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Ärendenr RS 2014/426

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 12 januari 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Etablering av "storköpscentrum" till Slite och
Hemse
Förslag till beslut

Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd.
Bakgrund

I ett medborgarförslag till regionfullmäktige har Marléne Jonsson föreslagit att
stormarknader som Coop Forum, ICA Maxi och Willys etableras utanför Visby, en i
Slite och en i Hemse. I dagsläget finns tre stormarknader etablerade på Gotland,
samtliga butiker är lokaliserade i Visby. I både Slite och Hemse finns två
dagligvarubutiker etablerade dock ingen stormarknad. Beslut om etablering av en ny
stormarknad i exempelvis Slite eller Hemse fattas av de privata företag som finns
etablerade på marknaden.
Bedömning

Region Gotland kan genom sitt planeringsmonopol styra på vilka platser som
dagligvaruhandel kan bedrivas. Däremot har Region Gotland ingen möjlighet att
styra vilken slags etablering av dagligvarubutiker som görs i dessa områden. Beslut
om vilken slags dagligvarubutik som skall etableras på olika platser runt om på ön tas
av de privata företag som bedriver dagligvaruhandel. Om någon av marknadens
aktörer är intresserad av att etablera en stormarknad i Slite eller Hemse kommer
Region Gotland aktivt stödja en sådan process. Med anledning av ovanstående
föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd.

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2014/573

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Motion. Återinför utmaningsrätten
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Motionen avslås med anledning av nedanstående bedömning
Bakgrund

Inger Harlevi (M) yrkar i sin motion att Region Gotland ska återinföra
utmaningsrätten som togs bort 2010-11-29, Kf § 29. Enligt motionären är
utmaningsrätten viktig för företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland
och det gotländska näringslivet.
Bedömning

Under den period som utmaningsrätten fanns, 2009 och 2010, inkom fyra
utmaningar. Ingen av dessa beslutades utföras i annan regi.
Arbetet med företagsklimatet och regionens relation med näringslivet har under de
senaste åren varit intensivt, framförallt i samband med projektet Förenkla helt enkelt.
Att arbeta med sådana insatser är mer effektivt och har större förutsättningar för att
förbättra företagsklimatet än att återinföra utmaningsrätten.
Enligt SKL:s hemsida har 40 av Sveriges 290 kommuner infört utmaningsrätt, den
senaste skedde 2013.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Till:

	
  

	
  

	
  

Visby 2014-10-13

Återinför utmaningsrätten
Regionfullmäktige Gotland

Företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland och näringslivet är
synnerligen väsentliga faktorer för en positiv utveckling av Gotland. När förra
mandatperioden inleddes fattade den då nytillträdda majoriteten som ett av sina
första beslut att ta bort utmaningsrätten för företag. Ett mycket olyckligt beslut som
fått många negativa effekter och som upplevts som ett slag i ansiktet av företagen.
Att låta utmaningsrätten få finnas innebär inte att verksamhet per automatik ska
övergå i annan drift. Den innebär att berörd nämnd prövar om utmaningen ska antas
och om utmanad verksamhet i så fall ska gå ut på upphandling. Utmaningsrätten
indikerar alltså framförallt en attityd till näringslivet.

	
  
Jag yrkar därför
-

att utmaningsrätten återinförs i Region Gotland

Inger Harlevi (M)
	
  

Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 2015-01-21

Regionstyrelsen

Policy arbetsintegrerande sociala företag
Förslag till beslut

Förslaget till policy för arbetsintegrerande sociala företag remitteras till
nämnderna för synpunkter.
Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för
arbetsintegrerande sociala företag. Bakgrunden är att Socialförvaltningen har
gjort en utredning för att beskriva förutsättningar för framgångsrikt arbete för
arbete med socialt företagande och föreslagit att regionstyrelsen tar fram en
koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands ambitioner och
mål för hantering av arbetsintegrerande sociala företag för beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag. Policyn riktar sig till Region Gotlands egen
organisation och förvaltningar och är tänkt att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Ett operativt arbete med att stötta arbetsintegrerande sociala företag föreslås i
policyn att hanteras av redan befintliga strukturer som har ett uppdrag att
arbeta med företagsutveckling. De verksamheter som finns på ön är Almi
Gotland och Coompanion Gotland. Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och
innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga
företag. Region Gotland är delägare i Almi Gotland och i ägaranvisningen
framkommer att man också ska samverka med inom regionen verksamma
inkubatorer samt andra offentligfinansierade aktörer inom affärsutveckling
såsom exempelvis Coompanion Gotland.

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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/

Region Gotland

Coompanion Gotlands styrelse har tagit ett principiellt beslut att fokusera på
arbetsintegrerande sociala företag. De har under tidigare år arbetat med att höja
kompetensen inom dessa företag genom att erbjuda utbildningar i
marknadsföring, att driva verksamhet samt i att hitta framgångsrika
företagsformer. Ett uppföljningsarbete pågår för tillfället med att ta fram
nyckeltal för verksamheterna.
Region Gotland bidrar årligen finansiellt till Coompanion Gotland. För att
kunna ta del av Coompanion Gotlands verksamhet har Ledningskontoret och
Coompanion Gotland överenskommit om att Ledningskontoret tar initiativ till
ett gemensamt årligt samråd dit Socialförvaltningen, Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen samt Näringslivsenheten bjuds in att delta.
Anledningen till att utbildningsförvaltningarna är tänkta att bjudas in är ett
arbete Coompanion Gotland bedriver för tillfället med att starta upp ett antal
arbetsintegrerande sociala företag i ett antal skolor i form av caféverksamhet.
Coompanion Gotland kommer också i samband med samrådet lämna ett
dokument till ledningskontoret med återrapportering kring den verksamhet
som bedrivits samt presentera hur man vill bedriva verksamheten kommande
år.
Ledningskontoret bedömer att den föreslagna policyn visar Region Gotlands
ställningstagande gentemot arbetsintegrerande sociala företag samt att
ansvarsfördelningen gällande det operativa arbetet med denna företagstyp
tydliggörs.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf. Regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret

Handlingstyp Styrdokument

Therese Kullåker

Datum 21 januari 2015

Regionstyrelsen

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
Inledning

Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag, enligt Sofisams definition, och riktar sig till
Region Gotlands organisation och förvaltningar. En önskan är att policyn ska
tjäna som inspiration till att fler personer vill starta arbetsintegrerande sociala
företag på Gotland. Region Gotlands förhållningssätt är att arbetsintegrerande
sociala företag bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, sysselsättning och
arbetsintegrering. Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Utgångspunkter

Utgångspunkterna för Region Gotland att ge stöd och stimulans åt
arbetsintegrerande sociala företag är att:
-

-

-

-

Arbetsintegrerande sociala företag ska kunna få förutsättningar att ingå
som en integrerad del i det gotländska näringslivet.
Arbetsintegrerande sociala företag kan främja arbete och sysselsättning
för människor som står långt från den reguljära arbetsmarknaden och
därmed minska och förhindra människors utanförskap i samhället.
Arbetsintegrerande sociala företag kan stärka och utveckla människors
självkänsla och förmåga till ett självständigt liv genom att öka
egenförsörjningen.
Arbetsintegrerande sociala företag kan komplettera offentlig
verksamhet och därmed bidra till att ge medborgarna ett större utbud
och ökade valmöjligheter.
Arbetsintegrerande sociala företag kan i vissa fall vara ett alternativ till
verksamheter som idag bedrivs i regional regi.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret
Region Gotland

