, sälja
tjänster och produkter samt vara en attraktiv
mötesplats för de gröna näringarna
Genom samverkan skapas lönsamma företag och
hållbar utveckling på Gotland

Framgångsfaktorer
•
•

Medarbetarna
Nystart

•
•
•

Kvalité
Effektivitet
Hållbarhet

•
•
•

Kompetens
Ledarskap
Kommunikation

•

Flexibilitet

•

Samverkan

bolagets viktigaste tillgång
framtidstro, attraktiviteten ökar, historiken används som
tillgång, näringens åtaganden och ägarsamverkan
kundnöjdhet
gårdens lönsamhet, utbildning, interna processer
långsiktighet, förnyelsebart, ansvarsfullt agerande, odla i
balans
tillförsel av kompetens
både för bolaget, stöd till medarbetarna, tydligt externt
visa på förändring med nystart, sätta verksamheten på
kartan
kombinationstjänster inom flera områden, snabbt
agerande, se möjligheter
Region Gotland, klustertanken, liten organisation internt,
nätverk

Mål
Övergripande mål
• Gotland Grönt Centrum AB ska bidra till Gotlands
utveckling och en levande landsbygd

Strategiska mål
•
•
•
•

Säkra tillgången till utbildning och kompetens
Skapa förändring och utveckling
Skapa lönsamhet för de gröna näringarna
Samla kompetenser i klusterbildning

Målområden att konkretisera
vidare och kvantifiera
Ägare
•

•

Skapa långsiktig
ekonomisk
stabil
verksamhet
Ej vinstutdelande

Tillväxt & resultat
•
•

Kunder*
•
•
•
•

Elevantal NB
samt komvux
Konferensgäster
Lunchgäster
Hyresgäster

* Lägg till
kundnöjdhet

Vinstmarginal
3% av
omsättningen
Produktionsresultat gården

Marknad
•
•
•

Andel NB-elever
Gotland
Andel NB-elever
fastlandet
Varumärket
GGCAB

Medarbetare
•
•

Medarbetarnöjdhet
Kompetensutveckling

Samarbetspartners
•
•
•
•

Antal
organisationer
Antal
kontorsplatser
Gem projekt
Samverkan

Prioriterade aktiviteter 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut i LRFs investeringsråd om LRFs medverkan (sep)
Beslut i VÄXA Sverige ABs styrelse om eventuellt delägande (sep)
Rekrytering av styrelseledamöter till styrelse? (jan)
Interimistisk styrelse tar över efter styrgruppen fr.o.m. 15/9
Förankra och involvera nuvarande medarbetare i det fortsatta arbetet (sep)
Kontakt med arbetstagarorganisationer inkl. MBL (sep)
Rekrytera VD (möjligt att Mats P kan åta sig denna roll på halvtid under en
övergångsperiod) (sep)
Pressinfo inför Skördefestivalen om bolagsbildning (sep)
Arbeta med aktiviteter inför kommande gymnasieval 2015 (okt-nov)
Ta fram arbetsordning för styrelsen (sep)
Ta fram VD-instruktion (sep)
Ta fram bolagsordning (sep)
I övrigt förbereda bolagsbildning och bolagsstart (sep-nov)
Ta fram förslag på organisation och bemanning samt personalplan (okt)
Behov av Christinas tid och kompetens under hela hösten
Utreda behov av kommunikatörsinsats under hösten
Förbereda övertagandet och ansvar för fastigheterna (sep-dec)

Kompetensbehov i GGCAB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsekompetens
Ledningskompetens (leda personal i förändring, samverkan, resultatinriktad,
ekonomisk kompetens för bokslut m m)
Naturbrukskompetens för utbildningen
Lantbrukskompetens för gården (driftsledning, djurskötsel, växtodling,
maskinskötsel, skogsbruk)
Kommunikation
Marknadsföring och säljkompetens
Restaurang/storkök
Upphandlingskompetens (ev. för fastighetsskötsel)
IT
Projektledning
Administration (löpande löner, kund- och leverantörsreskontra m m)
Entreprenörskap

Viktiga relationer för GGCAB
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Gotland
– Wisbygymnasiet kärnämneslärare och rektor, (restaurang- och livsmedelsprogrammet m.m.)
– GVF
– BUF
– Kompetenscentrum Gotland (Komvux, SYV)
– Ledningskontoret
– Folkhögskolan
– Tekniska förvaltningen
– Elevsocialt ansvarig
Politiken
Organisationer på plats/hyresgäster
ROMA-intresseförening
Länsstyrelsen (främst landsbygdsprogrammet)
Bank
Samarbetspartners som inte finns på plats (Arla, lantmännen m.fl.)
Maskinentreprenörer
Universitet (Campus Gotland, SLU-Alnarp och Ultuna)
Media
Nätverk på fastlandet
Arbetstagarorganisationer
Arbetsgivarorganisationer

Organisation (11/8)
• Nulägesbeskrivning av roller och organisation på Lövsta,
(underlag från Jörgen, se nästa sida)
• I övrigt hänskjuts denna punkt till den blivande Styrelsen och
VD:n för GGCAB att hantera längre fram

Nuvarande organisation
och bemanning
Borttagen information som redogör för nuvarande
personalsituation på Lövsta.

Ekonomiska konsekvenser
• Vilka intäkter, kostnader och investeringar leder detta till?
(LRF Konsults analys)
• Vilken finansiering behöver vi och hur säkerställer vi den?
(Regionens inspel)

Driftsbudget enligt LRF Konsults analys
(bygger på 2013-års priser)

Inriktning för regionens
ekonomiska åtagande
• Hantering av driftsunderskott
– 5.2 mkr per år

• Utveckling

– 2.0 mkr per år 2015-2017

• Investeringsbehov 2015-2017

– Utveckling av boende
– Lokalanpassning nya hyresgäster

• Minskat elevunderlag (Alf)
– 1.5 mkr per år 2015-2017

7-10 mkr
20-25 mkr

Uppföljning
• Affärsplanen följs regelbundet upp i styrelsen
• En djupare utvärdering av samarbetet och bolagets
verksamhet ska göras efter tre år

Sammanfattning utkast till aktieägaravtal
Verksamhet: utbildning, skoljordbruk, restaurang, konferens, lokaluthyrning
och därmed förenlig verksamhet för de gröna näringarna.
Delägare: Hushållningssällskapet 55 %, LRF 5 % , Region Gotland 40 %
Styrelse: sju ledamöter varav fyra Hs, två från Region Gotland samt en från LRF.
Styrelseordförande: Utses av stämman ett år i taget.
Insyn: Part ska delge övriga parter all info om Bolaget. Part äger rätt att kopiera
och ta del av alla handlingar rörande bolaget (i praktiken
offentlighetsprincipen).
Utdelning av vinst: Bolaget skall inte vara vinstutdelande och allt överskott skall
återinvesteras i verksamheten.
Krav på enighet: bl a
-

Ändring av lokalisering
Investering i fastigheter
Inriktning på bolagets verksamhet
Upptagande av lån – ställande av säkerheter av belopp ”av betydelse”
Fastighetsöverlåtelse mm

Överlåtelse av aktier: LRF har rätt att överlåta sina aktier till Hs inom en månad
när LRF så begär efter ett datum som preciseras i avtalet. Hs går med
på detta.
Konkurrerande verksamhet: Part får inte starta konkurrerande verksamhet till
bolaget

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 19

Tekniksprånget – praktikprogram för
gymnasieelever från naturvetenskapliga
och tekniska programmen. Motion av

Eva Nypelius (C) och Alexander Jansson
(C)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 183
• Motion 2013-12-16
• Ledningskontoret 2014-05-15
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 21

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 183
Au § 184

Motion. Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från
naturvetenskapliga och tekniska programmen
RS 2014/812

- Motion 2013-12-16
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 21
- Ledningskontoret 2014-05-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda regionens möjligheter att ansluta sig till
Tekniksprånget.

Eva Nypelius (C) och Alexander Jansson (C) förslår i en motion att fullmäktige ska uppdra
till regionstyrelsen att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom
kunna erbjuda bra praktikplatser och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och
naturvetare till regionen framöver.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att ställa sig bakom motionärernas krav på att
regionstyrelsen utreder möjligheten att ansluta sig till Tekniksprånget. De föreslår även
att man i utredningen undersöker möjligheten att förlägga arbetet med Tekniksprånget
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet.
Tekniksprånget är ett initiativ från näringslivet och drivs på uppdrag av regeringen av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Genom Tekniksprånget kan ungdomar
som gått ut gymnasiet praktisera hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare
inom privat och offentlig sektor. Målet är att locka flera ungdomar att välja att utbilda
sig till ingenjör. Via praktiken får de en bättre förståelse för yrket samt ökat intresse för
att söka till en ingenjörsutbildning. Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har
behörighet att söka till en ingenjörsutbildning (dvs. Matematik 4 samt Fysik 2), har
fullständiga gymnasiebetyg och är högst 20 år gamla. Praktiken är fyra månader lång,
och praktiklön som lägst 13 500 kr per månad utgår. Hittills har 600 ungdomar fått
praktikplats via Tekniksprånget.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 183 forts
Au § 184

Statistiska centralbyrån beräknar att det till år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer
i landet. Ledningskontorets bedömning är att det finns ett visst framtida behov av
ingenjörer inom regionen, främst i samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Ledningskontoret rekommenderar att förutsättningarna att ansluta Region Gotland till
Tekniksprånget utreds.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2013-12-16
Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka ingenjörer och
naturvetare till välfärdssektorn
Nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av
regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till
välfärdssektorn.
Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och
arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och
stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever
från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att
få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära.
Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst.
Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och
teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för
kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen.
Välfärdssektorn känner – i likhet med andra arbetsgivare – av bristen på
ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver.
Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller
förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli
omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt
att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för
ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken.
Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem
år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natureller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga
betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och
ingenjörsutbildningar, kan söka.
SKL förhandlar fram ett centralt avtal med berörda fackliga organisationer
där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en lön på 13 500
kronor i månaden och rätten till en handledare.

Ärendenr RS 2013/812

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 15 maj 2014

Regionstyrelsen

Motion gällande Tekniksprånget
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Motionen tillstyrkes. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda regionens
möjligheter att ansluta sig till tekniksprånget
Bakgrund

Tekniksprånget är ett initiativ från näringslivet och drivs på uppdrag av
regeringen av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Genom Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut gymnasiet praktisera hos
några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare inom privat och offentlig
sektor. Målet är att locka flera ungdomar att välja att utbilda sig till ingenjör.
Via praktiken får de en bättre förståelse för yrket samt ökat intresse för att söka
till en ingenjörsutbildning. Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har
behörighet att söka till en ingenjörsutbildning (dvs Matte 4 samt Fysik 2), har
fullständiga gymnasiebetyg och är högst 20 år gamla. Praktiken är fyra månader
lång, med start varje höst och vår, och praktiklön om lägst 13.500 kr per
månad utgår. Hittills har 600 ungdomar fått praktikplats via Tekniksprånget.
Bedömning

Statistiska centralbyrån beräknar att det till år 2030 kommer att saknas 50 000
ingenjörer i landet. Ledningskontorets bedömning är att det finns ett visst
framtida behov av ingenjörer inom regionen, främst i
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen. Tekniksprånget är en
satsning som kan leda till att fler ungdomar söker sig till tekniska utbildningar
och ledningskontoret ser därför positivt på satsningen. Ledningskontoret
rekommenderar att förutsättningarna att ansluta Region Gotland till
Tekniksprånget utreds.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Region Gotland behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för
ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En
praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i
valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla
kontakter samt inte minst ett viktigt inslag i meritförteckningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar
att uppdra till Regionstyrelsen att utreda möjligheten för Region Gotland att
inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda
bra praktikplatser och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare
till regionen framöver.
Lokrume den 16 december 2013

Eva Nypelius ( C )

Alexander Jansson ( C )

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 20

Mätning av vatten. Motion av Mikael

Nilsson m.fl. (S)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 184
• Motion 2013-09-09
• Ledningskontoret 2014-05-07
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 96

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 184
Au § 185

Motion. Mätning av vatten
RS 2014/548

- Ledningskontoret Vattenplan 2005-02-14 (reviderad)
- Ledningskontoret VA-plan 2014-03-03 (reviderad)
- Motion 2013-09-09
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 96
- Ledningskontoret 2014-05-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen besvaras i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Mikael Nilsson (S), Christer Engelhardt (S) och Hanna Westerén (S) föreslår i en motion att
Region Gotland skall påbörja mätningar av utflödet av vatten till Östersjön.
I motionen poängteras vikten av att ta tillvara alla möjliga resurser i arbetet med att öka
tillgången på vatten på Gotland. Bakgrunden till detta är den vattenbrist som
uppkommer när det inte finns tillräckliga magasin för att ta hand om det vatten som
nederbörden ger upphov till. Syftet med mätningarna skulle då vara öka kunskapen om
var de stora utflödena sker och därmed ringa in de områden där åtgärder kan sättas in
för att om möjligt behålla vattnet och därmed minska utflödet.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 96/2014. I beslutet sägs följande:
Den föreslagna flödesmätningen bedöms vara praktiskt omöjlig eftersom utflödet till
Östersjön sker utmed hela kusten, inte bara från åar utan även från stränder, klintar,
diken och kanaler. Tekniska nämnden uppskattar kostnaderna för varje mätpunkt till i
storleksordningen 40 000-90 000 kr. Eftersom förslaget skulle innebära ett mycket stort
antal mätpunkter skulle den totala kostnaden bli orimligt stor. Frågan har tidigare belysts
i bland annat ”Vattenplan för Gotlands kommun” (2005) och de bedömningar som
redovisas i denna rapport torde vara så nära verkligheten man kan komma. Vid sidan av
vattenplanen har det gjorts flera utredningar under årens lopp som på olika sätt belyst
frågan.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 184 forts
Au § 185

Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att det i praktiken är omöjligt att
mäta utflödet från alla utflödespunkter på Gotland. Däremot är det viktigt att, inte minst
i den pågående diskussionen om den framtida vattenförsörjningen på Gotland, utreda
olika vägar för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen i enlighet med det beslut
om utredningsuppdrag som nyligen beslutades av regionfullmäktige i samband med
behandlingen av ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022”.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning dels till den kunskap och
de riktlinjer som redovisas i ”Vattenplan för Gotlands kommun” dels till det beslut som
regionfullmäktige nyligen tog i samband med behandlingen av ”Förslag till långsiktig
VA-plan för Gotland 2014-2022” vilket bland annat innebar tilläggsuppdrag om
utarbetande av dagvatten- respektive kretsloppsstrategier.
Yrkande:
Tommy Gardell (S) yrkar att motionen besvaras i enlighet med tekniska nämndens beslut
(TN § 96, 2014-04-23).
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att det hade bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2013-09-09

Motion mätning av vatten
Vattnets betydelse för Gotlands utveckling är oomtvistad. Ska Gotland utvecklas krävs att
vi tar alla möjliga resurser till oss för att öka tillgången på vatten.
Till skillnad från övriga Sverige har Gotland kalkberghäll som berggrund. Kalkberghällen är
väldigt kompakt och till skillnad från övriga Sverige så finns inga grottor eller håligheter
utan vattnet ligger diagonalt i sprickor. Det gör att för att öka tillgången på användbart
vatten är kalkbrott och vattendrag en möjlig resurs för att ha tillräcklig mängd vatten i
systemet.
Som forskare och experter påpekat så råder det ingen brist på tillgång på vatten från
nederbörd utan problemet är att vattnet inte har någon jordmån att sjunka ner i, utan
den rinner av vår kalkberghäll.
För att veta hur mycket som vi går miste om behövs tillstånd för att sätta upp mätare på
de områden där vattnet rinner ut i Östersjön. Idag finns ingen mätning så vi har inte
kunskap om var bäst tillgång finns för den framtida tillgången.
Vi föreslår att Region Gotland ökar kunskapen om vattenflöden genom att påbörja
mätningar.

Mikael Nilsson

Christer Engelhardt

Hanna Westerén

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

Ärendenr RS 2013/548

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 7 maj 2013

Regionstyrelsen

Motion – Mätning av vatten
Förslag till beslut

Motionen avslås med hänvisning dels till den kunskap och de riktlinjer som
redovisas i ”Vattenplan för Gotlands kommun” dels till det beslut som regionfullmäktige nyligen tog i samband med behandlingen av ”Förslag till
långsiktig VA-plan för Gotland 2014-2022” vilket bland annat innebar
tilläggsuppdrag om utarbetande av dagvatten- respektive kretsloppsstrategier.
Bakgrund

Mikael Nilsson m fl socialdemokrater föreslår i en motion att Region Gotland skall påbörja mätningar av utflödet av vatten till Östersjön.
I motionen poängteras vikten av att ta tillvara alla möjliga resurser i arbetet
med att öka tillgången på vatten på Gotland. Bakgrunden till detta är den
vattenbrist som uppkommer när det inte finns tillräckliga magasin för att ta
hand om det vatten som nederbörden ger upphov till. Syftet med mätningarna skulle då vara öka kunskapen om var de stora utflödena sker och därmed
ringa in de områden där åtgärder kan sättas in för att om möjligt behålla
vattnet och därmed minska utflödet.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 96/2014. I beslutet sägs
följande:
Den föreslagna flödesmätningen bedöms vara praktiskt omöjlig eftersom
utflödet till Östersjön sker utmed hela kusten, inte bara från åar utan även
från stränder, klintar, diken och kanaler. Tekniska nämnden uppskattar
kostnaderna för varje mätpunkt till i storleksordningen 40 000-90 000 kr.
Eftersom förslaget skulle innebära ett mycket stort antal mätpunkter skulle
den totala kostnaden bli orimligt stor. Frågan har tidigare belysts i bland
annat ”Vattenplan för Gotlands kommun” (2005) och de bedömningar som
redovisas i denna rapport torde vara så nära verkligheten man kan komma.
Vid sidan av vattenplanen har det gjorts flera utredningar under årens lopp
som på olika sätt belyst frågan.

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 RS 2013/548

Region Gotland

Bedömning

Att bevara så mycket vatten som möjligt i landskapet är en sund grundtanke.
Nederbörd som alstrar yt- och grundvatten rinner alltför snabbt ut i Östersjön.
Tidigare naturliga buffertsystem har också nästan försvunnit i dagens välutdikade jord- och skogsbruk. Att tillskapa nya sådana är positivt i sig. Sedan är det
en helt annan fråga om det tillskapade vattenområdet bäst lämpar sig för
dricksvattenändamål, badvatten, fiskevatten eller andra användningsätt.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att det i praktiken är
omöjligt att mäta utflödet från alla utflödespunkter på Gotland. Däremot är det
viktigt att, inte minst i den pågående diskussionen om den framtida vattenförsörjningen på Gotland, utreda olika vägar för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen i enlighet med det beslut om utredningsuppdrag som nyligen
beslutades av regionfullmäktige i samband med behandlingen av ”Långsiktig
plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022”.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

96

AU §

52

Svar på motion. Mätning av vatten

Tekniska nämndens beslut
Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen med hänvisning till ”Vattenplan
för Gotlands kommun” reviderad 2005-02-14.

Föredragande; enhetschef VA/avfall SBF, Marcus Ax.
Sammanfattning

Den av motionärerna föreslagna flödesmätningen bedöms vara praktiskt omöjlig
eftersom utflödet till Östersjön sker mer eller mindre utefter hela kusten.
Den vattenplan som det hänvisas till i förslaget till beslut behandlar vattenbalansen på
ön rätt så utförligt och torde vara så nära verkligheten man kan komma.
Bakgrund

Bakgrunden till motionen är de stora problem med vattenförsörjningen på Gotland som
motionärerna önskar få underlag för att kunna överväga olika lösningar för.
Bedömning

Det finns ett antal utredningar om Gotlands vattenförsörjning såsom Statens
naturvårdsverks publikation ”Gotlands vattenförsörjning” från 1969, VIAK AB:s
utredningar om delområden på Gotland från 1971-73 på dåvarande kommunens
uppdrag, samt den ovan nämnda ”Vattenplan för Gotlands kommun” från 2005.
I vattenplanen finns i bilaga 1 en karta som visar det som efterfrågas.
Det som inte finns med i dessa utredningar är de senare bedömda klimatförändringar
som man kan förvänta sig. Möjligtvis kan detta motivera en uppdatering av
vattenplanen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

Forts § 96
Rent tekniskt kan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) inte heller se det möjligt att
mäta de flöden som rinner ut i Östersjön eftersom stora flöden även sker via stränder
och klintar förutom de diken och kanaler som är mätbara.
VA flödesmätning sker i Arån, som avvattnar Bästeträsk och är sjöns utlopp till havet.
Någon flödesmätning för att mäta utflödet till Östersjön från nederbörd sker inte idag
Ekonomisk analys
Man kan konstatera att kostnaden för en något så när säker mätning av flöden i diken,
ledningar och kanaler, med registrering, kostar i storleksordningen 40 000:- - 90 000:/mätare.
Det innebär att även en begränsad mätning av de utflöden som är möjliga att mäta,
sannolikt tusentals platser, skulle medföra mycket stora kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Så vitt det går att bedöma blir det inga konsekvenser för barn och ungdom med
anledning av föreliggande motion.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 21

Industristrategi för Gotland. Motion av

Christer Engelhardt (S)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 185
• Motion 2013-06-17
• Ledningskontoret 2014-05-16

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 185
Au § 186

Motion. Industristrategi för Gotland
RS 2013/426

- Motion 2013-06-17
- Ledningskontoret 2014-05-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalles på så sätt att:
−

Ledningskontoret får i uppdrag att initiera en dialog med industriföretagen på
Gotland kring förutsättningarna för utveckling och behovet av eventuella
riktade satsningar för dessa.