De arbetsintegrerande sociala företagen utgör själva drivkraften i utvecklingen
av företaget men det finns vissa stödstrukturer med uppdrag att stötta
företagsformen. Coompanion har det statliga ansvaret att vara
företagsrådgivare till de som vill starta kooperativa företag liksom att arbeta
med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Möjligheter till
rådgivning för personer som är intresserade av att starta eget och driva
arbetsintegrerande sociala företag ingår också i Coompanions uppdrag. Även
Almi har ett uppdrag att skapa möjligheter för bärkraftiga idéer och företag att
utvecklas. Region Gotland arbetar understödjande och främjande för
företagsformen genom att årligen finansiellt bidra till Coompanion Gotlands
verksamhet samt genom sitt delägarskap i Almi Gotland.
Region Gotland bör där det är lämpligt tillämpa det EU- kommissionen kallar
”sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig upphandling” vid upphandling
av tjänster.
Ansvarsfördelning

-

-

-

-

Region Gotland bidrar till att möjliggöra verksamhet inom
Coompanion Gotland genom årliga finansiella bidrag.
Region Gotland är delägare i Almi Gotland.
Socialnämnden kan vid behov köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala företag.
Serviceförvaltningen ansvarar för att aktivt informera och höja
kunskapen hos arbetsintegrerande sociala företag om upphandling.
Serviceförvaltningen ansvarar för att informera arbetsintegrerande
sociala företag om kommande upphandlingar inom Region Gotland
där det kan vara aktuellt för denna företagstyp att lägga anbud.
Coompanion Gotland deltar i nationella nätverk med fokus på
arbetsintegrerande sociala företag och återrapporterar till
ledningskontoret.
Coompanion Gotland kan erbjuda visst stöd till arbetsintegrerande
sociala företag såsom informationsinsatser inom upphandling och
kvalitetsledningssystem.
Coompanion Gotland erbjuder stöd och information till
konventionella företag som önskar kontraktera arbetsintegrerande
sociala företag som underleverantörer.

Uppföljning

-

Uppföljning mellan Region Gotland och Coompanion Gotland ska ske
årligen vid ett samråd där ledningskontoret ansvarar för att så sker.
Socialnämnden ansvarar för att följa upp platser för brukare som köpts
av arbetsintegrerande sociala företag.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/100

Region Gotland

Definition arbetsintegrerande sociala företag

Enligt Sofisam, det vill säga Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, beskrivs arbetsintegrerande sociala företag som företag som
driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor och/eller tjänster, på
följande sätt:
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
Sofisam understryker att i de arbetsintegrerande sociala företagen är de som
arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt
ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess. I alla
arbetsintegrerande sociala företag är det viktigt med delaktigheten kring
arbetets organisering. I många företag, framför allt sociala arbetskooperativ,
innebär delaktigheten dessutom att medarbetarna involveras även i arbetet med
att driva företaget.
I rapporten ”Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande
socialt företagande” påtalar Tillväxtverket också att arbetsintegrerande socialt
företag säljer tjänster och/eller varor på marknaden och är organisatoriskt och
juridiskt fristående från den offentliga sektorn. De har också en
arbetsintegrerande funktion genom att de erbjuder platser för rehabilitering
och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.
De arbetsintegrerande sociala företagen kan ha olika former. De flesta drivs
som en ekonomisk eller ideell förening och som sociala arbetskooperativ.
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Ärendenr RS 2014/366

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Näringslivsenheten

Datum 26 februari 2015

Medel för särskilda kommunikationsinsatser i samband
med efterföljande arbete i Förenkla - helt enkelt 2015
Förslag till beslut

•

Att ledningskontoret och näringslivsenheten, beviljas medel om
910 000 kr för fortsatt arbete i enlighet med arbetsmodellen för
Förenkla – helt enkelt ur Regionstyrelsens näringslivsanslag för 2015.

Bakgrund

Under 2013 påbörjades arbetet med att implementera och genomföra
handlings- och aktivitetsplanen för projektet Förenkla – Helt enkelt. Arbetet
fortsatte sedan under 2014. Formellt avslutades Förenkla – helt enkelt i
egenskap av projekt i december 2014, men ett arbete i enlighet med
arbetsmodellen för Förenkla – helt enkelt kommer att fortsätta under 2015.
Sättet att arbeta ska bli en del av ordinarie verksamhet då betygen i senaste
Insiktsmätningen visar att Region Gotland är på väg åt rätt håll. Utvärdering av
arbetet till och med 2014 kommer att ske genom Insiktsmätning 2015, som
genomförs i regi av Sveriges kommuner och landsting, där resultatet
presenteras i september 2015.
I handlingsplanen har ett stort antal aktiviteter bedrivits med det övergripande
målet om ökad tillgänglighet och att förbättra kommunikation och samverkan
med företagare men även medborgare och organisationer. En prioriterad
åtgärd har varit att arbeta proaktivt och löpande kommunicera och presentera
ny information till medborgare och företag. De kommunikationsinriktade
åtgärderna och dialogen med företagen har visat sig vara bland de viktigaste
förbättringsåtgärderna och behovet har ökat väsentligt i samband med arbetet
med att förbättra företagsklimatet. Region Gotland och näringslivsenheten
kommer även under 2015 att fortsätta arbeta med flera riktade och prioriterade
insatser i form av bland annat återkommande näringslivsfrukostar, nyhetsbrev
till företagare, deltagande i företagardagen, kommunikation av olika mätningar,
utvecklingsarbete kopplat till den externa webben. Arbetet sker utifrån en
kommunikationsstrategi med flertalet kommunikationsaktiviteter kopplade till

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr

KS 2014/366

Region Gotland

dessa områden. Under slutet av 2014 påbörjades även ett försök med livesänd
webb-TV från de näringslivsfrukostar som anordnas. Denna aktivitet
mångdubblade åhörarantalet på dessa mötet och öppnade därmed upp för
möjligheten till ökat deltagande över hela Gotland, något som på kort tid ser ut
att ha slagit igenom bland företagare och allmänhet. Ambitionen är att fortsätta
utveckla användningen för ökad tillgänglighet genom detta medium under
2015.
Kostnadsbudget särskilda kommunikationsinsatser 2015

Kostnader
Kommunikationsstöd Info-teamet
Streamad webb-TV inkl abonnemang playkanal
Ljud och ljus
Frukostkostnader (näringslivsfrukostar, 6 möten)
Annonser/övr kommunikation
Övriga omkostnader
Summa kostnader

2015
545 000
65 000
85 000
20 000
170 000
25 000
910 000

Bedömning

Baserat på de positiva erfarenheterna av näringslivsenhetens arbete under
perioden 2013 till och med 2014, med riktade kommunikations- och
informationsinsatser, är bedömningen att arbetet bör fortsätta och utvecklas
ytterligare under 2015. Detta då insatserna visat sig vara ett väl fungerande
verktyg för att möta de allt högre kraven på proaktiv information och
kommunikation som finns från företag, organisationer, allmänhet och andra
intressenter som berörs av Region Gotlands och näringslivsenhetens arbete.