−

Ledningskontoret får i uppdrag att presentera insatser för att öka attraktiviteten
för Gotland som etableringsort för industriföretag.

Christer Engelhardt (S) yrkar att Region Gotland utarbetar en industristrategi för Gotland
inom ramen för det näringspolitiska programmet. Motivet är att Gotland saknar en
strategi för den industriella näringen. Genom en industristrategi kan Gotland fortsätta
utvecklas till en region där innovation och förnyelse bidrar till framgång för industrin
som i sin förlängning också skapar underlag till välfärd för Gotland som helhet. Det är
viktigt att Regionen och näringslivet har en gemensam bild av hur näringslivsstrukturen
kan och bör utvecklas, hur vi kan stödja nyföretagande och hur vi kan medverka till att
skolan utbildar de kompetenser näringslivet behöver så rekryteringsgapet kan
överbryggas.
Ledningskontoret bedömer att det kan vara ändamålsenligt att ta fram en industristrategi,
men att den i så fall bör utvecklas i nära samverkan med industriföretagen på Gotland
samt eventuellt föregås av en analys av inom vilka industrigrenar Gotland kan anses ha
komparativa fördelar.
Ledningskontoret bedömer att det går att göra förstärkta insatser för industrin på
Gotland inom ramen för befintliga strukturer och till en inte alltför omfattande kostnad.
Det skulle kunna röra sig om insatser som exempelvis planering, paketering och
marknadsföring av industrimark, marknadsföring av Gotland som etableringsort för
industriföretag, etc. Kontoret anser att en satsning på att kraftsamla för industrin på
Gotland mycket väl kan föregå och/eller ske parallellt med ett framtagande av en
industristrategi för Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2013-06-17

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Industristrategi för Gotland
Gotland har många småföretag inom jordbruksnäringen och tjänstesektorn, vi har även en tradition av ett
stort nyföretagande. Många av de nya företag har tillkommit inom tjänstesektorn (ofta relaterat till
besöksnäring), en sektor som fått ökad betydelse på ön. Frågan är hur näringen utvecklas framöver, ska vi
fortsatt ha ett allsidigt näringsliv på Gotland? Det är en fråga som står och väger med att industrijobben
minskar på ön. När det går bra för industrin skapas jobb och resurser till välfärden. Med framgångsrika
industriföretag ökar skatteintäkterna, men också jobben i andra sektorer. Globaliseringsforums rapport #4
visar till exempel att om tio kvalificerade industrijobb försvinner från en region så leder det på sikt till att
även 30 jobb i tjänstesektorn försvinner.
Ett mångsidigt näringsliv är en förutsättning för att en bygd ska kunna utvecklas och för att stimulera
nyföretagande, utbildning och forskning. Ett alltför ensidigt beroende av en näring skapar obalans och
otrygghet. För Gotlands del gäller det också att ha sysselsättning året runt.
Anställda inom industrin måste få de redskap som krävs för att möta framtiden. Det handlar om utbildning
och stimulans för att kunna utveckla egna idéer och kunskap.
Den 10 april 2013 bjöd EU:s regionkommitté (CoR) in till seminarium för att diskutera regioners och städers
möjligheter att bidra till EU2020-målet "Innovationsunionen" genom flaggskeppsinitiativet " en
industripolitik för en globaliserad tid".
Målet med strategin är att göra europeisk industri mer konkurrenskraftig genom innovationer och kvalitet
snarare än lägre priser och att få fart på europeisk industri i skuggan av den ekonomiska situationen.
Kommissionen har utpekat regionerna och städerna som viktiga aktörer för att uppfylla denna målsättning
genom smart tillväxt och specialisering. Regionerna är en central nyckelroll när det gäller att sammanföra
olika näringar som bidrar till en framtidsinriktad och konkurrenskraftig industri. Lokalt känner man sin
industri bäst och därför är det viktigt med kunskap, politisk vilja och långsiktighet för den industriella
näringen.
På Gotland har vi många bra strategier inom för Gotland viktiga näringar men vi saknar en strategi för den
också så viktiga industriella näringen. Genom en industristrategi kan vi på Gotland fortsätta utvecklas till en
region där innovation och förnyelse bidrar till framgång för industrin som i sin förlängning också skapar
underlag till välfärd för Gotland som helhet.
Det är viktigt att Regionen och näringslivet har en gemensam bild av hur näringslivsstrukturen kan och bör
utvecklas, hur vi kan stödja nyföretagande och hur vi kan medverka till att skolan utbildar de kompetenser
näringslivet behöver så rekryteringsgapet kan överbryggas.
Med det anförda yrkar jag:
Att Region Gotland utarbetar en industristrategi för Gotland inom ramen för det näringspolitiska
programmet.

Christer Engelhardt (S)

Ärendenr RS 2013/426

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson

Datum 16 maj 2014

Regionstyrelsen

Motion ang. Industristrategi för Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen tillstyrks på så sätt att:
• Ledningskontoret får i uppdrag att ta initiera en dialog med
industriföretagen på Gotland kring förutsättningarna för utveckling och
behovet av eventuella riktade satsningar för dessa.
• Ledningskontoret får i uppdrag att presentera ett samlat paket insatser
för att öka attraktiviteten för Gotland som etableringsort för
industriföretag.
Bakgrund

Christer Engelhardt (S) har i en motion yrkat att Region Gotland utarbetar en
industristrategi för Gotland inom ramen för det näringspolitiska programmet.
Bakgrunden är att industrijobben minskar på ön, till förmån för de
tjänsterelaterade sektorerna. Detta bedöms påverka näringslivsstrukturen i
negativ riktning på Gotland, med ett allt för ensidigt beroende av
tjänstproducerande företag. Ur ett tillväxt- och välfärdsperspektiv bedöms
industrin som särskilt viktig, då den genererar både skatteintäkter direkt och
arbetstillfällen i andra sektorer samt sysselsättning året runt. Även i EU2020
hanteras industrin ur ett innovations- och tillväxtperspektiv och regionerna
anses här ha en nyckelroll.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det mycket väl kan vara ändamålsenligt att ta
fram en industristrategi, men att den i så fall bör utvecklas i nära samverkan
med industriföretagen på Gotland samt eventuellt föregås av en analys av inom
vilka industrigrenar Gotland kan anses ha komparativa föredelar.
Ledningskontoret bedömer att det går att göra förstärkta insatser för industrin
på Gotland inom ramen för befintliga strukturer och till en inte allt för
omfattande kostnad. Det skulle kunna röra sig om insatser som exempelvis
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 22

Digitala handlingar till nämndsammanträde. Motion av Lena Celion

m.fl. (M)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 186
• Motion 2013-06-17
• Ledningskontoret 2014-05-15

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 186
Au § 187

Motion. Digitala handlingar till nämndsammanträde
RS 2013/428

- Motion 2013-06-17
- Ledningskontoret 2014-05-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att regionfullmäktige föreslås besluta att ordinarie
kallelser till regionstyrelsen och nämnder bör publiceras på internet.

Motion har inlämnats från Lena Celion m.fl. (M) att Region Gotland skyndsamt tillser att
alla nämnder (överförmyndarnämnden undantagen) publicerar kallelser till ordinarie
nämndssammanträden på Region Gotlands hemsida före mötena.
Motionärerna framför att det inom Region Gotland arbetas med att etablera ett helt
digitalt ärendehanteringssystem med ambition att nämndledamöter i allt större
utsträckning också får läsplattor för att kunna läsa handlingar på ett bekvämt och
miljövänligt sätt utan papper. I stort sett alla nämnder tillämpar redan idag systemet med
att publicera kallelser till nämndernas ordinarie sammanträden - ej arbetsutskott - på
nämndens hemsida på nätet. Undantagen är de tre samhällsbyggnadsnämnderna
(byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden),
regionstyrelsen och överförmyndarnämnden.
Handlingar (med undantag av sekretesskyddade delar) bör enligt motionärerna av
bekvämlighets- och demokratiskäl vara tillgängliga både för de som deltar i varje partis
arbete och går på förberedande möten och för allmänheten.
Ledningskontoret anför att regionfullmäktige i reglementet för regionstyrelsen, § 16
föreskrivit följande:
Kallelse
16 § Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall ske skriftligt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 186 forts
Au § 187

Skrivningen i reglementet överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landsting
normalförslag till reglemente (se cirkulär 1991:147), och likartad skrivning finns i
reglementen till nämnderna.
Kommunallagen (KL) innehåller inte någon uttrycklig reglering för nämnd om kallelse,
fördragningslista eller handlingar till sammanträde. Av 6 kap. 18 § KL framgår som
huvudregel att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Det anses
dock tillhöra ordförandens uppgifter att kalla till sammanträde. Hanteringsfel kan leda
till att beslut upphävs på den grunden att de inte anses tillkomna i lag ordning.
Regionfullmäktige ger i reglemente till respektive nämnd anvisning om nämndens
uppdrag och mandat samt arbetsordning. Det är enligt aktuella reglementen respektive
nämndsordförande som ansvarar för kallelse till nämndssammanträden, och därmed
ordföranden som ansvarar för att kallelser och handlingar i kallelser uppfyller krav på
sekretess och personuppgiftslagen etc. Således avgör respektive ordförande om kallelse
inklusive handlingar uppfyller kraven för att bli allmänt tillgängliga och publiceras på
internet. Det undantag till publicering på internet som motionärerna anger för överförmyndarnämnden kan ordföranden för överförmyndarnämnden besluta om inom
ramen för sitt ansvar för kallelser.
Ledningskontoret anser att regionfullmäktige kan uttala att kallelser inklusive handlingar
till styrelser och nämnder bör publiceras på internet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2013-06-17

Motion: Digitala handlingar
Till: Regionfullmäktiga Gotland
Inom Region Gotland arbetar vi nu med att etablera ett helt digitalt ärendehanderingssystem
och nämndledamöter får i allt större utsträckning också läsplattor för att kunna läsa
handlingar på ett bekvämt och miljövänligt sätt – utan papper. I stort sett alla nämnder
tillämpar redan idag systemet med att publicera kallelser till nämndernas ordinarie
sammanträden – ej arbetsutskott – på nämndens hemsida på nätet. Undantagen är de tre
samhällsbyggnadsnämnderna (BN, MHN och TN), Regionstyrelsen och
Överförmyndarnämnden.
Handlingar (med undantag av sekretesskyddade delar) bör av bekvämlighets och
demokratiskäl bör vara tillgängliga både för de som deltar i varje partis arbete och går på
förberedande möten och för allmänheten. Det fungerar i majoriteten av nämnderna och bör
kunna fungera även för Regionstyrelse och samhällsbyggnads nämnderna.
Vi yrkar därför:
Region Gotland skyndsamt till ser att alla nämnder (överförmyndarnämnden
undantagen) publicerar kallelser till ordinarie nämndsammanträden på Region Gotlands
hemsida före mötena.
−att

Lena Celion

Mats Hedström

Roger Wärn

Magnus Jönsson

Anna Hrdlicka

Jenny Guteäng

Rune Fröling

Jari Karivainio

Margareta Persson

Simon Härenstam

Lilian Edwards

Peter Wigren

Jacob Dygeus

Inger Harlevi

Ärendenr RS 2013/428

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 15 maj 2014

Regionstyrelsen

Motion - Digitala handlingar
Förslag till beslut

Motionen bifalls på så sätt att regionfullmäktige beslutar att ordinarie kallelser
till regionstyrelsen och nämnder bör publiceras på Internet.

Bakgrund

Motion har inlämnats från Lena Celion m.fl. ledamöter (M) att Region Gotland
skyndsamt till ser att alla nämnder (överförmyndarnämnden undantagen)
publicerar kallelser till ordinarie nämndssammanträden på Region Gotlands
hemsida före mötena.
Motionärerna framför att det inom Region Gotland arbetas med att etablera ett
helt digitalt ärendehanteringssystem med ambition att nämndledamöter i allt
större utsträckning också får läsplattor för att kunna läsa handlingar på ett
bekvämt och miljövänligt sätt utan papper. I stort sett alla nämnder tillämpar
redan idag systemet med att publicera kallelser till nämndernas ordinarie
sammanträden -ej arbetsutskott -på nämndens hemsida på nätet. Undantagen
är de tre samhällsbyggnadsnämnderna (BN, MHN och TN), regionstyrelsen
och överförmyndarnämnden.
Handlingar (med undantag av sekretesskyddade delar) bör enligt motionärerna
av bekvämlighets- och demokratiskäl vara tillgängliga både för de som deltar i
varje partis arbete och går på förberedande möten och för allmänheten.
Regionfullmäktige har i 16 § reglementet för regionstyrelsen föreskrivit
följande.
Kallelse
16 § Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
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Ärendenr

Ledningskontoret
Bo Magnusson

Kallelsen skall ske skriftligt och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten gör detta.

Skrivningen i reglementet överensstämmer förslaget med Sveriges Kommuner
och Landsting normalförslag till reglemente (se cirkulär 1991:147), och likartad
skrivning finns i reglementen till nämnderna.
Bedömning

Kommunallagen (KL) innehåller inte någon uttrycklig reglering för nämnd om
kallelse, fördragningslista eller handlingar till sammanträde. Av 6 kap. 18 § KL
framgår som huvudregel att nämnden bestämmer tid och plats för sina
sammanträden. Det anses dock tillhöra ordförandens uppgifter att kalla till
sammanträde. Hanteringsfel kan leda till att beslut upphävs på den grunden att
de inte anses tillkomna i lag ordning.
Regionfullmäktige ger i regelmente till respektive nämnd anvisning om
nämndens uppdrag och mandat samt arbetsordning. Det är enligt aktuella
reglementen respektive nämndsordförande som ansvarar för kallelse till
nämndssammanträden, och därmed ordföranden som ansvarar för att kallelser
och handlingar i kallelser uppfyller krav på sekretess och personuppgiftslagen
etc. Således avgör respektive ordförande om kallelse inklusive handlingar
uppfyller kraven för att bli allmänt tillgängliga och publiceras på Internet. Det
undantag till publicering på Internet som motionärerna anger för
överförmyndarnämnden kan inom ordföranden för överförmyndarnämnden
besluta om inom ramen för sitt ansvar för kallelser.
Ledningskontoret anser att regionfullmäktige kan uttala att kallelser inklusive
handlingar till styrelser och nämnder bör publiceras på Internet.

Per Lindskog
Tf regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 23

Samverkansmodell för rekrytering av
kvalificerad personal –
tandemrekrytering.

Motion av Lennart Petersson (S)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 187
• Motion 2013-11-25
• Ledningskontoret 2014-04-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 187
Au § 188

Motion. Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad personal
- tandemrekrytering
RS 2014/758

- Motion 2013-11-25
- Ledningskontoret 2014-04-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Lennart Petersson (S) har kommit in med en motion där han yrkar på att Region Gotlands
ledningskontor inbjuder regionens näringslivsorganisationer, Arbetsförmedlingen och
representanter för arbetstagarorganisationerna till samråd om intresset för att etablera en
samverkansmodell, tandemrekrytering, för att underlätta rekrytering av kvalificerade
medarbetare.
Ledningskontoret anför att motionen pekar på ett viktigt område för möjligheten att
attrahera efterfrågad kompetens till Gotland. Möjlighet för medflyttande partner att få
ett arbete är ofta en förutsättning för att en rekrytering ska lyckas och den sökande ska
kunna acceptera ett erbjudande om tjänst på Gotland och därmed underlätta en
inflyttning. Region Gotlands lediga arbeten är lätta att nå via regionens hemsida men i
dagsläget finns inte alltid motsvarande kanal för näringslivets lediga jobb. Ett utvecklat
samarbete mellan arbetsgivare som är verksamma på Gotland ökar möjligheten att hitta
lämpligt jobb även för medflyttande.
Inom ramen för kompetensplattformen har ett sådant samarbete inletts under hösten
2013. Regionens Inflyttarbyrå är sammankallande för nätverket.
Ledningskontorets bedömning är ett sådant samarbete som åsyftas i motionen har
inletts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2013-11-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Samverkan om tandemrekrytering, näringslivet på Gotland, Region
Gotland och Arbetsförmedlingen
En begränsad arbetsmarknad har naturligen en stor utmaning att kunna rekrytera nya
kvalificerade medarbetare. Särskilt om rekryteringen behöver ske utanför den egna
regionen. Gotland har en begränsad arbetsmarknad men kan kompensera detta med
många starkt positiva företräden. Vår enastående kultur och natur, vår högklassiga
livsmedelsproduktion, vår matkultur och vår goda samhällsservice. Men det kan inte
uteslutas att även andra regioner i Sverige också kan beskriva positiva faktorer samt därtill
en större valfrihet på arbetsmarknaden.
Även med våra positiva värden ställs Gotland inför stora utmaningar vid viktiga
rekryteringar. Mångåriga svårigheter att rekrytera läkare och kvalificerad
sjukvårdspersonal är några exempel på utmaningarna. Även vårt näringsliv redovisar
liknande erfarenheter. Vi behöver skapa ytterligare mervärden i förhållande till andra
regioner för att öka inflyttningen av viktiga grupper. Fler måste välja Gotland
överhuvudtaget.
Att klara rekryteringen av kvalificerad personal är en strategisk fråga för tillväxt i vårt
näringsliv och för en fortsatt välfärd inom Region Gotland. Det står inte i
motsatsförhållande till rekrytering av annan personal, tvärtom. De båda behoven är istället
till inbördes nytta. En flytt är ofta ett stort projekt. Är det ett par räcker det inte med att den
ena får ett bra jobb.
Samverkan skulle etableras mellan HR-personal och chefer inom näringslivet och
motsvarande inom Region Gotland i det skede en flytt övervägs. En av paret har fått ett
jobb medan den andra av paret inte fått något jobb på Gotland. Ett nätverk skulle då gå i
funktion och se om man kan medverka till att även den andra av paret kan få eller söka ett
jobb inom överblickbar tid. Arbetsförmedlingen blir en viktig aktör med sin goda kunskap
om aktuella och kommande rekryteringsbehov.
Jag yrkar:
- Att ledningskontoret Region Gotland inbjuder regionens näringslivsorganisationer,
Arbetsförmedlingen och representanter för arbetstagarorganisationerna till samråd
om intresset för att etablera en samverkansmodell, tandemrekrytering, för att
underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare.

Lennart Petersson (S)

Ärendenr RS 2013/758

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 28 april 2014

Regionstyrelsen

Motion. Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad
personal, tandemrekrytering
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Sammanfattning

Lennart Petersson (s) har kommit in med en motion där han yrkar på ett
etablerande av samarbete mellan arbetsgivare på Gotland i syfte att underlätta
kompetensförsörjning och inflyttning.

Möjligheten att kunna acceptera ett jobberbjudande på Gotland innebär ofta
att det finns medföljande personer i familjen som också behöver ett arbete för
att kunna flytta till Gotland.
Inom ramen för kompetensplattformen har de större arbetsgivarna på Gotland
etablerat ett arbetsgivarnätverk med ambitionen att underlätta samarbetet
mellan arbetsgivare från olika sektorer inom Gotland. Sammanhållande för
detta nätverk är Inflyttarservice och nätverket etablerades under hösten 2013.

Bakgrund

Lennart Petersson (s) har lämnat in en motion med yrkande:
” Att ledningskontoret Region Gotland inbjuder regionens
näringslivsorganisationer, Arbetsförmedlingen och representanter för
arbetstagarorganisationerna till samråd om intresset för att etablera en
samverkansmodell, tandemrekrytering, för att underlätta rekryteringen
av kvalificerade medarbetare.”
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/758

Region Gotland

Bedömning

Motionen pekar på ett viktigt område för möjligheten att attrahera efterfrågad
kompetens till Gotland. Ett accepterande av jobberbjudande och också för att
underlätta en inflyttning förutsätts ofta möjligheten för medflyttande partner
att också få ett arbete. Region Gotlands lediga arbeten är lätta att nå via
regionens hemsida men i dagsläget finns inte alltid motsvarande kanal för
näringslivets lediga jobb. Ett utvecklat samarbete mellan arbetsgivare som är
verksamma på Gotland ökar möjligheten att hitta lämpligt jobb även för
medflyttande.
Inom ramen för kompetensplattformen har ett sådant samarbete inletts under
hösten 2013. Regionens Inflyttarbyrå är sammankallande för nätverket.
Vår bedömning är att vi därmed har inlett ett sådant samarbete som åsyftas i
motionen.
Region Gotland
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 24

Införande av tillfällig fritidsplats, s.k.
lovfritids. Motion av Johan Malmros (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 243
• Motion 2013-11-25
• Ledningskontoret 2014-07-09
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 50

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 243
Au § 238

Motion. Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids
RS 2013/761

- Motion 2013-11-25
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 50
- Ledningskontoret 2014-07-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids, tillstyrks.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att (i enlighet med beslut BUN § 50,
2014-06-10) genomföra en försöksverksamhet gällande införande av tillfällig
fritidsplats, så kallat lovfritids.

•

Barn- och utbildningsnämnden ska löpande utvärdera insatsen för att i god tid,
innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge indikationer om verksamheten
ska fortsätta i ordinarie verksamhet.

Johan Malmros (FP) har i en motion pekat på behovet av tillfällig fritidsplats i samband
med de skollov som finns under pågående terminer. Barn- och utbildningsförvaltningen
har gjort ett omfattande arbete för att undersöka förutsättningarna för detta samtidigt
som man ser att behovet finns även fortsättningsvis. I deras utredningsarbete föreslår
man att former för detta utarbetas och att man gör en försöksperiod under ett
kommande läsår. De tidsperspektiv man anger är att verksamheten kan vara igångsatt
vårterminen 2015.
Motionären pekar på barns behov av fritidsplats och i enlighet med den kartläggning
barn- och utbildningsförvaltningen gjort som visar på att förutsättningarna finns för att
införa ”lovfritids” bör förslaget genomföras enligt modell från förvaltningen. Dock bör
indikationer på om verksamheten ska fortsätta och gå in i ordinarie verksamhet ges i
anslutning till försöksperiodens slut så att berörda barn och familjer i god tid kan få
planeringsförutsättningar för familjens vardagsliv under aktuella veckor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till regionfullmäktige

Införande av lovfritids – tillfälligt fritids
Många barn har inte behov av fritidsplats under normala skolveckor, då föräldrar i många fall kan anpassa
sina arbetstider till skoltider. Större barn får i regel vara hemma själva enstaka timmar. Däremot kan det
inträffa situationer där barnen har lov från skolan men föräldrarna eller föräldern måste jobba. I sådana fall
kan det bli väldigt svårt, framförallt för en ensamstående förälder att lösa barnpassning. Barn som klarar att
vara hemma själva enstaka timmar är kanske inte mogna att vara hemma hela dagar.
I många kommuner, dock inte Gotland går detta att lösa med s.k. lovfritids. Lovfritids ska det mot avgift gå
att anmäla sitt barn till alla lovdagar, men inte sommarveckor eller då fritids är stängt.
Jag yrkar härmed att lovfritids införs som en möjlighet för barn i åk f-6.

Väskinde 2013-11-25

Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna Gotland · Regementsgatan 2 · 621 50 Visby · tfn 0498-48 27 60
www.folkpartiet.se/gotland · gotland@folkpartiet.se

Ärendenr RS 2013/761

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Håkan Jonsson

Datum 9 juli 2014

Regionstyrelsen

Motion. Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att (i enlighet med beslut BUN
§ 50, 2014-06-10) genomföra en försöksverksamhet gällande införande av
tillfällig fritidsplats, så kallat ”lovfritids”. Då det handlar om en försöksverksamhet som innebär en utökad servicenivå under begränsad tid ska även
nämnden löpande utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens
slut, kunna redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska in i ordinarie
verksamhet.

Bakgrund

Motionären har pekat på behovet av tillfällig fritidsplats i samband med de
skollov som finns under pågående terminer. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort ett omfattande arbete för att undersöka förutsättningarna för
detta samtidigt som man ser att behovet finns framgent. I deras utredningsarbete föreslår man att former för detta utarbetas och att man gör en försöksperiod under ett kommande läsår. De tidsperspektiv man anger är att
verksamheten kan vara igångsatt vårterminen 2015.
Bedömning

Motionären pekar på barns behov av fritidsplats och i enlighet med den
kartläggning Barn- och utbildningsförvaltningen gjort som visar på att
förutsättningarna finns för att införa ”lovfritids” bör förslaget genomföras
enligt modell från förvaltningen. Dock bör indikationer på om verksamheten
ska fortsätta och gå in i ordinarie verksamhet ges i anslutning till försöksperiodens slut så att berörda barn och familjer i god tid kan få planeringsförutsättningar för familjens vardagsliv under aktuella veckor.

Jan Björinge
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 25

Inrättande av naturskola på Lövsta
lantruksgymnasium. Motion av Ingemar

Lundqvist (M).
Innehåll

• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 244
• Motion 2013-10-14
• Ledningskontoret 2014-07-04
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 51
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 22

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 244
Au § 239

Motion. Inrättande av en naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium
RS 2013/660

- Motion 2013-10-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 22
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21, § 51
- Ledningskontoret 2014-07-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att följa den pågående utredningen av Lövsta
landsbygdscentrum för att i senare skede syna förutsättningarna för en naturskola på
Lövsta.

Ingemar Lundqvist (M) har i en motion föreslagit om inrättande av naturskola på Lövsta
lantbruksgymnasium.
Motionären hänvisar till den avfolkning som sker av landsbygden och att barn kommer
allt längre ifrån naturen och därmed förlorar kunskapen om var maten kommer ifrån.
Motionären hänvisar till verksamheter på Gråstens lantbruksskola i Danmark där man
inrättat en naturskola, där barnen får lära sig naturlära praktiskt vilket har blivit en succé.
Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (GVN). GVN ställer sig positiv till att utreda möjligheten till någon form av naturskola samt presenterar en möjlig finansieringsmodell.
BUN konstaterar att val av pedagogik, läromedel etc i första hand är ett ansvar för
respektive skolledning och deras medarbetare. BUN har också bedömt att möjligheterna
för BUN:s verksamheter att använda utomhusmiljöer i sitt pedagogiska uppdrag är
mycket stora på Gotland. BUN anser att med hänsyn till ekonomiska prioriteringar finns
inte möjlighet att starta eller driva naturskola på Lövsta. Inga synpunkter finns dock på
om Region Gotland genomför satsningen med naturskola med annan huvudman än
BUN.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 244 forts
Au § 239

Lövsta landsbygdscentrums verksamhet genomgår för närvarande en fördjupad analys,
där även organisationen framöver kan komma att ändras. Bland andra LRF och
Hushållningssällskapet deltar i detta arbete. Att i dagsläget lägga in en ytterligare
verksamhet kan därför vara svårt. Studiebesök har alltid och är fortfarande välkomna till
Lövsta. Inför valet till gymnasiet ordnar Lövsta öppet hus för att visa upp
utbildningarnas mål och verksamhet.
Då det i dagsläget redan finns möjlighet att besöka skolan och eftersom elever på andra
sätt får information om lantbruket samt att det i övrigt finns goda möjligheter att
använda utomhusmiljöer i skolornas pedagogiska uppdrag kan inrättandet av en
naturskola inte anses ekonomiskt försvarbart idag.
Förutsättningarna för en naturskola vid Lövsta landsbygdscentrum kan däremot synas
på nytt när den pågående utredningen av verksamheten är genomförd.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

	
  
	
  
	
  
Visby 2013-10-14

Motion: Inrätta en naturskola på Lövsta Lantbruksgymnasium
Till: Regionfullmäktige Gotland
Avfolkningen av landsbygden gör att barn kommer längre och längre i
från naturen.
Man vet inte var maten kommer i från, vad naturen har i sitt
skafferi, eller hur livsmedel från våra husdjur blir till.
Gråstens lantbruksskola i Danmark har inrättat en naturskola dit barn får komma
och praktiskt lära sig naturlära vilket har blivit en succé.

Därför yrkar jag:
att Region Gotland utreder möjligheten att på Lövsta inrätta och samla resurser i en
naturskola.

Ingemar Lundqvist (M)	
  

Ärendenr RS 2013/660

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Britta Samsioe

4 juli 2014

Regionstyrelsen

Motion. Inrättande av en naturskola på Lövsta
lantbruksgymnasium
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen anser att motionen är besvarad enligt nedan och uppdrar åt
Ledningskontoret att följa den pågående utredningen kring Lövsta
landsbygdscentrum.
Bakgrund

Moderaterna har genom Ingemar Lundqvist lämnat motion om inrättande av
naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium.
Motionären hänvisar till den avfolkning som sker av landsbygden och att barn
kommer allt längre ifrån naturen. Kunskapen om var maten kommer ifrån och
vad naturen erbjuder för livsmedel finns inte. Motionären hänvisar till
verksamheter på Gråstens lantbruksskola i Danmark där man inrättat en
naturskola, där barnen får lära sig naturlära praktiskt och detta har blivit en
succé.
Remissvar Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden
(BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
GVN ställer sig positiv till att utreda möjligheten till någon form av naturskola
inklusive en finansieringsmodell.
BUN konstaterar att val av pedagogik, läromedel etc i första hand är ett ansvar
för respektive skolledning och deras medarbetare. BUN har också bedömt att
möjligheterna för BUN:s verksamheter att använda utomhusmiljöer i sitt
pedagogiska uppdrag är mycket stora på Gotland. BUN anser också att med
hänsyn till ekonomiska prioriteringar finns inte möjlighet att starta eller driva
naturskola på Lövsta. Inga synpunkter finns dock på om Region Gotland
genomför satsningen med naturskola med annan huvudman än BUN.
Bedömning

Lövsta landsbygdscentrums verksamhet genomgår under året en fördjupad
analys, där även organisationen framöver kan komma att ändras. LRF och
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/660

Region Gotland

Hushållningssällskapet deltar också i detta arbete. Att i dagsläget lägga in en
ytterligare verksamhet kan därför vara svårt att genomföra. Studiebesök har
alltid och är fortfarande välkomna till skolan. Här kan de lägre årskurserna få
inblick i hur ett lantbruk fungerar och bekanta sig med kor, grisar och får.
Barnen kan också få se olika grödor ute på åkrarna. De äldre eleverna kan få
inblick i de utbildningar som finns. Inför valet till gymnasiet ordnar skolan
öppet hus för att visa upp utbildningarnas mål och verksamhet.
Då det i dagsläget redan finns möjlighet att besöka skolan och elever på andra
sätt får information om lantbruket samt att det i övrigt finns goda möjligheter
att använda utomhusmiljöer i skolornas pedagogiska uppdrag kan inrättandet
av en naturskola inte anses ekonomiskt försvarbart idag.
Förutsättningarna för att etablera en naturskola på Lövsta kan däremot utredas
senare när den pågående eventuella omstruktureringen av Lövsta
landsbygdscentrum är färdigutredd och genomförd.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Ärendenr BUN 2014/147

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Olof Sahlberg

Datum

6 maj 2014

Barn- och utbildningsnämnden

RS Remiss: Motion. Inrättande av en naturskola på Lövsta
lantbruksgymnasium
Förslag till beslut

Yttrande avges i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse
Sammanfattning

I en motion till Regionfullmäktige har Ingemar Lundqvist föreslagit att Region
Gotland utreder möjligheten att på Lövsta inrätta och samla resurser i en
naturskola. Motionären hänvisar till exempel från Danmark där man på
Gråstens lantbruksskola har inrättat en naturskola dit barn får komma och
praktiskt lära sig naturlära.
Bedömning

Förskolechefer och rektorer inom respektive verksamhet har ett ansvar för att
utbildningen bedrivs utifrån gällande läro- och kursplaner. Metodval, val av
pedagogik, läromedel etc är ett ansvar för i första hand respektive skolledning
och deras medarbetare. Ansvaret för budget är kopplat till det pedagogiska
ansvaret vilket betyder att så stor del av resurserna som möjligt ska vara
inkluderat i det elevbidrag som utgår till verksamheterna.
Förvaltningen har under de senaste åren gjort flera ekonomiska prioriteringar
som bl a inneburit att centralt finansierade satsningar har lagts ner. Ett sådant
exempel är stödet till lägerskolan Stavgard. Den verksamhet som idag bedrivs
med centralt finansierade medel är Fenomenalen. Verksamheten på
Fenomenalen har ett tydligt uppdrag att stödja förskolornas och skolornas
arbete med naturvetenskap och teknik. Förvaltningen anser att en fortsatt
återhållsam inställning till att driva centralt finansierade pedagogiska
verksamheter är nödvändig för att kunna bibehålla och trygga
kärnverksamheten. Med hänsyn till ekonomiska prioriteringar och utifrån
principen att så stor del som möjligt av elevbidraget ska disponeras av
respektive förskola/skola ser inte förvaltningen det möjligt att starta eller driva
en naturskola på Lövsta.
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenr BUN 2014/147

Region Gotland

Möjligheten för våra verksamheter att använda utomhusmiljön i sitt
pedagogiska uppdrag uppfattar vi som mycket stora på Gotland. Även
förskolor och skolor som ligger i Visby kan relativt enkelt ta del av en
naturnära miljö. I flera av våra verksamheter, inte minst fritidshemmen, finns
pedagoger med särskild kompetens inom ”utomhuspedagogik”.
Förvaltningens yttrande är grundat på att den föreslagna verksamheten skulle
drivas som en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvar. Förvaltningen har
inga synpunkter på om Region Gotland genomför denna satsning med annan
huvudman.

Per Olof Sahlberg
t f Skoldirektör
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Region

Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-05

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19

GVN § 22
GVN AU § 16

Remiss: motion Rf naturskola på Lövsta
Ärendenr 2014/39

i

t

Beslutsunderlag:
— GVF Remiss Motion: Inrätta en naturskola på Lövs/a Lantbruksgprxnasium 2014-02-25
— Moderaterna Motion: Inrätta en naturskola på iJivsta Ijmtbruksgymnasium 2013-10-14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv att utreda
möjligheten till någon form av naturskola för elever i grundskolan och att
utredningsuppdraget läggs inom det pågående samverkansprojektet mellan
regionen och de gröna näringarna.

En naturskola för barn och ungdomar i grundskolan ligger inte inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Nämndens ansvar är att anordna
gymnasieutbildningar och vuxenutbildning. Därmed inte sagt att inte de tillgångar och
den kompetens som finns på Lövsta landsbygdscentrum kan användas för någon form
av naturskola för barn och ungdomar i grundskolan. En verksamhet där barn praktiskt
får lära sig var maten kommer ifrån samtidigt som man får insyn i vad lantbruk är kan
dessutom leda till att intresset för gymnasieskolans naturbruksprogram ökar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr GVN 2013/39
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 25 februari 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Motion: Inrätta en naturskola på Lövsta
Lantbruksgymnasium
Utbildningschefens förslag till beslut
Utbildningschefen föreslår att
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till att
utreda möjligheten någon form av naturskola för elever i grundskolan
och att utredningsuppdraget läggs inom det pågående
samverkansprojektet mellan regionen och de gröna näringarna.

Bakgrund
GVN ställer sig positiv till att möjligheterna till någon form av naturskola
utreds. En naturskola för barn och ungdomar i grundskolan ligger dock inte
inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Nämndens
ansvar är att anordna gymnasieutbildningar och vuxenutbildning. Därmed inte
sagt att inte de tillgångar och den kompetens som finns på Lövsta
landsbygdscentrum kan användas för någon form av naturskola för barn och
ungdomar i grundskolan. En verksamhet där barn praktiskt får lära sig var
maten kommer ifrån samtidigt som man får insyn i vad lantbruk är kan
dessutom leda till att intresset för gymnasieskolans naturbruksprogram ökar.
Lövsta har tidigare haft en form av naturskola, den s.k. Pannkaksdagen, då
barn från lågstadiet fick komma till Lövsta en dag för att följa processen "Från
ax till pannkaka". En verksamhet som lades ner efter några år eftersom den
bedömdes för kostsam.
Om det går att hitta en modell för finansiering och en lämplig form för en
naturskola på Lövsta ställer sig GVN positiv till en sådan verksamhet
Alf Nilsson
Utbildningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 26

Hållbar upphandling – funktionsupphandling. Motion av Alexander

Jansson (C)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 245
• Motion 2013-12-16
• Ledningskontoret 2014-07-03

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 245
Au § 240

Motion. Hållbar upphandling - funktionsupphandling
RS 2013/813

- Motion 2013-12-15
- Ledningskontoret 2014-07-03

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Alexander Jansson (C) har i en motion föreslagit att Region Gotland i större utsträckning
börjar använda funktionsupphandling som arbetssätt vid upphandlingar för att få bättre
funktion, längre livslängd, lägre miljöpåverkan och en lägre totalkostnad på sina
upphandlingar.
Region Gotlands upphandlingspolicy fastställer att regionens upphandlingar har till syfte
att tillgodose regionens behov av varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till
lägsta möjliga totalkostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Funktionsupphandling innebär att man istället för att upphandla en produkt eller en
tjänst specificerar vilken funktion det är man vill uppfylla samt vilka krav leverantören
måste uppfylla. Funktionsupphandling kan användas exempelvis vid upphandling av ITfunktioner.
Region Gotland använder sig av funktionsupphandlingar i upphandlingar där det är
tillämpligt. Exempel på sådana upphandlingar är upphandling av omhändertagande av
hushållsavfall, även upphandlingen av biogasmack på Färjeleden var en sådan. En
aktuell funktionsupphandling är upphandling av en reseportal.
Regionens upphandlare har kunskap om funktionsupphandling. Det pågår även mycket
utveckling av området bland Sveriges upphandlare och upphandlingsorganisationer.
Ledningskontoret anser att motionärens syfte uppfylls i regionen och att motionen
därmed är besvarad. Det är dock viktigt att regionen följer med kompetensmässigt i
utvecklingen av olika upphandlingsformer för att upphandlingar ska ge det resultat som
policyn uttrycker.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till regionfullmäktige

En mer hållbar upphandling
14 september 2009, antog fullmäktige nuvarande upphandlingspolicy för Region Gotland.
Senare reviderad 15 oktober 2012. I den går det att läsa följande:
” Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett regiongemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde och
resursanskaffning inom Region Gotland. Målet är att tillgodose regionens behov av varor och
tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande hela
livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan. ”
Med detta som utgångspunkt kan fundera över vad som kan göra en upphandling mer präglad
av rätt funktion, lång livslängd, låg miljöpåverkan och låg totalkostnad. I en mer traditionell
upphandling gör ofta regionen själva en analys av marknaden för att se vilken teknisk lösning
som skulle passa. Sedan går man ut och gör en upphandling, med en tydlig teknisk specifikation
och kravbild. Därefter sköter man driften själv av produkten eller köper in den tjänsten att driva
den. I en sådan här upphandling har man kontrollen över alla parametrar och vet exakt vad det
är man köper in. Men man kan fråga sig om det är de mest optimala och kostnadseffektiva
sättet att upphandla varor och tjänster för regionen.
I en funktionsupphandling, tittar man mer på vad är det vi behöver och hur länge? När man vet
vad det är man behöver och vad det ska vara till, går man ut i en upphandling och frågar
aktörerna på marknaden vad skulle passa bäst här? Aktörerna kommer in med förslag på
lösningar och hur man kommer att driva produkten eller tjänsten över tid. Då får regionen
möjlighet att se både investeringskostnaden för produkten eller tjänsten, men också en tydlig
driftkostnad. I en funktionsupphandling får aktören tar större ansvar för drift och underhåll, på
så vis gynnas tekniska innovationer som över tid har bättre funktion, längre livslängd, lägre
miljöpåverkan och en lägre totalkostnad.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Region Gotland i större utsträckning börjar använda funktionsupphandling
som arbetssätt vid upphandlingar för att få bättre funktion, längre livslängd,
lägre miljöpåverkan och en lägre totalkostnad på sina upphandlingar.

Lärbro 2013-12-15

Alexander Jansson (C)

Ärendenr RS 2013/813

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-07-03

Regionstyrelsen

Motion. Hållbar upphandling - funktionsupphandling
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad enligt
nedanstående yttrande.
Sammanfattning

Alexander Jansson (C) har i en motion föreslagit att Region Gotland i större
utsträckning börjar använda funktionsupphandling som arbetssätt vid
upphandlingar för att få bättre funktion, längre livslängd, lägre miljöpåverkan
och en lägre totalkostnad på sina upphandlingar.
Bakgrund

Region Gotlands upphandlingspolicy fastställer att regionens upphandlingar
har till syfte att tillgodose regionens behov av varor och tjänster med rätt
funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad och med minsta möjliga
miljöpåverkan.
Funktionsupphandling innebär att man istället för att upphandla en produkt
eller en tjänst specificerar vilken funktion det är man vill uppfylla samt vilka
krav leverantören måste uppfylla. Funktionsupphandling kan användas
exempelvis vid upphandling av IT-funktioner.
Bedömning

Region Gotland använder sig av funktionsupphandlingar i upphandlingar där
det är tillämpligt. Exempel på sådana upphandlingar är exempelvis
upphandling av omhändertagande av hushållsavfall, även upphandlingen av
biogasmack i Färjeleden var en sådan. En aktuell funktionsupphandling är
upphandling av en reseportal.
Regionens upphandlare har kunskap om funktionsupphandling. Det pågår
även mycket utveckling av området bland Sveriges upphandlare och
upphandlingsorganisationer.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/813

Region Gotland

Ledningskontoret anser att motionärens syfte uppfylls i regionen och att
motionen därmed är besvarad. Det är dock viktigt att regionen följer med
kompetensmässigt i utvecklingen av olika upphandlingsformer för att
upphandlingar ska ge det resultat som policyn uttrycker.

LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 27

Stöd till järnåldersbyn Stavgard. Motion

av Anna Andersson (C) och Eva
Gahnström (C).
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 269
• Motion 2014-03-31
• Ledningskontoret 2014-08-05

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 269
Au § 260

Motion. Stöd till järnåldersbyn Stavgard
RS 2014/184

- Motion 2014-03-31
- Ledningskontoret 2014-08-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Anna Andersson och Eva Gahnström, båda (C), har i en gemensam motion yrkat att
järnåldersbyn Stavgard, som drivs av en ideell förening, ska ses som en regionalpolitisk
angelägenhet. Som sådan föreslås Stavgard ges ekonomiskt stöd, med 500 000 kronor
per år, under en övergångsperiod om tre år. Under dessa tre år ska föreningen arbeta
med att hitta finansiering så att föreningen fortsättningsvis ska kunna bära sina egna
kostnader för järnåldersbyn.
Ledningskontoret anför att föreningen Stavgard tidigare har erhållit stöd från barn- och
utbildningsnämnden. Detta stöd upphörde för något år sedan och föreningen har inte
lyckats hitta någon extern finansiär för att driva verksamheten vidare.
Kontoret har i sitt motionssvar gjort den bedömningen att verksamheten främst är en
del av landsbygdsutvecklingen i det lokala samhället och att Järnåldersbyn Stavgard visar
det gotländska kulturarvet på ett tydligt och informativt sätt.
Ledningskontoret har dock bedömt att verksamheten inte kan ses som en näringslivssatsning för hela Gotland. Kontoret påpekar att det regionala landsbygdsprogrammet,
som förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län, i viss mån kommer att vara inriktad till
utvecklingsinitiativ liknande Stavgards.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

E

A

I

Motion till fullmäktige i Region Gotland

Ang. Stavgard

Stavgard är en replik aven järnåldersby på sydöstra Gotland som byggts upp av ideella
krafter och drivs som en ideell förening. Föreningen har anordnat lägerskolor, till största
delen för barn och ungdomar på Gotland, där de fått leva järnåldersliv och fått lära med hela
kroppen.
Föreningen Stavgard har i flera år haft bidrag via barn- och utbildningsnämndens budget,
men har på senare år inte erhållit något bidrag eftersom verksamheten inte räknas som en
kärnverksamhet. Som en konsekvens av detta har inte lägerskoleverksamhet bedrivits där på
senare år. Föreningen har enligt egen utsago inte heller lyckats hitta andra finansiärer och
står nu inför hotet att bli tvungna att stänga byn helt. Föreningen uppger att man för att
kunna bedriva den uppskattade lägerskoleverksamheten skulle behöva ett stöd på ca.
500.000 kr/år under en 3-årsperiod för att få möjlighet att driva verksamheten vidare
samtidigt som man letar externa finansiärer.
Undertecknande motionärer ser Stavgard som en regionalpolitiskt viktig angelägenhet och
inte som en enskild angelägenhet för Barn- och Utbildningsnämnden. Stavgard genererar så
mycket mer än "bara" lägerskola, byn är och borde vara i än högre grad en turistattraktion
som bör vända sig till fler målgrupper än enbart skolor. Ett öppet och välkomnande Stavgard
på sydöstra Gotland kan ge ökad turism och därmed ökade intäkter för allt från handlare till
uthyrare och hantverkare.
Med anledning av ovanstående så yrkar vi:
•

Att Stavgard ses som en regionalpolitisk angelägenhet och som sådan ges ekonomiskt
stöd under en övergångsperiod på tre år för att under denna period kunna arbeta
vidare med att hitta finansiering så att föreningen kan bära sina egna kostnader.

Levide 2014-03-26
Anna Andersson

Eva Gahnström
Centerpartiet

Ärendenr RS 2014/184

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Britta Samsioe

5 augusti 2014

Regionstyrelsen

Motion. Stöd till järnåldersbyn Stavgard
Förslag till beslut

Regionstyrelser anser motionen besvarad enligt och avslår ansökan om medel.
Bakgrund

Centerpartiet har genom Anna Andersson och Eva Gahnström yrkat om
ekonomiskt stöd på 500 000 kr/år under en övergångsperiod på tre år till
ideella föreningen Stavgard. Föreningen Stavgard har bedrivit lägerskolor, där
skolungdomarna fått leva järnåldersliv, som en del i skolans pedagogiska
verksamhet.
Föreningen har tidigare fått bidrag från barn- och utbildningsnämnden (BUN).
Bidraget till föreningen upphörde för något år sedan och föreningen Stavgard
har inte lyckats finns andra finansiärer för att driva verksamheten.
Motionärerna ser också Stavgard som en turistattraktion för Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att verksamheten på Stavgard främst är en del av
landsbygdsutvecklingen i det lokala samhället. Järnåldersbyn Stavgard visar det
gotländska kulturarvet på ett tydligt och informativt sätt. Ledningskontorets
bedömning är att verksamheten inte kan ses som en näringslivssatsning för
hela Gotland. Det regionala landsbygdsprogrammet, som förvaltas av
Länsstyrelsen i Gotlands län kommer i viss mån att vara inriktad till
utvecklingsinitiativ liknande Stavgards.
Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 28

Inrättande av jämställdhetspris. Motion

av Johan Malmros (FP).
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-09-25, § 270
• Motion 2013-10-14
• Ledningskontoret 2014-08-15

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 270
Au § 261

Motion. Inrättande av jämställdhetspris
RS 2014/663

- Motion 2013-10-16
- Ledningskontoret 2014-08-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med kriterier för inrättande av ett
jämställdhetspris. Till detta arbete kopplas en politisk styrgrupp som utses av
regionstyrelsens arbetsutskott.

Johan Malmros (FP) har i en motion föreslagit att Region Gotland inom ramen för det
regionala utvecklingsansvaret ska ha mer utåtriktat jämställdhetsarbete. Detta ska, enligt
motionären, ske genom att inrätta ett jämställdhetspris som årligen delas ut av Region
Gotland till en person, företag, organisation eller myndighet som bidragit till att främja
jämställdhet.
Region Gotland har idag följande priser;
− Ekokommunpriset, internt pris för ett systematiskt miljöarbete, sedan 1999,

10 000 kr.
− Förnyelsepriset, internt pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och

uppmärksamma goda förebilder, 50 000 kr.
− Kulturpriset, externt pris som syftar till person/-er och/eller förening som för

Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse,
25 000 kr.
Det finns skäl att se över antalet pris finansierade och administrerade av Region Gotland
och till vilken grad de kan anses vara effektiva. Hanteringskostnaden för ett pris kan
uppskattas till över 10 000 kronor. Priset ska marknadsföras, information om kandidater
samlas in, en jury ska sammankallas och sammanträda, media ska hållas informerade,
lokaler bokas, diplom och blommor beställas med mera.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-09-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Rs § 270 forts
Au § 261

Ledningskontorets bedömning bygger på att Region Gotland varit återhållsam med
priser som metod för att driva samhällsutvecklingen framåt. Priser, som metod, ställer
höga krav på en transparent och tydlig process med väl genomarbetade kriterier och
bedömningsinstrument.
Ledningskontoret bedömer att regionen bör använda utvecklingsresurser för att
jämställdhetsintegrera kärnverksamheter inklusive regionalt utvecklingsarbete, snarare än
att inrätta ett jämställdhetspris.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen tillstyrks och att ledningskontoret får i uppdrag
att sammanställa kriterier för inrättande av ett jämställdhetspris. Till detta bör kopplas
en politisk styrgrupp utsedd av regionstyrelsens arbetsutskott.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till regionfullmäktige

Jämställdhetspris
Region Gotland har under ett antal år jobbat med jämställdhet inom sin egen organisation. Det har bl.a. lett
till att skolorna har fått ett annat fokus på jämställdhet, och att jämställda löner prioriteras. Detta stämmer väl
överrens med de övergripande strategierna i koncernstyrkortet som bl.a. säger att ”Vi arbetar för att region
Gotland ska utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av jämlikhet, jämställdhet och mångfald”. En viktig
förutsättning för att det gotländska samhället ska utvecklas är att hela samhället är jämställt, och Region
Gotland bör förutom det interna jämställdhetsarbetet agera mer utåtriktat för att inom ramen för det
regionala utvecklingsansvaret utveckla hela det gotländska samhället.
Genom att inrätta ett jämställdhetspris som årligen delas ut till en person, företag, organisation eller
myndighet på Gotland som bidragit till att främja jämställdhet kommer frågan om jämställdhet årligen att
aktualiseras. En sådan utmärkelse lyfter fram positiva exempel och skapar ringar på vattnet.
Jämställdhetspolitiken handlar inte bara om att peka ut brister, utan måste också handla
om att visa på förebilder.
Jag yrkar härmed att ett jämställdhetspris inrättas. Priset ska delas ut årligen av Region Gotland.

Väskinde 2013-10-14

Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna Gotland · Regementsgatan 2 · 621 50 Visby · tfn 0498-48 27 60
www.folkpartiet.se/gotland · gotland@folkpartiet.se

Ärendenr RS 2013/663

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark
Åsa Högberg
Katrin Rindlaug

Datum 15 augusti 2014

Regionstyrelsen

Motion. Inrättande av jämställdhetspris
Förslag till beslut

Motionen avslås med hänsyn till nedanstående svar om att resurserna kan
användas på ett mer effektivt sätt genom jämställdhetsarbete inom regionens
kärnverksamhet samt i arbetet med regional utveckling.
Sammanfattning

Johan Malmros (FP) har i en motion föreslagit att Region Gotland inom ramen
för det regionala utvecklingsansvaret ska ha mer utåtriktat jämställdhetsarbete.
Detta ska, enligt motionären, ske genom att inrätta ett jämställdhetspris som
årligen delas ut av Region Gotland till en person, företag, organisation eller
myndighet som bidragit till att främja jämställdhet.
Bakgrund

Region Gotland har idag följande priser;
Ekokommunpriset, internt pris för ett systematiskt miljöarbete, sedan 1999,
10 000 kr.
Förnyelsepriset, internt pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och
uppmärksamma goda förebilder, 50 000 kr.
Kulturpriset, externt pris som syftar till person/-er och/eller förening som för
Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse,
25 000 kr.
Det finns skäl att se över hur många pris Region Gotland ska ha och hur
”effektiva” de är.
I förslaget ingår att Region Gotland hanterar kriterier, utlysning,
sammanställning och prisutdelning av priset. Hanteringskostnaden för ett pris
kan uppskattas till över 10 000 kronor. Priset ska marknadsföras, information
om kandidater samlas in, en jury ska sammankallas och sammanträda, media
ska hållas informerade, lokaler bokas, diplom och blommor beställas med
mera. Inbjudan till prisutdelning ska gå ut, ärendet skrivas fram.

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 RS 2013/663

Region Gotland

Bedömning

Bedömningen är byggd på att Region Gotland varit återhållsam med priser
som metod för att driva samhällsutvecklingen framåt. Priser, som metod,
ställer höga krav på en transparent och tydlig process med väl genomarbetade
kriterier och bedömningsinstrument. Ledningskontoret bedömer att regionen
bör använda utvecklingsresurser för att jämställdhetsintegrera
kärnverksamheter inklusive regionalt utvecklingsarbete, snarare än att inrätta
ett jämställdhetspris.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 29

Årsredovisningar och
revisionsberättelser för bolagen 2013;
anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem
• Gotlands Stuveri AB
• Gotlands Energi AB
• Almi företagspartner AB
• Regioninvest Gotland AB

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 30

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a) Regionfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 116; val av revisor och
ersättare för revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme
AB. Rättelse av mandatperioden som ska vara t.o.m. bolagsstämman 2015.

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 116

Avsägelser och fyllnadsval. Odinska Donationsfonden. Miljö- och

hälsoskyddsnämnden. Revisor för regionens räkenskaper, Gotlands
Filmfond, stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen, Wisby Ridklubb,
AB Gotlandshem, Gotlandshem Värme AB. Valnämnden.

2014/3

- Göte Larsson 2014-04-28
- Lisbeth Ek 2014-04-28
- Per-Ewe Boberg 2014-04-24
- Karin Palmqvist 2014-05-08
- Conny Broén 2014-05-19
- Britta Stridh 2014-06-10

Regionfullmäktiges beslut
•

Göte Larsson, Lisbeth Ek, Per-Ewe Boberg, Karin Palmqvist (S), Conny Broén (S) och Britta
Stridh (M) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden t.o.m. 2014-12-31 utses:
V
Thomas Gustafsson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

•

Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Hanna Lenholm, Hagstigen 52, 621 50 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Tony Johansson

•

Till ny revisor för regionens räkenskaper, Gotlands Filmfond, Stiftelser som
förvaltas av regionstyrelsen och Wisby Ridklubb t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby
Till ny revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB t.o.m. 2014-12-31
utses:
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby
Till ny ersättare som revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB
t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941 623 79 Klintehamn

•

Till ny ersättare i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 59 Hemse
att inträda vid förhinder för Hans af Peterséns i ordningen efter Per Österlund

•

Val av ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB görs inte på grund av
ändrad bolagsordning.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 116 forts.
Göte Larsson, Lisbeth Ek och Per-Ewe Boberg har avsagt sig uppdraget som ledamöter i
styrelsen för Gotlandshem Värme AB.
Karin Palmqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Conny Broén (S) har avsagt sig uppdraget som revisor för regionens räkenskaper, AB
Gotlandshem, Gotlandshem Värme AB, Gotlands Filmfond, Stiftelser som förvaltas av
regionstyrelsen och Wisby Ridklubb.
Britta Stridh (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Expedieras:

Odinska Donationsfonden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Revisorer för regionens räkenskaper
Gotlands Filmfond
Stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen
Wisby Ridklubb
AB Gotlandshem
Gotlandshem Värme AB
Valnämnden
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 31

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Olof Östbergs medborgarförslag om bryggorna vid Norderstrand (Inkom
2014-06-05) RS 2014/317
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Elisabeth Stenberg-Lundins medborgarförslag om Solbergabadets öppettider
(Inkom 2014-06-16) RS 2014/338
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra ett småföretag varje månad
(Inkom 2014-06-18) RS 2014/354
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra idrottare som har tagit SMmedalj (Inkom 2014-06-18) RS 2014/355
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Ylva Rosvalls medborgarförslag om att ordna luftpumpar för cyklister på
olika ställen i Visby (Inkom 2014-07-07) RS 2014/392
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Mikael Mellqvists medborgarförslag om att skapa ett kulturcentrum
fastigheten Gotland Visby Solberga 1:22, den s.k. Korsbetningen (Inkom
2014-07-09) RS 2014/397
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Bengt Brolins medborgarförslag om säkerheten på Södra hällarna (Inkom
2014-07-29) RS 2014/413
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

• Veronica och Jonny Johanssons medborgarförslag om bevakningsgrupp för att
förhindra brott (Inkom 2014-08-05) RS 2014/422
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan krogar och
polisen för att förhindra brott (Inkom 2014-08-05)
RS 2014/423

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan socialtjänst
och psykiatrin (Inkom 2014-08-05) RS 2014/424
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
för samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden.
• Marléne Jonssons medborgarförslag om telefonjour dygnet runt samt
stödgrupper för anhöriga till patienter med självskadebeteende
(Inkom 2014-08-05) RS 2014/425
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
• Marléne Jonssons medborgarförslag om att stormarknader även bör finnas i
Slite och Hemse (Inkom 2014-08-05) RS 2014/426
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Stig Hammarstedts medborgarförslag om en portabel utomhusscen till
östercentrum (Inkom 2014-08-14) RS 2014/439
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Lars Arvidssons medborgarförslag om att ordna ställplatser för husbilar i
Region Gotlands gästhamnar (Inkom 2014-08-25) RS 2014/459
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Elsie Hanssons medborgarförslag om att införa trådbunden internet och
telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands verksamheter. (Inkom
2014-09-03) RS 2014/482
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Gunnlög Köhns medborgarförslag om att förlänga sommarhämtning av sopor
på Fårö till efter ”Fårönatta” (Inkom 2014-09-09) RS 2014/507
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Börje och Agneta Sedelius’ medborgarförslag om bänkar på Södra hällarna mot
sjösidan (Inkom 2014-09-15) RS 2014/518
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Åsa Mårtenssons medborgarförslag om busskur samt övergångsställe i Endre
(Inkom 2014-09-25) RS 2014/535
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

• Anna Rosanders medborgarförslag om att Gotland får tillbaka
konsumentrådgivning (Inkom 2014-10-02) RS 2014/546
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Börje Yttergrens medborgarförslag om felanmälan via Region Gotlands
hemsida eller via applikation för smartelefon (Inkom 2014-10-07)
RS 2014/553

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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2014 -06- 1 8
REGION GOTLAND

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

Uppmuntra ett småföretag varje månad hela året!

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.

De allra flesta företagen på Gotland är goda
förebilder och Region Gotland kan medverka till att
de lyfts upp i sitt idoga arbete. Det kan ske genom
att kommunalrådet delar ut regionens designade
företagsdiplom till ledningen och bjuder personalen
på kaffe o tårta på plats på företaget vid utdelandet.
Näringslivsenheten kan fungera som jury
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

i*l
f l

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

2014-06-17

Namp&fcning
^rfcl4_

/f
ytéf^Pl^^tS*-*'

Nafnnfortydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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REGION GOTLAND

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

Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

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.

Vi har många gotländska idrottare som visat
"framfötterna" och tagit SM-medalj genom åren och
som inte uppmärksammats särskilt av kommunen.
Dom har ju varit goda förebilder och dessutom
oombedda ambassadörer för sin kommun/region.
Detta måste region Gotland ändra på nu!
Forts, på nästa sida
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*1
l l

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

Narrrtft^ckning,* ^

2014-06- 17 jJTu^iLeét^^^/

/

Namnförtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Kommunalrådet ger idrottaren, när denne
kommit tillbaka till ön, regionens designade
diplom och bjuder denne på kaffe och tårta i
Ljusgården på Visborg.
samt
Uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnd/förvaltningen
att i samarbete med Gotlands idrottsförbund
gemensamt utforma och besluta om kriterier för
vad som kan ingå i SM-status
samt
Uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
ansvara för bevakning av kommande pristagare,
så att ingen missas.
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Gotland
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Region Gotland
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2014 -07- O 7
REGION GOTLAND

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

k$r levn^u

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

[><1
l 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 ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.

Qnv/nrJa

.

vfv Hanr\tr afe
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]
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda/HH att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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REGION GOTLAND

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

N

Namnfortydligande
Adress

,
,

.. _
_

Loxrbro

Postadress

Ut ve - S d

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62191 VISBY

Änr

2014 -08- O 5
REGiON GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt
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Motivering
Skriv här varför du ans» 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
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag 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 medborgarforslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

5?1
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gä att utreda om du är folkbokford pä Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

_
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Namnfiiitydli^nde.

Lar bro

Region

MEDBORGARFÖRSCM?

Gotland
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

20U -08- O 5
REGION GOTLAND

Förslaget
SMv bfr kortfattat vad du anser att regionfulm^
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** *s, Motivering
Skriv hår 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.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diaman inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till intemerpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är fblkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum
NamniBrtydligaiide

A<
Adress

LcxVb
Postadress
E-postwhtss
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Region Gotland
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2014 -08- O 5
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfettat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
utrymmet fortsätter du pä ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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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
samrycker 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
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Förslagsställare i
Du kan inte vara anonym utan det måste gä att utreda om du Sr folkbokiord pä Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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MEDBORGARFRSLAG

Gotland
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2014 -09- 2 5
REGION GOTLAND

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

Busskur på höger sida, samma sida som
byqdegården, i Endre. samt övergångsställe
skola-bygdegård Endre.
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.

Många barn och ungdomar som nyttjar buss 41 på
morgonen till skola i Visby samt eftermiddagar
träningar. Skolan i Endre använder olika
strövområden övervägen, bl.a fotbollsplan och
andra ställen i undervisningen som ligger över
vägen vid bygdegården.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag 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 medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
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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 försla&jnte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-09-23

Namnteckning
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Adress

Endre La Fjälls 532
621 77 Visby
asa.martensson@gotland.se

Postadress

E-postadress
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Region Gotland
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-10-02
Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Önskar att Gotland får tillbaka konsumentrådgivning
på ön,ev en kombinerad tjänst där man både arbetar
med konsumentrådgivning och skuldsanering,vet att
skuldsanering finns på Gotland.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.

Anser att vi borde ha tillgång till tjänsten pga företag
mm kringår skrivna lagar och garantier tex på en
vara eller en tjänst.de flesta företagen mm vet om
det inte finns den tjänsten på ön ,och på så sätt vet
de att befolkningen på ön har mindre chans att få
rätt vid en tvist eller liknande, vi får ej kontakta andra
städer för rådgivning var ska de få hjälp ifrån??
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 medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
f~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 ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknirfi

Datum

' - \ )

2014-10-02
Namnförtydligande

Anna Rosander
Allegatan 158 Mobil: 0736-968303
Postadress
62151 Visby
Adress

E-postadress

Annagotland(o)hotnnail.conn
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Region Gotland
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2011 -1fl- O 7
REGION GOTLAND

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

Att man tar fram en App for smarttfn. eller att man
kan lämna felanmälan på Regionens hemsida.
Eftersom de flesta har en smart tfn.
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.

trtersom det vore enware ertersom inte ana Känner
till att man skall anmäla till GEAB. uet Kan ju inte
vara sa svart att göra.
Kontrollera pä Umeås hemsida.
if •
•
www.umea.se/felanmalan
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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
samrycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym
Ofullständiga uppgifter k;

i att utreda om du är folkbokford på Gotland.
L behandlas som ett medborgarförslag.