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/23

Regionstyrelsen

Handlingstyp YTTRANDE
Datum 26 januari 2015

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 STOCKHOLM
e-post
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Hans Klintbom./.Region Gotland ang laglighetsprövning
av regionstyrelsens beslut 26/11 2014 § 395, Mål nr 29-15
Hans Klintbom har överklagat regionstyrelsens beslut 2014-11-26, § 395, att säga
upp Jan Björinge från anställningen som regiondirektör. Som motiv anförs att
beslutet inte har tillkommit i laga ordning då det verkställts innan det behandlades
av styrelsen och att ärendet inte fanns med i kallelsen till sammanträdet.
Yttrande
Ärendet togs upp av regionstyrelsens ordförande under det aktuella
sammanträdet. Ärendet fanns inte med i kallelsen till sammanträdet. Enligt
regionstyrelsens reglemente bör kallelsen åtföljas av föredragningslista samt att
ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
Det tillämpade förfarandet står därför varken i strid mot styrelsens reglemente
eller mot kommunallagens bestämmelser då något formellt beredningstvång inte
finns föreskrivet för styrelsens eller nämnders ärenden i denna lag.
De besked och åtgärder som vidtagits av den politiska majoritetens representanter
innan sammanträdesdagen utgör inte ett överklagbart beslut enligt
kommunallagen. I regionstyrelsens delegationsordning finns inte medtagen någon
delegation av beslutanderätt för uppsägning av regiondirektören varför sådant
ärende kräver beslut av regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut att säga upp regiondirektören har därför tillkommit i laga
ordning.
Region Gotland
Jan Olsson
chefsjurist

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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Ärendenr RS 2015/44

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-02-02

Regionstyrelsen

Förlusttäckningsbidrag koncernbolag
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att förlusttäckning sker enligt följande:
• Regionen tillskjuter 2,3 mnkr till Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
• Regionen tillskjuter 2,4 mnkr till Inspiration Gotland AB
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Tillsynen över Inspiration Gotland AB måste stärkas. Bolagsledningen måste
övervaka verksamheten och säkra att den utförs inom den omsättning som finns
samt återrapportera till ägaren på ett tydligt sätt.
Bakgrund

Regionens bolag GNEAB med dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby
Strand AB har under 2014 genomgått en turbulent tid.
Avseende GNEAB är det framförallt uteblivna hyresintäkter från fastigheten
Telefonen 5 som de senaste åren ställt bolaget i en svår ekonomisk situation. 2013
togs beslut om att sälja ut de fastigheter som ingår i GNEAB och processen kring
detta pågår.
Avseende Inspiration Gotland AB kan konstateras att omsättningen är lägre än
föregående år medan kostnaderna varit högre.
Avseende Wisby Strand är bidraget för 2014 lägre än tidigare år (beslut kring detta är
taget i särskild ordning och budget är avsatt på ledningskontoret), främst beroende på
lägre räntekostnader och färdigavskrivna inventarier.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB och Inspiration Gotland
AB bör ske enligt ovanstående förslag. GNEAB:s fortsatta verksamhet bör
utvärderas under 2015, då fastighetsinnehavet i bolaget inte ger en grund för ett
stabilt bolag.
Avseende Inspiration Gotland AB anser ledningskontoret att det är av yttersta vikt
att ägaren och bolagsledningen övervakar verksamheten och säkrar att den utförs
inom den omsättning som finns, bestående dels av bidrag från Region Gotland, dels
av externa projektbidrag. Det finns ingen möjlighet för Region Gotland att äga ett
bolag som inte bedriver sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns att
tillgå.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2015/29

Ledningskontoret
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-02-02

Regionstyrelsen

Användande av resultatutjämningsreserv
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att Resultatutjämningsreserven RUR tas i anspråk med 1
mnkr för att balanskravsresultatet ska uppgå till 0.
Bakgrund

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserv som regionfullmäktige beslutade om
2014-03-31, §46, kan reserven användas om två kriterier är uppfyllda:
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade förändringen
av årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga genomsnittet för
riket, enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp
till ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Enligt SKL:s prognos understiger utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket det tioåriga genomsnittet vilket innebär att det är möjligt att
ta RUR i anspråk för att täcka ett negativt balanskravsresultat.
Balanskravsutredning

Årets resultat efter förlusttäckningsbidrag till koncernbolag
Reavinster
Reavinster enligt undantagsmöjligheter
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