Datum
2014-10-0*

bfåmnfiörtydlidande
Adress

/

//

'Böri0Ytfergrer/

Tjelvargränd 10
62 142 Visby
E-postadress
sanda@telia.com
Postadress
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 32

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Freddy Sirlands medborgarförslag om att avbryta flytten av gymnasieskolans
snickeriutbildning. RS 2013/115
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-04-16--17, § 47
• Medborgarförslag (Inkom 2013-02-22)
• Lena Bertholdssons medborgarförslag om att Region Gotland tar på sig
uppgiften att rensa ogräset på gatorna i Visby innerstad. RS 2012/484
• Tekniska nämnden 2014-05-21, § 117
• Medborgarförslag (Inkom 2012-09-11)
• Jan Bejrums medborgarförslag om grundläggande utbildning i brandkunskap i
skolan. RS 2014/54
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 52
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-30)
• Anna ”Sixten” Johanssons m.fl. medborgarförslag om att regionen bidrar med
förutsättningarna att förverkliga ett funktionellt kallbadhus i Visby.
RS 2013/802

• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 188
• Medborgarförslag (Inkom 2013-12-13)
• Bengt Brolins medborgarförslag om valborgsmässoeldar på Södra Hällarna.
RS 2013/822

• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 189
• Medborgarförslag (Inkom 2013-12-12)
• NNs medborgarförslag om att ta bort eller sänka avgiften för borgerlig
vigsel. RS 2013/505
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 190
• Medborgarförslag (Inkom 2013-08-12)

• Peter Enströms medborgarförslag om att skapa en minnesplats/monument
för de som stupat och gjort en insats för Sverige och Gotland.
RS 2014/88

• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 203
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-17)
• Iréne Magnussons medborgarförslag om pensionärslägenheter/
trygghetsboende i Roma. RS 2013/647
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 204
• Medborgarförslag (Inkom 2013-10-14)
• Ola G Öjefors’ medborgarförslag om att riva Kallbadhuset i Visby och bygga
det nya badhuset på den platsen. RS 2014/78
• Regionstyrelsen 2014-08-28, § 246
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-06)
• Åsa Ahlqvists medborgarförslag om ombyggnation av övergångsstället vid
korsningen mellan Jägargatan och Kung Magnus väg. RS 2014/203
• Tekniska nämnden 2014-08-29, § 169
• Medborgarförslag (Inkom 2014-04-08)
• Ingela Ekmans medborgarförslag om att göra tillfällig väg vid rondellen kv.
Stenhuggaren till cykel-/gångbana. RS 2013/747
• Tekniska nämnden 2014-08-29, § 170
• Medborgarförslag (Inkom 2013-11-25)
• Göran Bergmans medborgarförslag om förlängning av trottoarer från ÖoB vid
Järnvägsgatan till Östra Hansegatan. RS 2013/136
• Tekniska nämnden 2014-08-29, § 171
• Medborgarförslag (Inkom 2013-03-01)
• Rebecca Kinanders medborgarförslag om att skapa odlingslotter på
Odvaldsvägen i Klintehamn. RS 2012/216
• Tekniska nämnden 2014-08-28, § 172
• Medborgarförslag (Inkom 2012-04-11)
• Torsten Dauns medborgarförslag om att döpa om Södra Hällarna till
Kungsladugårdsparken. RS 2014/101
• Byggnadsnämnden 2014-09-03, § 207
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-21)
• Torsten Dauns medborgarförslag om att Kopparsvik återfår sitt ursprungliga
namn i modern form, Kaufersvik eller Köpmansviken. RS 2014/102
• Byggnadsnämnden 2014-09-03, § 208
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-21)

• Peter Enströms medborgarförslag om att döpa ishallen i Visby till Looben.
RS 2014/88

• Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 57
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-17)
• Tilde Wästlunds medborgarförslag om en skidlift på gamla soptippen i Visby.
RS 2014/117

• Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 58
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-28)
• Maud Söderbergs medborgarförslag om aktivitetsstöd till föreningar som
arrangerar motionspass för ålderspensionärer. RS 2013/600
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 59
• Medborgarförslag (Inkom 2013-10-07)
• Laila Öhmans medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark. RS
2013/514

• Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 60
• Medborgarförslag (Inkom 2013-08-21)
• Tina Reintz’ medborgarförslag om en skatepark utomhus i Visby. RS 2014/63
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 61
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-04)
• NNs medborgarförslag om att fritidshusägare i Visby innerstad mot avgift
får hjälp med ogräsrensning och snöröjning. RS 2013/358
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 200
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-24)
• Henry Sundgrens medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter vid
nya Visborg. RS 2012/131
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 198
• Medborgarförslag (Inkom 2012-03-02)
• Ann Ekstedts medborgarförslag om att det halkbekämpningsgrus som
används i Visby (utanför murarna) byts ut. RS 2012/142
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 196
• Medborgarförslag (Inkom 2012-03-08)
• Anders Hallbecks medborgarförslag om att Region Gotland inrättar en 30
km/tim-zon i Klintehamn. RS 2012/672
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 197
• Medborgarförslag (Inkom 2012-11-28)
• Sören Ekströms medborgarförslag om hjärtstartare till trygghetspatrullerna.
RS 2014/206

• Socialnämnden 2014-09-16, § 108
• Medborgarförslag (Inkom 2014-04-09)
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden GVN
Sammanträdesdatum
2013-04-16--17
GVN § 47
Medborgarförslag - snickerilokaler
Regionfullmäktige har 2013-03-25 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnat
medborgarförslag om att avbryta flytten av gymnasieskolans snickeriutbildning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

sign justerare

att ge utbildningschefen i uppdrag att besvara medborgarförslag rörande gymnasieskolans
snickeriutbildning. Genom att utbildningsutbudet är fastställt för läsåret 2013/2014 finns inte
längre behov av lokal för snickeri.

Ärendenr GVN 2013/36

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse

Datum 31 maj 2013

Freddy Sirland
Planetgatan 9
621 41 Visby

Medborgarförslag ang gymnasieskolans snickerilokaler
Regionfullmäktige har i § 28 2013-03-25 beslutat överlämna ärende RS
2013/115 till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i § 47 2013-04-16--17 beslutat
ge utbildningschefen i uppdrag att besvara medborgarförslag rörande
gymnasieskolans snickerilokaler.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i § 38 2013-04-16--17 att
avveckla hantverksprogrammets inriktning mot finsnickeri (lärling). Med detta
som bakgrund så har aktuell lokal sagts upp från 2014-05-31, då elevunderlaget
vid denna tidpunkt försvinner. Beslut om framtida användning av lokalen
ligger därmed inte inom förvaltningens ansvarsområde. Hur maskinparken
skall hanteras återstår ännu att utreda.

Jan Holmquist
Utbildningschef

Bilagor:

§ 47 2013-04-16--17
§ 38 2013-04-16--17

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden GVN
Sammanträdesdatum
2013-04-16--17

GVN § 38
GVN AU §28

Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
Hösten 2012 diskuterades nödvändigheten att anpassa gymnasieskolans utbildningsutbud till ett vikande
elevunderlag. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) tog inför de beslut som nämnden
fattade 2012-10-25 fram ett omfattande beslutsunderlag. I arbetet med att föreslå utbildningsutbud för
hösten 2013 kommer tillämpliga delar i dessa dokument att användas.
Med höstens utredningsarbete som grund ligger nu fokus på elevernas preliminära val och vilka
konsekvenser de får för höstens utbildningsutbud. I de analyser och de bedömningar som görs prioriteras
det ekonomiska perspektivet och anledningen till detta är gymnasieskolornas stora underskott. En
sammanfattande bedömning från förvaltningen är att sökandebilden ger möjlighet till en anpassning av
utbildningsutbudet som på tre års sikt leder till en betydligt mer kostnadseffektiv organisation än i dag.
Den viktigaste delen i arbetet med att föreslå vilka utbildningar som skall erbjudas är en kvalificerad
prognos av hur många elever som slutgiltigt söker sig till ett program eller en inriktning.
På Gotland finns ett antal yrkesområden med behov av utbildad arbetskraft, men med få sökande till
ungdomsgymnasiet. Exempel på sådana branscher är finsnickeri, driftsäkerhet och underhåll,
fastighetsteknik, sjöfart samt vård- och omsorg. Med anledning av detta föreslås att utbildningschefen får
i uppdrag att undersöka förutsättningar för vuxenutbildning inom de yrkesområden där
ungdomsgymnasiets utbildningar avvecklas eller har få sökande.
Förvaltningens förslag till utbildningsutbud innebar ett antagningsstopp vid det estetiska programmets
inriktning mot estetik och media (spetsutbildning med riksintag). Arbetsutskottet föreslår att detta
justeras till en avveckling av inriktningen.

sign justerare
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden GVN
Sammanträdesdatum
2013-04-16--17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar
•

att fastställa utbildningsutbud och antagningsplatser i enlighet med sammanställning nedan,
innebärande följande förändringar av utbildningsutbud beslutat i GVN §119 2012-12-12:
o

Högskoleförberedande program
 Ekonomiprogrammet minskas från 60 till 45 platser
 Estetiska programmets inriktning bild och formgivning utökas från 6 till 13
platser
 Estetiska programmets inriktning dans minskas från 5 till 0 platser
(antagningsstopp)




o

Yrkesprogram
 Bygg- och anläggningsprogrammet minskas från 34 till 25 platser
 Fordons- och transportprogrammet minskas från 32 till 24 platser
 Handels- och administrationsprogrammet minskas från 24 till 21 platser


Hantverksprogrammets inriktning finsnickeri (lärling) minskas från 4 till 0 platser
(avvecklas)



Industritekniska programmets inriktning driftsäkerhet och underhåll (lärling)
minskas från 4 till 0 platser (avvecklas)
Naturbruksprogrammet utökas från 12 till 16 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet utökas från 16 till 30 platser
VVS- och fastighetsprogrammet minskas från 16 till 10 platser




•

att ge förvaltningen i uppdrag att
o följa upp utbildningskvalitet på den nationella idrottsutbildningens karaktärsämnen,
o utreda möjligheter att anordna vuxenutbildning i finsnickeri oktober 2013 - juni 2014,
samt
o i samarbete med respektive bransch, undersöka de långsiktiga förutsättningarna för
vuxenutbildning gällande:
 finsnickeri,
 industriteknik,
 fastighetsteknik,



sign justerare

Estetiska programmets inriktning estetik och media minskas från 24 till 0 platser
(avvecklas)
Humanistiska programmet minskas från 20 till 15 platser
Teknikprogrammet minskas från 45 till 30 platser

sjöfartsutbildning, och
måleri.

Sida 6 (23)

Protokoll

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden GVN
Sammanträdesdatum
2013-04-16--17

Utbud kommunala gymnasieskolan läsåret 2013/2014
Yrkesprogram

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Platser

IMPRO
(f.d. PRIV)

Summa

Barn- och fritidsprogrammet
(BF)

-

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)
El- och energiprogrammet
(EE)

pedagogiskt arbete
socialt arbete

24

-

24

-

IMPRO i mån av
plats

-

anläggningsfordon
husbyggnad
plåtslageri (lärling)

25

-

25

-

IMPRO i mån av
plats

-

30

-

30

-

dator- och
kommunikationsteknik
elteknik

Fordons- och transportprogrammet
(FT)

-

personbil

10

-

24

-

-

transport

14

IMPRO i mån av
plats

Handels- och administrationsprogrammet
(HA)

-

handel och service

21

-

21

-

IMPRO i mån av
plats

Hotell- och turismprogrammet
(HT)

-

hotell och konferens

16

-

16

-

IMPRO i mån av
plats

Naturbruksprogrammet
(NB)

-

djur
lantbruk

16

4

20

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
(RL)

-

bageri och konditori
kök och servering

30

-

30

-

IMPRO i mån av
plats

Sjöfartsutbildningen
(RXDAC/MAS)

-

däck
maskin

12

2

14

VVS- och fastighetsprogrammet
(VF)

-

VVS

10

-

10

-

IMPRO i mån av
plats

14

4

18

222

10

232

Vård- och omsorgsprogrammet
(VO)
Summa

sign justerare

Kommentar

Sida 7 (23)

Protokoll

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden GVN
Sammanträdesdatum
2013-04-16--17

Högskoleförberedande program

2013
Program

Erbjudna
inriktningar

Ekonomiprogrammet
(EK)

-

Ekonomi
Juridik

45

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

-

Bild och formgivning
Musik
Teater

13
13
6

Humanistiska programmet (HU)

-

Kultur
Språk

15

-

Ej särskild variant (musik)

Naturvetenskapsprogrammet
(NA)

-

Naturvetenskap

50

-

Även särskild variant (musik)

Samhällsvetenskapsprogramme
t (SA)

-

90

-

-

Beteendevetenskap
Medier, information och
kommunikation
Samhällsvetenskap

Även särskild variant (musik)
på inriktningarna
”Beteendevetenskap” och
”Samhällsvetenskap”

-

Informations- och medieteknik

30

Teknikprogrammet (TE)

Platser

Summa

262

Platser totalt

2013
Summa

Nationellt
program
484

IMPRO

Totalt

10

494

Introduktionsprogram
Program

Kommentar

Preparandutbildning (IMPREP)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)

sign justerare

Inriktade mot yrkesprogram enl. ovan

Kommentar

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REG-ON GOTLAND
2013-02-22
Registraturen

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

Avbryt flytten av gy. skolans snickeriutb. från särskilt
anpassade lokaler med utrustning till mindre lokaler
med sämre utrustning. Utnyttja i stället bef. lokaler
och utr. för ökade utbildningsinsatser. 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 flytta från särskilt anpassade lokaler till mindre i
samma fastighet innebär förhöjda kostnader för flytt
och anpassningar samtidigt som den för 5 år sedan
köpta sammanhållna utrustningen splittras genom
planerad försäljning. En försäljning skulle förhindra
nuvarande och framtida satsning på utb. inom gy..
komvux och ev. uppdragsutbildningar. 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

f*]
j l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan ledj-till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

iVarnnteckr/irW

2013-02-18

^~

Ni., /

/

(M vtUC i ^~-TO£lL (1 (_
Namnförtydliganfie

Freddy Siriand
Adress

Planetgatan 9
Postadress

621 41 Visby
Lsirland@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Bilaga till medborgarförslag att avbryta flytten av snickeriutbildningen inom GVN:s
gymnasieverksamhet.

Kostnader för planerad flytt

Kostnaderna för den planerade flytten från gymnasieskolans särskilt anpassade och väl fungerade
lokaler med komplett snickeriutrustning kommer att öka för regionen om flytten genomförs. GVN
kan säkert sänka sina hyreskostnader men hyreskostnaden kommer i stället att flytta från ett
kostnadsställe till en annat inom regionen ex. vis. till TKN som ansvarar för regionens lokaler. Om
lokalen inte längre skall användas till det som den är avsedd för är det troligt att verkstadslokalerna
för snickeri behöver anpassas på nytt för att kunna användas för annan verksamhet. Lokalens
nuvarande hyra med kostnaden för behövlig investering i verksamhetsanpassning som renderar
ytterligare hyreskostnadshöjning tillsammans med flyttkostnaden till lokaler som i sin tur kommer att
behöva verksamhetsanpassas och hyreshöjas innebär ytterligare fördyring vad avser investeringar
och driftkostnader, l stället för en besparing blir resultatet en kostnadsökning samtidigt som en väl
fungerande snickeriverkstad för utbildning upphör. Om samma standard på lokal och utrustning i
ett senare skede skulle behöva anordnas kommer det att behöva genomföras till kraftigt ökade
kostnader för lokaler och nya betydligt dyrare maskiner.

Användning av verkstadslokalen för snickeriutbildning

l stället för att genomföra kortsiktiga åtgärder för att sänka hyreskostnaden för den egna
verksamheten inom GVN kan regionen som helhet se lokalerna och utrustningen som en tillgång i
nuläget och i framtiden. Lokalerna skulle kunna bidra till utökad utbildning av snickare på ön. Kanske
inte bara genom gymnasieskolans utbildningsprogram utan även genom särskilda insatser genom
komvux och uppdragsutbildningar genom företag (byggföretag och liknande) samt beställningar
genom arbetsförmedlingen. Kanske ett sätt att som region ta det delansvar man har i att bidra till
åtgärder för att förbättra situationen för arbetslösa och samtidigt ge meningsfull utbildning för
framtida behov inom snickeri och byggsektorn.

2013-02-18

Tekniska nämnden 2014-05-21

TN §

117

AU §

67

Protokoll

Medborgarförslag. Att region Gotland tar på sig
uppgiften att rensa bort ogräset på gatorna Visby
innerstad

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Förslaget avslås, behovet av ogräsrensning tillgodoses på annat sätt.

Bakgrund
Lena Bertholdsson föreslår i ett medborgarförslag; Jag vill att region Gotland tar på sig
uppgiften att rensa bort ogräset på gatorna i Visby innerstad”.
Motivering; ” Eftersom fastighetsägarna inte rensar bort ogräset kring sina fastigheter i innerstaden
vill jag att regionen tar på sig den uppgiften. Visby är ju en sk. ”sten-stad”, då ser det väldigt ovårdat
ut med ogräs överallt. Naturligtvis kan detta få lov att innebära någon form av kostnad för
fastighetsägaren”.
Bedömning
Att genomföra förslaget skulle innebära en kostnad som inte finns inom budget. Region
Gotland kan inte heller utföra en tjänst som skulle innebära en konkurrens mot
marknaden, genom att man tar ut en avgift för tjänsten.
Tidigare år har Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen, samarbetat med innerstadsföreningen med att rensa bort ogräs i
innerstaden i ett vårprojekt genom att dela ut säckar och sen hämta och forsla bort dem
när de är fulla med ogräs. Detta projekt kommer även att genomföras i år och planen är
att det ska fortsätta i den mån att det fungerar.
___
Protokollsutdrag:
RS

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.

Jag vill att Region Gotland tar på sig uppgiften att
rensa bort ogräset på gatorna i Visby innerstad.

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 fastighetsägarna inte rensar bort ogräset
kring sina fastigheter i innerstaden vill jag att
regionen tar på sig den uppgiften. Visby är ju en sk
"sten-stad", då ser det väldigt ovårdat ut med ogräs
överallt. Naturligtvis kan detta få lov att innebära
någon form av kostnad för fastighetsägaren.
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 - 09 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

Lena Bertholdsson
c/o Bertholdsson & Holm, Hästgatan 10 A
Postadress
621 56 Visby
E-postadress
lena@bertholdsson.se
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Region

MEDBORGARFORSfofcJg

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20U -01- ? O
REGION GOTLAND

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

Grundläggande brandkunskap skall ingå i följande
elevers utbildning enligt följande: årskurs 8 heldagsutbildning,årskurs 5 - halvdagsutbildning och
förskolan - 2 tim utbildnina.Start hösten 2014
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.

Anlagd brand och bostadsbränder är ett
samhällsproblem.Gotland är inte förskonat från
detta.Långsiktiga åtgärder behövs om vi skall
komma tillrätta med problembilden. Skolan är rätt
forum.Regionens räddningstjänst skall ges det fulla
ansvaret att genomföra utbildningarna.
Projektbeskrivning över "Upp i rök" bifogas
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]
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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

2014-01-28

Namnteckning^*

.•*-\

"^,JC^^__

NamnförtydligSnne

Jan Beirum
Backgatan 1 1

1

J\

Adress

Postadress

621 55 Visby
E-postadress

ian.beirum@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Projektet "Upp i Rök 2013"
Bakgrund
Anlagd brand inom skolans värld är ett växande problem. Skolbränderna har ökat kraftigt i
antal senaste åren och därmed också skadebeloppen. Gotland är inte förskonat från denna
trend. Det inträffar kontinuerligt anlagda bränder på Gotländska skolorna.
Brandskyddsföreningen har tagit beslut på att inom hela landet genomföra projektet "Upp i
Rök" som är en riktad information ang. förebyggande åtgärder inom högstadieskolan.
Projektet är statsfinansierat med riktade medel från s.k. självskyddspengar från MSB.
Region Gotland och Länsförsäkringar på Gotland har under ett par år drivit ett förebyggande
brandskyddsprojekt riktat mot högstadieklasserna inom region Gotland.
Vid ett gemensamt möte våren 2012 mellan företrädare för Region Gotland, Länsförsäkringar
Gotland och Brandskyddsföreningen Gotland beslöts att genomföra en gemensam riktad
satsning till högstadiet omfattande en dags brandutbildning för samtliga elever i årskurs 8.
Brandskyddsföreningen Gotland har den samordnande rollen och ansvarar för projektet.
Projektet utökas under 2013 till att även omfatta samtliga elever i årskurs 5 och samtliga
förskoleklasser.

Syfte
Utbilda högstadiets ca 550 elever i förebyggande brandkunskap
Utbilda mellanstadiets ca 530 elever i förebyggande brandkunskap
Besöka/informera samtliga ca 50 förskoleklasser
Påverka elevernas attityd till konsekvenser av brand på skolan
Eliminera anlagda bränder inom regionens skolor samt friskolorna

Tid
Läsåret 2013-2014

Mål
Utbildning av en högstadieklass årskurs 8 varje torsdag - heldag med start 2013-01-17
Utbildning av en mellanstadieklass årskurs 5 varje onsdag med start 2013-09-01
Information på förskoleklasser varje onsdag med start 2013-09-01
Räddningstjänstens deltidsstationer runt om på ön används
Räddningstjänstens heltidsstation i Visby används för elever från Visby och Roma området

Genomförande
Brandskyddsföreningens instruktörer tillika deltidsbrandmän genomför projektet.
Samtliga har genomgått certifieringsutbildning för projektet 28 augusti 2012 i
Brandskyddsföreningens regi.Instruktörerna utrustas med profilkläder enligt projektet
Tryggare Bostäder
Utbildningen genomförs runt om på ön i skolans ordinarie lokaler och på brandstationerna.
Planeringen av varje utbildningstillfälle åvilar de kontrakterade instruktörerna.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN GOTLAND
Merkuriusgatan 3 - 62141 Visby

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 188
Au § 189

Medborgarförslag. Kallbadhus i Visby
RS 2014 RS 2013/802

- Medborgarförslag 2013-12-13
- Ledningskontoret 2014-05-02

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

I ett medborgarförslag vill Anna Johansson, Sven Landahl, Peter Stade och Helene
Stade att regionen bidrar med förutsättningar för att förverkliga ett funktionellt
kallbadhus i Visby. För närvarande finns en bastu vid Kallis som sedan 2010 drivs med
ideella krafter. Bastun är emellertid inte tillräcklig för det stora och växande intresset.
Förslagsställarna menar därför att det är hög tid att regionen tar tag i frågan och bidrar
med förutsättningar för att förverkliga ett välplanerat kallbadhus vid vattnet centralt i
Visby. De anser även att det finns väl dokumenterade hälsoeffekter av att bastu- och
kallbada och att ett kallbadhus skulle kunna stärka Gotlands profil som hälsoö och även
bidra till att locka besökare till Gotland.
Ledningskontoret anför att det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett
planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmen, där området för det befintliga
kallbadhuset ingår. Under januari ägde ett offentligt samråd rum kring programförslaget.
Planprogrammet väntas komma upp för godkännande under hösten 2014.
I det förslag som nu föreligger i planprogrammet har platsen söder om nuvarande Kallis
pekats ut som lämplig för etablering av ett nytt/kompletterande kallbadhus. Initiativet
till att just denna plats kommit att bli aktuell är att regionen kontaktats av Sällskapet De
Badande Vännerna (DBW) som här redovisat förslag kring uppförande av en anläggning
för kallbad.
Ledningskontoret ser att den fortsatta processen kring etablering av ett kallbad kan
fortsätta så snart ett godkänt planprogram finns som stöd för val av plats.
Ledningskontorets bedömning är att regionen redan arbetar med att efterkomma
medborgarförslagets önskan om att regionen ska bidra med förutsättningar för ett
kallbadhus i Visby.
Expedieras:

Förslagsställarna
Ledningskontoret
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2013 -12- 1
REGION GOTLAND

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

l/l"

j
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.

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
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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.
Namnteckning

Datum

10

Namnfbrtydligande

,. /A

, 1$

5 5->>7

Adress
Postadress

/

6-21
E-postadress

J

J
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MEDBORGARFÖRSLAG
Undertecknade vill att regionen bidrar med förutsättningarna att förverkliga
ett funktionellt kallbadhus i Visby.
Visby sockenbastuförening håller sedan 2010 bastun vid Kallis öppen med hjälp av ideella
krafter. Eftersom intresset har visat sig vara stort och växande, har öppettiderna
fåttutökats efter hand. Ungefär 1100 personer har någon gång besökt bastun men många
utnyttjar den regelbundet. Som flest har vi varit 22 personer i den lilla bastun som egentligen
baraär byggd för 12. Temperaturen blir därefter. Vi tycker det är hög tid att regionen tar tag i
den här frågan och bidrar med förutsättningarna för att förverkliga
ett välplaneratkallbadhus vid vattnet, fortsatt centralt i Visby.
Vi anser att ett välplanerat kallbadhus, med generösa öppettider, inte bara skulle komma oss
gotlänningar till gagn,utan även bidra till att locka besökare till ön under alla
årstider. Hälsoeffekterna av att bastu- och kallbada är många och väl undersökta och ett
kallbadhus skulle därför även stärka Gotlands profil som Hälsoö ytterligare.
Sammanfattande artiklar om bastubadandets hälsoeffekter går att finna bland annat på:
http://illvet.se/fraga-oss/ar-vinterbadande-halsosamt
http://www.newscientist.com/article/dn21206-saunas-could-heal-vour-mood-and-vourhearthtml
http://www.aminied.com/article/S0002-9343%2800%2900671-9/abstract

Visby 10 dec 2013

Anna Sixten Johansson

Sven Landahl

Helene Stade

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 189
Au § 190

Medborgarförslag. Valborgsmässoeldar på Södra Hällarna
RS 2014/822

- Medborgarförslag 2013-12-12
- Ledningskontoret 2014-05-09

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

I ett medborgarförslag till regionfullmäktige har Bengt Brolin, Visby, föreslagit att
Region Gotland anordnar Valborgsmässofirande på Södra Hällarna för sina
”medborgare”. Arrangemanget föreslås innehålla traditionsenlig sång, musik och
Valborgsmässoeld.
Ledningskontoret anför att Valborgsmässofirande anordnas traditionsenligt runt om på
Gotland av olika privata organisationer/arrangörer. Arrangemangens innehåll varierar
beroende på organisatör och övriga förhållanden på platsen. Försvaret hade tidigare som
tradition att anordna ett valborgsfirande på Södra Hällarna i Visby. Den traditionen
kommer i år att återupplivas då Visby Hällarna Hembygdsförening kommer att anordna
Valborgsmässoeld på Södra Hällarna.
Att anordna Valborgsmässofirande runt om på Gotland ligger inte inom ramarna för
Region Gotlands verksamhet. Vidare kommer evenemanget som efterfrågas i
medborgarförslaget att i år arrangeras av Visby Hällarnas Hembygdsförening. Med
anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget lämnas utan
åtgärd.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

.

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2013 -12- T 2
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
VALBORGSMÄSSnFT.DAR PÅ SÖDRA HÄLLARNA.

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.

Den gamla fina traditionen med sång, musik och
Valborgsmässoeld på Södra Hällarna tycklér jag att
Regionen åter skulle ta upp för sina medborgare.

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]
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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 forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

""'V

11/12 2013
Namnfbrtydligande
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Benet Brolin
Adress

Lyckåktlrgatan 6
Postadress

621 49

VISBY

E-postadress

217627$telia.com

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28

Rs § 190
Au § 192

Medborgarförslag. Kostnad för borgerlig vigsel
RS 2014 RS 2013/505

- Medborgarförslag 2013-05-05
- Ledningskontoret 2014-05-15

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Medborgarförslag har inlämnats om att avgift för borgerlig vigsel skall sänkas kraftigt
eller att det skall vara gratis.
Serviceförvaltningen redogör för en aktuell självkostnad för tjänsten på 1 000 kronor. I
avgiften ingår administration och lokalkostnader samt minnesgåva. Avgiften varierar
avgiften i landet och det finns kommuner som låter avgiften variera beroende på om
vigselparet är boende i kommunen eller inte.
Ledningskontoret anför att på Gotland har vigselförrättarna en förhållandevis generös
inställning till brudparets önskemål om tidpunkt och plats för vigsel. Det finns
kommuner som erbjuder vigsel på fasta tider och fast plats, vilket innebär mindre
hantering och lägre kostnad. Enligt företrädare för serviceförvaltningen som hanterar
bokningar och från företrädare för vigselförrättarna är det sällan eller aldrig som
avgiftens storlek kommenteras från brudparet. Att låta avgiften variera beroende på
brudparets hemort innebär viss ytterligare administration.
Vigselförrättarna har i särskild skrivelse begärt utökat arvode från 1 till 1,5 timme per
vigsel. Detta skulle innebära ökad kostnad på 25 000 kronor, vilket ökar kostnaden med
ca 100 kronor per vigsel. Ledningskontoret föreslår i det ärendet att vigselförrättarnas
arvode ökas till 1,5 timme per vigsel.
Eftersom borgerlig vigsel i grunden är ett statligt uppdrag bör arbete som regionen
ansvarar för inte skattefinansieras. Ledningskontoret föreslår att avgiften baseras på
sammantagen självkostnad för borgerliga vigslar och föreslår att medborgarförslaget
avslås.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - Administrativ utveckling
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Änr

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSL|\G 2013 -08- 1 2
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

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

Kostnaden för borgerlig vigsel inom Region Gotland.
i övriga landet kan man viga sig gratis men inte om
man vill viga sig på den ö man är uppvuxen på och
där man vill leva och bo. Or*i" ^3cn /W/y s^
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.

l andra län (som Stockholm) är det länsstyrelsen
som betalar en viss summa till förrättren efter varje
vigsel, men vill man viga sig på denna ö kostar det
1000kr.l princip kan man åka till huvudstaden och
vigas till en mindre kostnad (båten som kostar).Det
skall inte vara dyrt att gifta sig bara för att man inte
vill gifta sig i kyrkan.
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
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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.
Namnteckning

Datum

2013-08-07

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-06-05

Rs § 203
Au § 209

Medborgarförslag. Minnesplats för stupade och veteransoldater
RS 2014/88

- Medborgarförslag 2014-02-17
- Ledningskontoret 2014-04-29

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Peter Enström föreslår i ett medborgarförslag att en minnesplats/ett monument skapas
för de veteransoldater som stupat och gjort en insats för Sverige.
Hur veteransoldater uppmärksammas och tackas för sina insatser i tjänst har under
senare år varit något som setts över på nationell nivå av regeringen. Inom ramen för
denna översyn har Försvarsmaktens möjligheter att ge ekonomiskt stöd till veteran- och
anhörigorganisationer stärkts. I syftet att hedra svenska veteransoldater avtäcktes också
för cirka ett år sedan ett monument på Djurgården i Stockholm. Uppdraget gavs till
Försvarsmakten som genomförde detta i samråd bland annat med Statens konstråd.
Förslaget, som kommer från en privatperson, har tolkats som en önskan om en lokal
motsvarighet till ovanstående monument. Syftet är mycket vällovligt.
Regionen skulle sannolikt kunna medverka till utpekande av lämplig plats och även
kunna bistå med synpunkter på utformningen, men utformningen i sig, förvaltandet och
finansieringen bör ägas och drivas av en/flera parter med stark koppling till målgruppen.
Mer eller mindre kopplade till Försvarsmakten finns en rad organisationer som bedriver
verksamhet som är inriktade på stöd till veteransoldater och anhöriga. Det finns även
lokala ideella föreningar, kamratföreningar, vars övergripande mål torde vara att värna
om kamratskap och social gemenskap. Om det kan visas att intresset på så sätt är
förankrat så kan frågan så kan regionens eventuella insatser lättare bedömas.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2014 -02- 1 7
REGION GOTLAND

Förslaget

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om._Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
rajmet fortsätter
ätter j}u på ett eller flera fristående
fristående ark spm fogas till
till detta. Texta tydligt.
K

o-t-orl/^K e*\sf*r\ar 1^1 i nrtir»n/^oi^lo+o<stader
skapar nu minnosplatsor ocn
monument för alla de veteransoldater som tjänstgjort
och har offrat sina liv. Oavsett om man har anhöriga

snm hgr avlidit i utlanrjstJRHSt eller om man jever så
skulle det kännas skönt och uppskattaiatt ha en
speciell plats att gå till för oss veteraner

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 interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utarfn) ;t måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan
till att ditt fö/slag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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62T 41 Visby
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-06-05

Rs § 204
Au § 210

Medborgarförslag. Pensionärslägenheter i Roma
RS 2014/647

- Medborgarförslag 2013-10-14
- Ledningskontoret 2014-05-19

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Ett medborgarförslag lämnat av Iréne Magnusson, Roma har inkommit till regionfullmäktige. Förslagsställaren vill att det byggs fler lägenheter för äldre i Roma. På
Järnvägsgatan finns i dag ett antal pensionärslägenheter i enplanshus, dessa föreslår
förslagsställaren att bygga till så att ett trygghetsboende skapas i ett nytt våningsplan.
Ledningskontoret har samrått med Gotlandshem i frågan kring möjligheter att bygga om
de befintliga byggnaderna enligt det förslag som framförs i medborgarförslaget. Det
visar sig att det rent byggnadstekniskt inte är möjligt att bygga till en våning. Dessutom
skulle en ytterligare våning där trygghetslägenheter skulle inrättas, innebära behov av
hiss vilket ytterligare skulle komplicera och fördyra en ombyggnad.
Regionstyrelsen har 2013-05-30 beslutat ge ledningskontoret i uppdrag att verka för att
ett trygghetsboende kommer till stånd inom kvarteret Adjutanten inom yttre A7 i Visby.
PEAB har fått en markanvisning som ger byggföretaget möjlighet att bygga ett trygghetsboende och företaget även presenterat skisser på en byggnad med drygt 30 hyreslägenheter anpassade för att uppfylla Boverkets krav för trygghetslägenheter.
Ledningskontoret arbetar samtidigt med att på regionstyrelsens uppdrag ta fram en
modell för trygghetsboende och förslag till hur regionen kan stödja tillkomsten av
sådana. Frågor som hanteras inom utredningen är till exempel:
−

typ och omfattning av verksamhet i de gemensamma lokalerna,

−

hur ska verksamheten finansieras,

−

hur ska gemensamma lokaler finansieras,

−

hantering av kö/intresseanmälan,

−

fördelning av lägenheter

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-06-05

Rs § 204 forts
Au § 210

Ledningskontoret har för avsikt att under hösten 2014 återkomma till regionstyrelsen
med förslag till modell för Gotland. Kontoret bedömer att antagandet av vägledande
principer är helt avgörande för att exploatörer och fastighetsförvaltare ska våga gå vidare
med att satsa på byggprojekt.
Med ett antaget regelverk som grund får exploatörer en trygghet i vilka förutsättningar
som gäller för ett kommunalt deltagande i projektet. Ledningskontoret tror att detta kan
komma att innebära möjligheter till att förverkliga trygghetsboenden inte bara i Visby,
utan även inom andra orter där efterfrågan finns, till exempel Roma. Redan idag finns
förslag om byggande av denna typ av boende på flera olika delar av Gotland.
Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.
Expedieras:

Fröslagsställaren
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-08-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-08-14

Rs § 246
Au § 241

Medborgarförslag. Riv Kallbadhuset i Visby och bygg det nya
badhuset på den platsen
RS 2014/78

- Medborgarförslag 2014-02-05
- Ledningskontoret 2014-07-03

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

I ett medborgarförslag föreslås att vid eventuell nybyggnation av badhus i Visby, ska
regionen riva Kallbadhuset och istället bygga badhus på platsen. Förslagsställaren anser
att läget är det mest lämpade.
Region Gotland beslutade i juni (regionfullmäktige 2014-06-16, § 93) om investeringsbudget 2015-2016 samt investeringsplan 2017-2019. I planen fram till 2019 finns i
dagsläget inga medel avsatta till att bygga ett nytt badhus i Visby. Av den anledningen
kan inte medborgarförslaget tillstyrkas eller avslås. Vid ett eventuellt beslut om
nybyggnation av badhus i Visby kommer en utredning att göras om lämpligaste plats
och utformning.
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014-02-08,
REGION GOTLAND

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

C<Ar

.

c:
^^
-F

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.
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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

|E]
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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 intern behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande i,
Adress
Postadress

^ /

fffc /a#
<^4/

E-postadress

-^
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

169

AU §

99

Medborgarförslag om ombyggnation av
övergångsstället vid korsningen mellan Jägargatan och
Kung Magnus väg

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls.

Åsa Ahlqvist har i ett medborgarförslag föreslagit att ett övergångsställe i korsningen
mellan Jägargatan och Kung Magnus väg byggs om.
Bedömning
Region Gotland planerar att tillgänglighetsanpassa övergångsstället vid Jägargatan och i
samband med detta ska även trafiksäkerheten ses över.
Förslagsställaren önskar att korsningen blir upphöjd men exakt utformning på
övergångsstället är inte fastställt, dock kommer någon form av trafiksäkerhetsåtgärd att
genomföras. Åtgärden kommer att genomföras under hösten 2014 alternativt under
våren 2015.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

é

,

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20H -04- O 8
REGION GOTLAND

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

"Vägbula" - övergångsstället i hörnet Kung
Magnusväg / Jägargatan! Det är dålig sikt från båda
hållen för biltrafikanter. Därmed kommer även
skylten med varningstecken för gupp mer till sin rätt!
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.

Då man kommer norr ifrån på Kung Magnusväg
finns ett varningstecken för gupp i hörnet vid
Jägargatan. "Bulan" finns på övergångsstället några
meter in på fortsättningen av Kung Magnusväg.
Övergångsstället från "gamla slakteritomten"
parkeringen vid Coop. Östercentrum. bör även höjas
till en "bula". Sikten är skymd från båda håll!
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

fx]
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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

2014-04-06

Namnteckning /rf*

-s-\

&4c c&'4>/f*rt^

Namnförtydligande

-f

Åsa Ählgvist
Snäckgärdsv. 56
621 41 Visbv
asa.ahlgvist@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

170

AU §

100

Medborgarförslag om ombyggnation om att spara den
tillfälliga vägen vid Stenhuggaren

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Ingela Ekman har i ett medborgarförslag föreslagit att den tillfälliga vägen som anlagts
vid kv. Stenhuggaren behålls och görs om till en gång- och cykelväg som leds fram till
viadukten vid Linds.
Förslagsställaren menar att det då inte behövs en ny viadukt och det spar pengar.
Bedömning
Cirkulationsplatsen vid kv. Stenhuggaren och en ny viadukt är byggd vid
cirkulationsplatsen. Region Gotland och Trafikverket har gjort bedömningen att det
behövs en trafiksäker undergång för gång och cykeltrafik vid platsen.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2013 -11- 2 5
REGION GOTLAND

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

Rondellen kv Stenhuggaren: Behåll den tillfälliga
vägen som just nu byggs vid GEAB-sidan, gör
sedan om den till cykel/gångbana och låt den gå
fram till viadukten vid Linds, forts på bifogad 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.

Det spar pengar och rondellen blir klar snabbare .

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]
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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

2013-11-22

Namnteckning

y

/___, /

Namnförtydligande
Adress

Ingela Ekman

Nygatan 2 B

Postadress

621 56
E-postadress

ingela ekman@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag
Fortsättning på förslaget

Då behövs det inte byggas en ny viadukt för cyklister/gående eftersom det
redan finns en där.

Sedan en synpunkt:
Blanketten för medborgarförslag har för litet utrymme att skriva på och i PDF är
inget bra alls.
Blanketten för anmälan om klotter är för omständig, borde räcka med var man
sett klotter

*
Sedan finns ingen bilaga till medborgarförslag att fortsätta skriva på

Ingela Ekman

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

171

AU §

101

Medborgarförslag om trottoar längs Järnvägsgatan

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls

Göran Bergman har i ett medborgarförslag föreslagit att trottoaren från Ö&B förlängs
fram till Östra Hansgatan.
Bedömning
Under 2014 kommer en ny gång- och cykelväg byggas på den sydvästra sidan av
Järnvägsgatan för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

2013 -03- O l
Registraturen

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

öo

(

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.
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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

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om/Gu är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt/orslag iptekan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

£
Postadress
E-postadress

o)

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

172

AU §

102

Medborgarförslag, Odlingslotter på Odvaldsvägen i
Klintehamn

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ser positivt på att fler odlingslotter kan skapas. Därför ska en
strategi för att möjliggöra nya odlingslotter arbetas fram.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget anses vara besvarat med denna skrivelse.

Rebecca Kinnander har i ett medborgarförslag föreslagit att odlingslotter skapas på
Odvaldsvägen i Klintehamn.
”Att skapa odlingslotter på Odvaldsvägen i Klintehamn.”
På Odvaldsområdet finns lägenheter utan ”täppa” och jag tror att många skulle vara intresserade av en
liten lott att odla på till husbehov. Jag tycker att odlingslotter, förutom att det är vackert, inger hopp och
framtidstro!”
Bedömning
Region Gotland arbetar fram en strategi för stadsodling som kan komma att möjliggöra
nya odlingsområden.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

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.

Att skapa odlingslotter på Odvaldsvägen i
Klintehamn

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.

På Odvaldsområdet finns lägenheter utan "täppa"
och jag tror att många skulle vara intresserade av en
liten lott att odla på vid husbehov. Jag tycker att
odlingslotter, förutom att det är vackert, inger hopp
och framtidstro.

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 - 04 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

Rebecca Kinnander
Odvaldsvägen 73
Postadress
623 77 Klintehamn
E-postadress
rebecca.kinnander@hotmail.com
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

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.

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 mm.
Du kan inte vara anonym utan det nMste gå att u t r e a om
Ofullständiga uppgifter kan I\da till aft ditt förslag \nte

är folkbokförd på Gotland.
ehatfMas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

WU -fl?-

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

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.

Si

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag 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 medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

H]

Förslagsställare m.m.j
Du kan inte vara anonym utan det måste gå ät
ia <{m^u är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan ffeda till^tt ditt fö\slag
;handlas som ett medborgarförslag.
Datum
Namnförtydligande
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1 -03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014 -02- 1 7
REGION GOTLAND

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

.For atfnodra brodorna Loob ocl
har gjort så mycket reklam och varit en
ambassadör för Gotland. Då har Gotland chansen
att -Sticka ut Ntfi mer! glimten i ögat

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
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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.
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Förslaget
Skriv har kortfattat vad du anser att reaionflilJmäktitre skatf besluta örn. i exta tydli trf.
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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
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Information om behandling av personuppgifter
För art kunna ruiigora uppgitten att handlägga ditt mcdborgariörsiag kommer dma
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 internetpublicenng
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[Ju kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är fblkbokfbrd på Gotland,
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFORSLAG

J-

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

2013 -08- 2 1
Förslaget

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

\OOJrV\OfU

, < * , "S

UVvadiovWar
W0c

<,n wi b r i w n é r C /$r

n8
X
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

O

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.

Namnftrtydligande

LMLA.
Adress
Postadress
E-postadress

o
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Ordförande i Skateboardförbundet Magnus Gyllenberg och styrelseledamoten Bosse Nyman representerar
RF:s 70:e förbund.