12 mnkr
-17 mnkr
4 mnkr
-1 mnkr
0 mnkr
1 mnkr
0 mnkr

Bedömning

Under förutsättning att beslut tas om att täcka förlusterna i regionens bolag GNEAB
med dotterbolag Inspiration Gotland AB kommer regionens resultat inte att nå upp
till ett positivt balanskravsresultat. Det skulle för regionens del innebära ett krav på
regionfullmäktige att besluta om en åtgärdsplan för att återställa det negativa
resultatet.
Ledningskontoret bedömer att med det regelverk som finns kring
resultatutjämningsreserven är det lämpligt att använda del av denna för att täcka
underskottet 2014.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr RS 2013/380

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 februari 2014

Regionstyrelsen

SCAB:s frågor angående inlösen av Snäcks camping
Förslag till beslut regionstyrelsen

Regionstyrelsen besvarar Snäck Camping AB:s inkomna frågor och synpunkter
med att konstatera att det inte finns något utrymme för förhandling kring
överenskommen inlösenersättning. Regionstyrelsen ger därför ledningskontoret i
uppdrag att överlämna ärendet till region Gotlands juridiska ombud för att få
saken avgjord i domstol.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2014-10-27 om ett förslag till överenskommelse med
Snäck Camping AB innebärande att regionen erbjuder bolaget ersättning för
inlösen av egendom med 12 087 277 kronor. Regionstyrelsen beviljades samtidigt
ett tilläggsanslag omfattande samma belopp för genomförande av beslutet.
Beloppet 12 087 277 kronor härstammar från en överenskommelse som parterna
via varsin förhandlingsman arbetat fram. Ledningskontoret har efter fullmäktiges
beslut tagit fram ett förslag till inlösenavtal som bygger på det överenskomna
beloppet och i december 2014 skickat detta till bolagets företrädare för
undertecknande. Pigge Werkelin har nu i egenskap av SCAB:s företrädare
inkommit med en skrivelse innehållande antal synpunkter/frågor som han menar
borde varit lösta innan ärendet behandlades i regionfullmäktige (bil 1). Han har
valt att inte skriva på avtalet innan detta är klart. Ledningskontoret har behandlat
de fem punkterna i tur och ordning nedan.

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 2013/380

Region Gotland

Werkelin: Vi skulle ha löst kontraktet för restaurang arrendatorn för 2014 och 2015 så att
han blir nöjd.
Ledningskontoret:
Kontoret har en dialog med företagaren som drivit restaurangen Mango inom
Snäck de senaste åren. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att
ett kort avtal tecknas som ger restauratören i uppdrag att driva camping och
restaurang kommande sommar i väntan på att detaljplanen blir klar och vinner
laga kraft. Om SCAB har ett eget avtal med restauratören står det SCAB fritt att
själv hantera detta enligt eget gottfinnande.
Werkelin: Återställningskostnader för campingen är 2,5 miljoner enligt RG och jag vi veta vad
som avses då jag inte tänker betala för utveckling utan bara återställning. Tror inte den blir
2,5 miljoner och Åke var med på att detta. Tror också att jag kan lösa detta billigare än RG.
Ledningskontoret:
Under sommaren 2014 utsåg regionen och SCAB en respektive förhandlingsman
att ta fram en överenskommelse för inlösen av gjorda investeringar på Snäck.
Förhandlingsmännen presenterade i juli en överenskommelse som byggde på tre
listor som upptog kostnader för investeringar/inventarier som SCAB haft under
arrendetiden. Överenskommelsen innebar skyldighet för regionen att lösa in
investeringar inom lista nr 1 och frihet att välja att även lösa in enligt lista 2 och 3.
Regionen bestämde att lösa in investeringar och inventarier inom lista 1 och 2,
men däremot inte lista 3. Dessa båda listor summerades i överenskommelsen till
13 337 277 kr. Överenskommelsen slog också fast att kostnader som regionen
skulle ha för att färdigställa husvagnsplatser om 2,5 miljoner kr skulle delas lika
mellan parterna och dras ifrån den summa som regionen skulle betala för inlösen.
Efter räkneoperationen 13 337 277 – 1 250 000 erhölls 12 087 277 kronor, vilket
är det belopp som regionfullmäktige beslutat att bevilja regionstyrelsen i
tilläggsanslag för inlösen.
När det gäller kostnader för att färdigställa husvagnsplatser inom området är
överenskommelsen tydlig, bl a sägs följande:
”Kostnaderna för att anpassa villavagnstomterna till moderna husvagns- och husbilstomter
beräknas medföra ytterligare investeringar om cirka 2 500 000 kr…….. Den beräknade
kostnaden för att iordningsställa husvagnsplatserna ca 2,5 mkr delar parterna på. 1,25 mkr
dras därför från den slutsumma regionen ska betala för inlösen.”
Werkelin skriver i nu inkommen skrivelse – ”då jag inte tänker betala för utveckling
utan bara återställning”. Ledningskontorets inställning är att det inte finns något
utrymme för att starta upp en ny förhandling kring detta, att gå Werkelin till mötes
i detta skulle innebära ett avsteg från överenskommelsen.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/380