Skatebaord ny idrott i Riksidrottsförbundet
2013-05-25
Tredje gången gillt för Svenska Skateboardförbundet. RF-stämman i Luleå röstade under
söndagen ja till riksidrottsstyrelsens förslag att välja in förbundet, som blir RF:s 70:e. De sju
övriga förbund som ansökt om inträde fick nej av stämman.
Skateboardförbundet hade sökt medlemskap två gånger tidigare, 2005 och 2007, men fick båda
gångerna avslag eftersom stämman inte tyckte att förbundet var tillräckligt stabilt som organisation. Men
nu menade riksidrottsstyrelsen att förbundet fått tillräckligt fasta former och har en sådan bred
omfattning att det borde väljas in, viket stämman sade ja till.

– Det här känns fantastiskt. Vi har många unga utövare som ibland haft problem att bli tagna på allvar.
Medlemskapet i Riksidrottsförbundet är ett viktigt kvitto för dem. Nu kan vi på sikt ge våra
skateboardföreningar i landet mer stöd och bättre förutsättningar. Nu finns en part dit de kan vända sig
till och vi kan ta vara på den föreningslustan som finns, säger Magnus Gyllenberg, ordförande i
Skateboardförbundet.

Svenska Skateboardförbundet har idag cirka 12 000 medlemar utspridda över hela landet, och
uppskattar att det finns runt 100 000 skateboardåkare i Sverige. Förbundet vill vara föregångare
internationellt genom att utveckla idrotten och etablera den i såväl Sverige som Europa.

– Idrottsrörelsen får inte stelna i gamla former - vi måste vara öppna för nya idrotter och jag är
övertygad om att Skateboardförbundet dels kan få stöd av att vara medlem i RF och dels berika oss. Det
är en stor och växande idrott som alltmer börjar hitta sin organisatoriska form, säger RF:s ordförande
Karin Mattsson Weijber.

De övriga förbund som sökte medlemskap i RF var Svensk Armsportförbundet, Förbundet för Svensk
Bridge, Svenska Cricketförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska
Kroppskulturförbundet och Svenska Paintballförbundet.
Fakta om medlemskap i RF
För att ett förbund ska beviljas medlemskap i RF krävs bland annat att förbundet bedriver
idrottsverksamhet, att det är en ideell förening, att verksamhet står i samklang med idrottsrörelsens
värdegrund och att det har minst 25 medlemsföreningar med sammanlagt minst 1 500 medlemmar.

Läs mer om Svenska Skateboardförbundet
För fler kommentarer kontakta

Magnus Gyllenberg
Ordförande, Svenska Skateboardförbundet
073-950 22 86

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

200

AU §

125

Medborgarförslag om att mot avgift få hjälp med
ogräsrensning och snöröjning utanför
innerstadsfastigheter som används som fritidshus

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

N N föreslår i ett medborgarförslag att mot en avgift ska Region Gotland förse tjänsten
att hjälpa till med ogräsrensning och snöröjning utanför innerstadsfastigheter som används som
fritidshus.
Motiveringen är bl a: att många fastigheter i innerstaden står obebodda stora delar av året, ogräset
svämmar över och vintertid är snöröjning minst sagt bristfällig ibland tom farlig. Regionen bör därför
mot en avgift utföra ogräsrensning och snöröjning.
Bedömning
Region Gotland får inte erbjuda en sådan tjänst mot betalning, då det bryter mot
konkurrenslagen 1 kap. 5 § första stycket. Detta är en tjänst som istället någon av de
många entreprenörer på området kan tillgodose.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

198

AU §

123

Medborgarförslag om avgiftsbelagd parkering på
Visborg

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Vid dagens nämndsammanträde ger ordföranden förvaltningen i uppdrag att ta upp
diskussion med markägaren om införande av P-avgifter.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Henry Sundgren föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland bör införa
parkeringsavgifter vid nya Visborg på samma sätt som vid lasarettet och omkring Visby.
Motivering: 1. Ur ekonomisk synpunkt bör det bli en god affär.
2. Ur demokratisk synvinkel skulle det bli ett medel för att föra beslutsfattare och handläggare nära
den verklighet som man beslutar om.
3. För miljön torde parkeringsavqifterna resultera i mindre CO2-utsläpp då en större del av de som
arbetar vid Nya Visborg kommer att välja buss.
Bedömning
Parkeringsytan vid Visborg ligger på privat kvartersmark. Region Gotland kan inte
besluta om vad som ska gälla på privat mark.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region

?f!f Gotland
REGION GOTLAND

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Z01Z -03- 02
Förslaget
Skriv hlir kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skal! besluta om. Texta tydligt.

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

1. Ur ekonomisk s n unkt bör det bli en
2. Ur demokratisk s nvinkel skulle det bli
för att föra beslutsfattare och handlä
den verkli het som man beslutar om.
3. För miljön torde parkeringsavgifterna resultera i
mindre C02-utslä då en större del av de som
arbetar vid N Visbor kommer att vä'a uss.
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, kaIJelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

!:8J
O

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 fOrslag inte kan behandlas som ett medborgarfOrslag.

NamnfOrtydligande

Henry Su
Adress

BroväQ 6 D
Postadress

62140 Visb
telja.com

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

196

AU §

121

Medborgarförslag om att byta ut halkbekämpningsgruset
som används utanför murarna i Visby

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Vid dagens nämndsammanträde påtalar Claes Nysell (FP) att kalkdammet är att betrakta
som ett miljöproblem. Han yrkar att det undersöks om annat material kan användas.
Han får stöd av Leif Ortman (M).
Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut gäller, att avslå
medborgarförslaget.
Ordföranden frågar om bifall finns till Claes Nysells yrkande och finner bifall till sitt
yrkande.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Ann Ekstedt föreslår i ett medborgarförslag att det halkbekämpningsgrus som används i
Visby (utanför murarna) byts ut.
Motivering: ”Så fort det blir barmark så dammar detta kalkstenskross på ett otrevligt sätt. Det är
direkt obehagligt att gå längs stadens gator, och allt blir väldigt dammigt, även inomhus. Även efter
gatorna sopats på våren så ligger ett fint pulver kvar som dammar.”
Bedömning
Kalkstenskross tillverkas på Gotland vilket inte granitkross görs. När kalkstenskross
valdes som halkbekämpningsmedel så var detta ur miljösynpunkt överlägset i en
jämförelse med granitkross. Eftersom att kalkstenskross tillverkas på Gotland krävs inga
miljöbelastande transporter.
En effektiv åtgärd för att få ner dammnivån är att vattna innan sopning vilket Region
Gotland genomför.
___
Protokollsutdrag:
RS, Förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

_

,

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Att byta det halkbekämpningsgrus som används i
Visby (utanför murarna).

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.

Så fort det blir barmark så dammar detta
kalkstenskross på ett otrevligt sätt. Det är direkt
obehagligt att gå längs stadens gator,och allt blir
väldigt dammigt, även inomhus. Även efter gatorna
sopats på våren så ligger ett fint pulver kvar som
dammar.
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]
Q

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

Namnteckning

2012-03-06 f'//lUi

-fl

'

./

L/it%UäJ~

Namnförtydligande

Ann Ekstedt
Lännavägen 5
621 45 Visby
annalottaekstedt@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

197

AU §

122

Medborgarförslag om ändring av
hastighetsbegränsningar i Klintehamn

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls

Anders Hallbeck föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland inrättar en 30
km/tim-zon i hela Klintehamn, utom på väg 140 som borde ha 50 km/tim på den del
som går genom samhället.
Motivering: ”Klintehamn är ett samhälle med många gator. Efter gatorna finns villautfarter med
uppväxta trädgårdar som ger begränsad sikt. Det finns en varierad befolkning från små barn till gamla
människor med rullator. Här finns skola och daghem, idrottsplats, vårdcentral och centrumbebyggelse.
En 30 zon skulle medverka till ett betydligt trafiksäkrare samhälle.”
Bedömning

En översyn av hastigheterna i Klintehamn ska genomföras under hösten 2014. När
översynen är genomförd ska den samrådas med Polismyndigheten och Trafikverket.
När översyn och samråd skett kan beslut om nya hastigheter tas.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND
2012-11-28
Registraturen
Förslaget

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

Jag föreslår att det inrättas en 30 km/tim zon i hela
lintehamn samhälle. Det skall gälla alla vägar/ gator
utom väg 140 som borde ha 50 på den del som
passerar Klintehamn.
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.

Klintehamn är ett samhälle med många gator. Efter
gatorna finns villautfarter med uppväxta trädgårdar
som ger begränsad sikt. Det finns en varierad
befolkning från små barn till gamla människor med
rullator. Här finns skoia och daghem, idrottsplats,
vårdcentral och centrumbebyggelse. En 30 zon
skulle medverka till ett betydligt trafiksäkrare samhäife
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

fx"[
j~~j

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 behandlaff-setH^ttmedborgarförslag.
Datum

Na^irae&ninlj:

vK

IL

v ^^^

2012- 11-26
Namnförtydligande

'"

Anders Hallbeck
Adress

Ekväqen 8
Postadress

62377 KLINTEHAMN
E-postadress

anders.hallbeck@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2014 -n/./1
-04' 0 9
REGION GOTLAND

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

Hjärtstartare til trygghetspatrullerna

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.

Det skrivs så mycket om att hjärtstartare bör finnas i
varje socken. Det är ju regionens bilar som rullar om
nätterna och dompasserar iregel varje socken en
eller två gånger per natt.Jag jobbar själv i
trygghetspatrullen så det är en resurs som bör
tillvaratas. Vid ett ev hjärtstopp kan vi vara närmare
än annan resurs och påbörja hlr,kanske räddat ett liv
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag 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]
|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 ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-04-07

Namnteckning /VI-

/^/

Tfå&tt'

JL#~

f"/£J}rf&ffi?

Namnförtydligande

Sören Ekström
Adress

Jungfrustig 3
62 138 Visby
0498480968@telia.com

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 33-38

Interpellationer
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om kostnad för kultur- och fritidsnämndens
bidragsöversyn. RS 2014/351
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Ola Lindvalls (C)
interpellation om Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem.
RS 2014/352

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om parkeringsproblem i Slite. RS 2014/248 (Bordlagd från
sammanträde 2014-06-16)

• Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkmans (S) svar på Eva Gahnströms
(C) interpellation om uppföljning av byggnadsordningen för Visby
innerstad. RS 2014/255 (Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)
• Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om särskilda boendet Pjäsen i Visby. RS 2014/249
(Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)

• Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om olika driftformer av äldreboenden. RS 2014/250
(Bordlagd från sammanträde 2014-06-16)

INTERPELLATON
TILL

Kostnad för bidragsöversyn
Ordförande i Kultur- fritidsnämnden

Kostnad för bidragsöversyn
Nu när bidragsöversynen har lagts ner vill jag veta vad utredningen har kostat KFF.
Jag undrar:
hur stora är de externa kostnaderna (konsulter, lokaler, dialogmöten osv)
hur stora är de interna kostnaderna (personal, arbetstid osv)

−
−

Visby den 16 juni 2014

Anna Hrdlicka(M)

Dalhem 2014-06-16

INTERPELLATION

Till regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson

Angående regionens ägardirektiv till Gotlandshem AB.
Regionfullmäktige har i ägardirektiv bland annat krävt av Gotlandshem AB att
medverka till att det finns lämpliga bostäder i form av s k trygghetsboenden för
äldre. Några synbara initiativ har inte tagits av Gotlandshem för att leva upp till
ägardirektivet på den punkten vad jag känner till.
Regionen har valt att sälja ut stora delar av de lokaler som nyttjas för särskilda
boenden och seniorboenden till den privata marknaden. Gotlandshem har
tydligen för avsikt att saluföra äldreboendet Gråbo i Visby.
Den privata byggmarknaden har gjort flera försök att få till stånd
nyinvesteringar i trygghetsboenden men inte slutfört planerna p g a osäkerhet
kring ekonomin. Jag anser därför att det finns anledning att undersöka
möjligheterna att befintliga lokaler används som trygghetsboende för att
begränsa hyresnivåerna.
Det råder f n stor brist på lämpliga boenden att erbjuda för äldre. Det är bl a lång
kö till särskilda boenden.
Min fråga är om regionstyrelsens ordförande är beredd att aktualisera
överläggning med Gotlandshem AB om förutsättningarna att leva upp till
ägardirektivet ang trygghetsboenden.

Ola Lindvall

Slite 2014-04-28

Interpellation:
Till:

Parkeringsproblem i Slite
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

I samband med uppsnyggningen av Slite centrum vidtogs en hel del ombyggnader.
Bland annat så gjordes gångstråk och parkeringar om på torget där Konsum och
Systembolaget/Apoteket/ Handelsbanken är belägna.
Vad man inte då beaktade var att både Konsum och Systembolaget har sina
varumottagningar så belägna att om varuleveranserna sker samtidigt till dessa
kunder så blir de bilar som befinner sig på parkeringen fast d.v.s. bägge utfarterna är
stängda av varubilar.
Detta leder till att den enda väg ut från parkeringen är gångstråket framför
byggnaden med Systembolaget som då används som körbana vilket är förbjudet.
Det är inte alla som kan vänta på att varuleveransen avslutas och utfarterna åter blir
tillgängliga.
Detta har påtalats vid ett flertal tillfällen och senast då förvaltningens representanter
besökte Slite Utveckling för ett öppet möte om det som var bra och mindre bra efter
genomförd ombyggnad av Slite centrum.
Det har nu gått lång tid och inget har hänt som löser parkeringsproblematiken.
När finns det en lösning på parkeringsproblemet?
Mats Hedström (M)

INTERPELLATION
Till Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
ang. byggnadsordning för Visby innerstad
Detaljplan för Visby innerstad antogs av fullmäktige i februari 2010. Till
detaljplanen hör en byggnadsordning. När denna var ute på remiss var de allra
flesta fastighetsägare positiva. I byggnadsordningen står att läsa, citat:
Traditionella material och metoder
Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla
och kräver en stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och
hantverksmetoder innebär att man utgår från de material och metoder som
användes då byggnaden uppfördes. De är välbeprövade och skadar inte
byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor, kalkbruk, kalkfärg,
rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll,
men det kan göras med enkla åtgärder.
Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det
underliggande. Kalkputs ska bättras med kalkputs och linoljefärg med
linoljefärg. Att upprätthålla kunskapen om äldre hantverk är avgörande för
möjligheten att bevara Visbys kulturvärden. Hantverkare som har kunskapen att
lägga plåttak med skivtäckt falsad plåt, renovera och tillverka nya fönster i trä,
putsa med kalkputs är lika värdefulla som världsarvet i sig.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse
med många moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning.
Renovering av byggnadsdelar är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
1. Vilken rådgivning får fastighetsägare vid renovering?
2. På vilket sätt följs efterlevnaden av byggnadsordningen upp?

Bro 20140428
Eva Gahnström

Visby 2014-04-28

INTERPELLATION

Pjäsen och löftena

TILL

Socialnämndens ordförande, Hanna Westerén

Pjäsen och löftena
När Region Gotland valde att ta över driften av Pjäsen i egen regi lovade
regionrådet Hanna Westerén att inga försämringar skulle ske. Pjäsen skulle ha
samma bemanning och kvalitet som under Attendos tid. Beträffande
verksamheten skulle inget förändras
Hur blev de med den saken?

Jag frågar
-

Har Pjäsen samma bemanning som när Attendo drev
verksamheten?

-

Håller Pjäsen samma kvalitet som när Attendo drev verksamheten?

-

Använder man samma kvalitetssystem som Attendo? Om inte är
systemen direkt jämförbara?

-

Får de boende samma utbud av t ex promenader och terapier
(sjukgymnastik, gymnastik osv) som när Attendo drev
verksamheten?

-

Har dagens verksamhet på Pjäsen fler eller färre chefer? Varför?

Visby den 28 april 2014
Anna Hrdlicka (M)

Visby 2014-04-28

INTERPELLATION

Driftform inom äldreboenden

TILL

Socialnämndens ordförande, Hanna Westerén

Driftform inom äldreboenden
SON fattade nyligen beslut om att upphandla driften av Nya Östersol av företaget
Kosmo AB – dvs en extern entreprenör. Under förra året gick debattens vågor
höga då regionen återtog driften av Pjäsen i Visby. Att regionen då själv var det
bästa alternativet var något som ordf i SON då förfäktade.
Vi glädjs med beslutet men undrar vad som motiverar svängningen.
Jag frågar
-

Vilka är kriterierna för att ordf i SON ska anse att driften ska
upphandlas?

-

Vad skiljer Pjäsen från Östersol som motivererar att det enda
boendet ska drivas av regionen själv och det andra av extern
entreprenör?

-

Är detta en öppning för att ordföranden i SON kan ompröva sitt
beslut att driva Pjäsen i egen regi?

Visby den 28 april 2014
Anna Hrdlicka (M)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-10-27

Handlingar till

Ärende 39

Information
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2014-06-13, § 80, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2014.
• Socialnämndens beslut 2014-09-16, § 117, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 juni 2014.
• Rapport från länsstyrelsens i Stockholm inspektion av
överförmyndarnämnden 2014-06-11.

Socialnämndens sammanträde 13 juni 2014

Protokoll

SON § 80

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som inte
verkställts
SON 2014/74
- SON/Au § 63
- Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2014

Socialnämndens beslut


Socialnämnden överlämnar sammanställning över beslut om bistånd eller insatser
som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars enligt SoL 4 kap §
1 och LSS § 9 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum till IVO (Inspektionen för vård och omsorg),
regionens revisorer samt regionfullmäktige. Skyldigheten omfattar även att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Socialförvaltningen har rapporterat 38 ärenden som inte har
verkställts inom tre månader. 16 av ärendena har resursbrist som orsak.
Från socialnämndens sammanträde
Ordförande Hanna Westerén (S) önskar att socialnämnden ska kunna få statistiken satt i
förhållande till volymer och allmänhetens efterfrågan för att på så sätt få ett bättre
sammanhang.
Socialdirektör Marica Gardell meddelar att en översyn görs över hur all typ av statistik från
förvaltningen ska presenteras till nämnden och detta ingår i den översynen.
Expedieras

Registrator RS
Regionens revisorer

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr SON 2014/74

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnlög Köhn

Datum 12 maj 2014

Socialnämnden

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som
inte verkställts
Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
regionfullmäktige och regionens revisorer
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige 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 IVO hos förvaltningsrätten 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 individoch familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en
gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen,
omsorgen om funktionsnedsatta. Resultatet framgår av bifogad förteckning:
Socialförvaltningen har rapporterat 38 beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
I 16 beslut är orsaken resursbrist, d.v.s. att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare/bostad.
I de övriga 22 besluten beror det på andra omständigheter.
Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@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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Ärendenr SON 2014/74

Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn

Under vintern 2012-2013 pågick en intensiv rekryteringskampanj.
Rekryteringskampanjen utarbetades i samarbete med informatör och reklambyrå.
Kampanjen innehöll bla reportage om familjehem i dagspress och i lokalradion,
annonser i dagstidningar, annonser på Destination Gotland, annons i Paustidningen
på Gotlandsflyg, annonser på lokalbussar och affischer runt om på Gotland. Under
januari och februari 2013 bjöds allmänheten in till två informationsträffar, ett 50-tal
personer besökte dessa träffar. Det är för tidigt att utläsa resultatet av kampanjen..
Processen från att bestämma sig för att vilja bli familjehem, anmäla intresse –
genomgå familjehemsutredning – godkännande till att ta emot ett placerat barn kan
vara lång. Under december 2013 och januari 2014 genomförs åter en
rekryteringskampanj men i mindre format. Ett 30-tal besökte informationsträffen i
januari 2014.
En ny informationsbroschyr om kontaktfamilj och familjehem har utarbetats i
samarbete med informatör, familjehemsteamet och reklambyrå. Broschyren delas ut
flitigt och finns att tillgå på hemsidan tillsammans med en film där ett familjehem
från Gotland berättar om sina erfarenheter av hur det är att vara familjehem.
www.gotland/familjehem.
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 2 BESLUT
INSATS
6-9 MÅN 9-12 MÅN
ORSAK
Kontaktfamilj
1
Resursbrist
Kontaktperson
1
Resursbrist
SUMMA
1
1
*Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare/bostad
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 9 BESLUT
INSATS
3-6
9- 12
1 år ORSAK
MÅN MÅN
Kontaktperson
1
Har tackat nej till erbjudan
Ledsagning

2

BMSS

1

Daglig
verksamhet

2

1
1

1

I samtliga ärenden är det svårt att
få kontakt med
brukaren/vårdnadshavare
I samtliga ärenden har brukaren
tackat nej till erbjudan.
I ett ärende har brukaren kallats
till möte men uteblivit vid flertal
tillfällen.
I det andra ärendet saknas det
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Ärendenr SON 2014/74

Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn

SUMMA
5
1
BMSS = Bostad med särskild service

ÄLDREOMSORG 27 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
MÅN
MÅN
SÄBO
20
1

Korttidsplats

2

SUMMA

22

Avdelning/Enhet

Marica Gardell
socialdirektör

Expedieras till:
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

1

3

9-12
MÅN
4

4

möjlighet till kollektivresa från
hem till vald DV

ORSAK
I 14 beslut är orsaken resursbrist, saknar
ledig bostad. Ett av dessa ärenden är nu
verkställt
De övriga 11 besluten är orsaken att
brukaren har tackat nej till erbjuden plats.
I båda besluten kontaktar enskild/anhörig
borådet när plats behövs.
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Region

Gotland
Socialnämnden 16 september 2014

Protokoll

SON § 117

Sammanställning av beslut om bist§nd eller insatser som inte
verkställts
SON 2014/74
-Tjänsteskrivelse daterad 25 juli 2014

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte har verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
regionfuJlmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tte månader från beslutsdatum till NO (Inspektionen för vård och omsorg),
regionens revisorer samt regionfuJlmäktige. Skyldigheten omfattat även att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Socialförvaltningen har rapporterat 53 beslut som inte har
verkställts inom tre månader. 31 av ärendena är orsaken resursbrist.

Expedieras
Registrator RS
Regionens revisorer
Gunn!ög Köhn, administrativ assistent

lUtdragsbestyrkande:

Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn

Ärendenr SON 2014/74

Ärende 19

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

25 juli 2014

Socialnämnden

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som
inte verkställts

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
regionfullmäktige och regionens revisorer.
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och
omsorg), regionens revisorer samt regionfullmäktige 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 IVO hos förvaltningsrätten 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 IVO ska göras på individnivå
och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen,
omsorgen om funktionsnedsatta. Resultatet framgår av bifogad förteckning:
Socialförvaltningen har rapporterat 53 beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
I 31 beslut är orsaken resursbrist, d.v.s. att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare/bostad.
I de övriga 22 besluten beror det på andra omständigheter.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@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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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/74

2 (3)

Region Gotland

Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 2 BESLUT
INSATS
3-6 Mån
6-9 Mån
ORSAK
Kontaktfamilj
1
Resursbrist
Familjebehandling
1
Modern måste fullfölja
behandling inom psykiatrin
innan familjebehandlingen
kan starta.
SUMMA
2
*Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare/bostad
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 11 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9- 12
1 år - ORSAK
MÅN MÅN MÅN
Kontaktperson
1
Väntar på utdrag ur
belastningsregister på tilltänkt
kontaktperson
Ledsagning
1*
1**
1**
*Resursbrist
**Vårdnadshavare osäkra på om de
vill ha insatsen.
BMSS

1*

Daglig
verksamhet

2**

1**

1**
1*

Avlösarservice
1
SUMMA
6
2
1
BMSS = Bostad med särskild service

2

*Lokal saknas
**Har tackat nej till erbjudan
*Beslutet är verkställt 2014-06-03
**Avbrott i verkställigheten för
projektet Aspie. Återstart efter
sommaren.
Har begärt extern plats på viss ort
silket vi inte kan tillgodose.
Beslutet är verkställt 2014-05-16

Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/74

3 (3)

Region Gotland

ÄLDREOMSORG 40 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
MÅN
MÅN
SÄBO
28*
5**

Korttidsplats
SUMMA

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

9-12
1 år MÅN
2*** 3****

2
28

7

2

3

ORSAK
*Fyra beslut är verkställda.
22 beslut är orsaken resursbrist och
de övriga två har tackat nej till
erbjuden plats.
**En har tackat nej och övriga är
orsaken resursbrist.
***Båda tackat nej till erbjuden plats.
****Samtliga har tackat nej till
erbjuden plats.
I båda besluten kontaktar
enskild/anhörig borådet när plats
behövs.

irn
Länsstyrelsen
jLl Stockholm

/-\nr

Kommunfullmäktige
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Information om rapport från inspektion av överförmyndare
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
'aktgranskning med kritik' redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
'övrig aktgranskning' redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken 'övriga frågor' redogör Länsstyrelsen för
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
10422 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

08-785 40 00

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

Fax

08-785 40 01

RAPPORT

Länsstyrelsen
J
Stockholm

BBeteckning
f „.

nt
Datum

2014-09-10

203-31055-2014

Änr

Enheten för tillsyn
Johan Lidman
010-2231000

2014 -09- 1 1
REG!O'"'

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i
Region Gotland den 11 juni 2014
Sammanfattning
Länsstyrelsen har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndarnämnden i Region Gotland på följande punkter:
Bristfällig handläggning av en begäran om byte av god man
- Felaktig omprövning av ett arvodesbeslut
Inledning
Länsstyrelsen i Stockholms län granskade vid tillsynsbesöket den 11 juni 2014
slumpvis utvalda akter fördelade på 14 godmanskap, 14 förvaltarskap och 15
förmynderskap. Se bilaga med förteckning av aktnummer över granskade
ärenden.
Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överförmyndarnämnden i Region Gotland (nämnden) där de frågor som uppstått vid
granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade Lennart
Petersson och Mattias Hederstedt från nämnden samt Sophie Carlgren, Lotta
Reimers och Johan Lidman från Länsstyrelsen.
I den mån Länsstyrelsen fann anledning att kommentera nämndens handläggning
av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella aktnurnmer.
Aktgranskning med kritik
Begäran om byte av god man
Vid granskningen av ett godmanskap, akt 200, uppmärksammade Länsstyrelsen
bl.a. följande. Huvudmannen begärde byte av god man i januari 2013. Av en
journalanteckning i akten framgick att nämnden därefter kontaktade gode mannen
som gick med på att bli utbytt, om det var huvudmannens önskan. Av en
journalanteckning från maj 2013 framgick följande: "Ingen ny [god man] i
dagsläget. [Gode mannen] fortsätter då som vanligt." Därefter har inga åtgärder
vidtagits i ärendet med anledning av huvudmannens begäran.
Enligt 11 kap. 21 § föräldrabalken, FB, har huvudmannen rätt att ansöka om sin
ställföreträdares entledigande. Överförmyndare ska enligt 7 § förvaltningslagen
(1986:223), FL, handlägga varje ärende där någon enskild är part så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersatts. Av 21 § FL framgår även att
en sökande ska underrättas om innehållet i det beslut med vilket myndigheten
avgör ärendet, om det avser myndighetsutövning mot någon enskild. Om beslutet
går parten emot och kan överklagas ska han även underrättas om hur han kan
överklaga det.
Länsstyrelsen är kritisk till att huvudmannen inte fått ett överklagbart beslut.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
10422 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

08-785 40 00

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

Fax

08-7854001
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Omprövning av arvodesbeslut
Länsstyrelsens granskning av ett förvaltarskap, akt 748, visade bl.a. följande.
Nämnden fattade ett beslut om arvode till förvaltaren under år 2013 med
betalningsansvar för kommunen. Efter att förvaltaren tog emot beslutet ringde
förvaltaren till nämnden och påtalade att huvudmannen själv kunde betala arvodet
då nämnden glömt att ta med vissa tillgångar i beräkningen. Nämnden fattade
därefter ett nytt arvodesbeslut för perioden och ändrade betalningsansvaret till
huvudmannen.
Enligt 27 § l st FL ska en myndighet som finner att ett beslut, som den har
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter
eller av någon annan anledning ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt
och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Enligt Länsstyrelsens
mening måste en ändring av betalningsansvaret från kommunen till huvudmannen
anses gå huvudmannen emot och beslutet gick således inte att ompröva. Om
förvaltaren ville få till en ändring av beslutet skulle nämnden ha hanterat
uppgifterna som en överklagan och överlämnat den till tingsrätten. Länsstyrelsen
är kritisk till nämndens handläggning av ärendet.
Vid granskningen framkom också att huvudmannen haft förvaltare sedan 70-talet.
I akten fanns dock inte något läkarintyg.
Enligt 11 kap. 17 § FB ska rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig
utredning innan anordnanden av förvaltarskap. Om än det aktuella ärendet
övergått till ett förvaltarskap i samband med införandet av institutet år 1989 kan
det finnas anledning för nämnden att överväga inhämtande av utredning i ärendet,
i vart fall i samband med den årliga omprövningen av förvaltarskapet.
Överförmyndarens omprövning av förvaltarskap enligt 5 § 2 st
förmynderskapsförordning (1995:379) ska enligt Länsstyrelsen ske utifrån ett
helhetsperspektiv för att utreda om det finns skäl att ansöka om ett upphörande av
något förvaltarskap. Omprövningen bör inte enbart baseras på förvaltarens åsikt,
utan överförmyndaren bör själv bilda sig en uppfattning. Inhämtande av underlag
kan därför enligt Länsstyrelsen vara lämpligt, överlag, vid överförmyndares årliga
omprövning av förvaltarskap, särskilt om de pågått under lång tid.
Övrig aktgranskning
Föregående protokoll
I rapporten från Länsstyrelsens inspektion av nämnden år 2012, dnr 203-405952012, kritiserades nämnden för lång handläggningstid av en begäran om
utlämnande av allmän handling. Nämnden uppgav vid nu aktuell inspektion att de
ändrat i delegationsordningen så att nämndens ordförande själv kan fatta beslut i
ärenden om utlämnande av allmän handling, att handläggningstiden därför
avsevärt förkortats och att beslut normalt fattas samma dag eller dagen efter en
begäran.
Länsstyrelsen riktade i föregående inspektionsrapport även kritik mot nämndens
rutiner avseende överlämnande av redovisningshandlingar vid byte av
ställföreträdare och för att bevaka att års- och sluträkningar lämnades in.
Nämnden uppgav att rutinerna ändrats och att vid byten av ställföreträdare skickas
numera kopior på samtliga redovisningshandlingar som förvaras i akten. Vad

3(7)

avser nämndens bevakning av inlämnande av års- och sluträkningar påminner
nämnden ställföreträdare enligt en ny rutin och vitesförelägger därefter vid behov.
Länsstyrelsen ser mycket positivt på nämndens förändrade rutiner.
Gåva av fastighet
Vid granskningen av ett förmynderskap, akt 1031, framgick bl.a. följande. Barnet
fick en fastighet i gåva år 2006. Nämnden lämnade samtycke till gåvan men
vidtog inga ytterligare åtgärder i ärendet förrän år 2013 då en förteckning
begärdes in. Någon förteckning har inte inkommit i ärendet och nämnden har inte
heller påmint förmyndaren.
Enligt nämnden gjordes en kontroll i fastighetsregistret efter att förteckningen inte
inkom, vilket visade att barnet aldrig fick fastigheten. Den utmättes istället av
Kronofogdemyndigheten, efter att nämnden lämnade samtycke till gåvan.
Kronofogdemyndigheten ska enligt nämnden ha uppgett att de kan utmäta en
fastighet som lämnats bort i gåva, om mottagaren är en nära anhörig.
Länsstyrelsen uppgav att nämnden måste dokumentera sådana uppgifter i akten, i
enlighet med 15 § FL.
Enligt 13 kap. 14 § FB ska föräldrar före den l mars varje år i en årsräkning till
överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom
som avses i 2 § samt sådan egendom som omfattas av bestämmelserna om
samtycke enligt 10 §, avseende bl.a. fast egendom.
Om ett barn får en fastighet i gåva blir förmyndarna redovisningsskyldiga.
Nämnden borde därför ha begärt en förteckning i samband med att nämnden
lämnade samtycke till gåvan. Det har enligt Länsstyrelsen gått allt för lång tid
utan att nämnden bedrivit någon tillsyn i ärendet. En aktiv tillsyn hade inneburit
att nämnden fått reda på omständigheterna i ärendet betydligt tidigare.
Länsstyrelsen ser dock positivt på de åtgärder som nämnden vidtagit.
Anordnande av förvaltarskap
Vid granskning av ett förvaltarskap, akt 381, framkom bl.a. följande. År 2010
anordnade tingsrätten ett förvaltarskap för huvudmannen med anledning av en
kommande utbetalning om 50 000 kr till ett konto. Förvaltarskapet omfattade
endast detta konto. År 2012 ansökte nämnden åter till tingsrätten om anordnande
av förvaltarskap för huvudmannen, utan hänvisning till det redan pågående
förvaltarskapet. Tingsrätten fattade beslut år 2013 om att anordna ett förvaltarskap
för att förvalta huvudmannens egendom och ett godmanskap för att bevaka rätt
och sörja för person. Till förvaltare och god man utsågs en annan person än den
ursprunglige förvaltaren. Nämnden betalade dock arvode till den ursprunglige
förvaltaren år 2013, utan att förvaltaren begärt arvode eller i övrigt presenterat
något underlag. Nämnden uppgav att de inte kunde förklara omständigheterna i
ärendet men att det ska ses över.
Det går enligt Länsstyrelsen att ifrågasätta behovet av två förvaltarskap för
huvudmannen. De två förvaltarnas uppdrag överlappar delvis varandra vilket kan
innebära risk för konkurrens mellan förvaltarna. Det är också oklart vad den
ursprungliga förvaltaren gör i sitt uppdrag och hur nämnden kommit fram till att
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det utbetalade arvodet till denne är skäligt. Nämnden bör därför överväga om
några åtgärder behöver vidtas i ärendet.
Byte av förvaltare
Vid granskningen av akt 662 angående ett förvaltarskap noterade Länsstyrelsen att
nämnden den l december 2012 beslutat att byta förvaltare i ärendet och att två nya
förvaltare förordnats, båda via bolaget Optio.
Nämnden uppgav bl.a. följande. Det finns inget avtal mellan Optio och nämnden.
De ställföreträdare som Optio tillhandahåller förordnas personligen. Enligt
önskemål betalas arvodet till förvaltarna ut kvartalsvis, dock under förutsättning
att förvaltarna också lämnar in kvartalsvis redovisning. Arvodet betalas ut till
förvaltarna personligen och inte till Optio. Resor till Gotland ingår i arvodet.
Förvaltare har förordnats via Optio i fyra särskilt komplicerade ärenden, i vilka
det tidigare skett många byten av förvaltare. Ärendena fungerar nu bättre.
Förvaltare som förordnas via Optio lämplighetsprövas på samma sätt som övriga
ställföreträdare.
Bestämmelsen i 14 kap. 15 § FB anger att förordnade förmyndare, gode män och
förvaltare före den l mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren skall
redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under
ställföreträdarens förvaltning. Av det granskade ärendet framgick att förvaltarna
inte lämnat in någon årsräkning utöver de kvartalsvisa redovisningar som
förvaltarna lämnat till nämnden. Enligt Länsstyrelsen fråntar de kvartalsvisa
redovisningarna inte förvaltarna från skyldigheten att inkomma med årsräkning i
enlighet med 14 kap. 15 § FB. Länsstyrelsen noterade också att nämnden ibland
endast betalat ut arvode till en av förvaltarna trots att båda begärt arvode. Enligt
Länsstyrelsen måste nämnden i dessa fall fatta två beslut, ett för varje förvaltare.
Länsstyrelsen uppmärksammade även vid granskningen att en av de två
förvaltarna från Optio bytts ut den 14 oktober 2013 till en annan förvaltare från
Optio. Vid bytet hade redovisningshandlingarna från förvaltaren inte lämnats över
till behörig mottagare.
Överlämnandet är en förutsättning för att preskriptionstiden enligt 12 kap. 15 §
FB ska börja löpa. Enligt bestämmelsen så ska talan om ersättning enligt 14 §
väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16 kap. 8 § FB har lämnats
över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen.
Enligt Länsstyrelsen väcks frågor om vem som kan anses vara behörig mottagare
när två ställföreträdare företräder huvudmannen gemensamt och en av dessa begär
sig entledigad samt ersätt av en annan, som i aktuellt ärende dessutom arbetar för
samma bolag. Det skulle även kunna innebära intressekonflikter. Länsstyrelsen
anser därför att det kan finnas anledning för nämnden att överväga om någon
särskild åtgärd behöver vidtas i ärendet.
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Bilagor till årsräkningen
Vid granskningen av ett förvaltarskap, akt 851, noterade Länsstyrelsen bl.a.
följande. Förvaltaren har i sin årsräkning för år 2013 under utgifter endast skrivit
"se blad". Bladet låg löst i akten och utgjordes av en lista över samtliga utgifter
under perioden.
Riksdagens ombudsmän (JO) har i beslut den 24 april 2008, dnr 1202-2008,
framfört att det är mindre lämpligt att i årsräkningar ange klumpsummor jämte
anteckningar av karaktären "bankomatuttag, girobetalningar" och liknande och att
sådana poster bör specificeras direkt i årsräkningen, alternativt i en bilaga till
denna.
Länsstyrelsen anser att utgifterna ska specificeras i årsräkningen och om
ställföreträdaren bifogar en bilaga ska den fastas vid årsräkningen. Det ska framgå
att bilagan hör till årsräkningen och att den omfattas av den underskrift på heder
och samvete som ställföreträdaren tecknar på årsräkningens framsida.
Beslut om arvode
Länsstyrelsen uppmärksammade vid granskningen av ett förmynderskap, akt
1040, bl.a. följande. Nämnden fattade ett arvodesbeslut om noll kronor efter
granskning av en årsräkning, utan att förmyndaren begärt arvode. Med beslutet
bifogades en överklagandehänvisning.
Enligt 12 kap. 17 § FB följer att föräldrar som är förmyndare endast har rätt till
arvode med anledning av förvaltningen av den omyndiges egendom om det finns
särskilda skäl.
Länsstyrelsen anser att beslutet är missvisande då förmyndaren i normalfallet inte
är berättigad till arvode.
Begäran om utdrag från belastningsregistret
Av Länsstyrelsens granskning av akt 1282, angående ett förmynderskap, framgick
bl.a. följande. Barnet har utsatts för brott och erhållit brottsskadeersättning. I
samband med att nämnden underrättades om utbetalningen begärde nämnden
utdrag från belastningsregistret avseende barnets förmyndare. En av barnets
förmyndare förekom i registret och nämnden beslutade därför om skärpande
föreskrifter. Enligt nämnden kontrolleras förmyndare i belastningsregistret och
kronofogdemyndighetens register för att nämnden ska kunna ta ställning till om
medel ska stå under fri föräldraförvaltning eller inte.
Enligt 11 § l st 14 p. förordning (1999:1134) om belastningsregister ska uppgifter
ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter
lämnas ut om det begärs av en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i
ärenden om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som
överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser
till förmyndare, god man eller förvaltare.
Länsstyrelsen anser inte att bestämmelsen ger nämnden rätt att ta del av uppgifter
ur belastningsregistret för att kontrollera om barns medel ska stå under fri
föräldraförvaltning eller inte. Det är dock Rikspolisstyrelsen som har att avgöra
om uppgifterna ska lämnas ut till nämnden eller inte.
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Behov av god man
Vid Länsstyrelsens granskning av ett godmanskap, akt 984, framkom bl.a.
följande. Godmanskapet är begränsat till att endast avse bevaka rätt. Den gode
mannen har inte inkommit med någon redogörelse för uppdraget sedan år 2011.1
en tidigare redogörelse har den gode mannen också angett att denne bevakar
huvudmannens rätt i ett dödsbo, något som nämnden inte följt upp.
Nämnden uppgav att de genomfört en särskild insats för att pröva behovet av god
man i ärenden av detta slag, vilket resulterat i att vissa godmanskap upphört eller
att ställföreträdare bytts ut. Enligt nämnden tycks dock det aktuella ärendet fallit
mellan stolarna.
Även en god man som endast bevakar sin huvudmans rätt står under
överförmyndarens tillsyn. Länsstyrelsen anser att nämnden måste bedriva någon
slags tillsyn i ärendet. Om en god man inte utför några åtgärder i sitt uppdrag bör
nämnden överväga om godmanskapet ska upphöra. När en god man, som i det
aktuella ärendet, indikerar att huvudmannen blivit delägare i ett dödsbo måste
också nämnden bevaka att gode mannen uppfyller sina skyldigheter enligt 15 kap.
FB. Länsstyrelsen förutsätter därför att nämnden vidtar åtgärder i ärendet.
Ansökan om samtycke
Vid Länsstyrelsens granskning av akt 1310, som utgörs av ett förmynderskap,
framkom bl.a. följande. Nämnden har fattat ett beslut om samtycke till försäljning
av en fastighet på grundval av underlag som skickats in av en mäklare. Beslutet
har inte diarieförts i akten utan framgick endast av en stämpel på köpekontraktet.
Det framgick inte heller av akten om nämnden expedierat beslutet.
Förmyndare får enligt 13 kap. 10 § FB endast med överförmyndarens samtycke
sälja fast egendom för den omyndiges räkning.
Enligt 20 kap. 4 § FB får överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en
enskilds egendom begäras endast av förmyndaren, den gode mannen eller
förvaltaren.
Enligt Länsstyrelsen måste nämnden se över om åtgärder behöver vidtas i ärendet.
Övriga frågor
JO-kritik
JO riktade i beslut den 6 februari 2014, dnr 3437-2013, allvarlig kritik mot
nämnden för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av
godmanskap. Enligt nämnden så genomfördes ett möte med tingsrätten, innan JO
besökte tingsrätten, för att diskutera ansökningsrutiner. På mötet fattades en
överenskommelse om att alla ansökningar som lämnades in till nämnden skulle
vidarebefordras till tingsrätten såsom felsänd handling och att tingsrätten sedan
skulle förelägga nämnden att yttra sig. Nämnden skickade därefter samtliga
ansökningar som vid tidpunkten fanns i förvar hos nämnden till tingsrätten. Det
var enligt nämnden dessa ansökningar som påträffades av JO.
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Nämnden uppgav att rutinen sedan dess fungerat bra och att nämnden har ett gott
samarbete med tingsrätten. I samband med att en ansökan översänds till
tingsrätten underrättas även sökanden om att handlingen skickats till tingsrätten.
Länsstyrelsen ser positivt på nämndens förändrade rutiner.
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