Region Gotland

Werkelin: Sommaren 2015 så använde RG min sand och då skall vi bestämma kostnaden för
detta.
Ledningskontoret:
Då parterna inte hade nått en överkommelse till sommaren 2014 ansåg
ledningskontoret ändå att det var viktigt att badstranden var öppen för
allmänheten (badstranden har inte ingått i det område som SCAB tidigare
arrenderat). Ansvarig förvaltning iordningsställde under våren de nedgångna
betongbryggorna inom området och lade även ut den sand som tidigare
arrendatorn lagt i högar invid stranden. Detta för att den allmänna stranden, som
Snäckstranden är, skulle kunna nyttjas av allmänheten under sommaren. Efter
säsongen har regionen åter lagt upp sanden i högar inom området.
Om SCAB ansett frågan som viktig borde SCABs förhandlingsman ha lyft in den i
arbetet med att ta fram överenskommelsen. Dessutom är det rimligen så att del av
sanden på stranden härstammar ifrån tiden innan SCAB tillträdde som arrendator.
Werkelin: Den pågående processen i tingsrätten skall vi vara överens om hur vi hanterar fram
över.
Ledningskontoret:
SCAB lämnade den 29 januari 2014 in en stämningsansökan till tingsrätten. I
ansökan yrkar bolaget på att Region Gotland ska betala ca 29,9 miljoner kronor
för investeringar som gjorts inom campingen. Till dags dato har SCAB ännu inte
tagit tillbaka denna stämning. Tingsrätten har därför utsett en tid i början av mars
för muntlig förberedelse till vilken parterna har kallats. Det är SCAB som har
ingett en stämning till tingsrätten och därmed är det också bolaget som förfogar
över rätten att återkalla denna. En förutsättning för att regionen ska underteckna
inlösenavtalet är att SCAB kan visa på att stämningsansökan har återkallats.
Werkelin: Jag vill ha besked om vad som gäller med inventarierna då det finns mer saker än de
på listan som vi inte tänkt ta betalt för om RG köper hela listan vilket både Åke och JB var
inne på. Om en tillfällig arrendator måste köpa in detta så blir det rätt mycket pengar vilket
försvårar för driften. Om inte så monteras också dessa saker ner. Jag var inte intresserad att
göra fler affärer utan vi gör en affär och sedan är det avslutat.
Ledningskontoret:
Kontoret öppnar gärna för en diskussion kring hur övertagandet av
anläggningarna som regionen löser in ska ske i praktiken. Det finns säkerligen ett
antal detaljer som behöver diskuteras och överenskommas om i samband med ett
överlämnande. Om det finns ytterligare en lista (nr 4) med inventarier som inte
tidigare redovisats, är det lämpligt att SCAB lämnar över den till ledningskontoret
för bedömning. Ledningskontoret har dock under den hittillsvarande processen
utgått ifrån att SCAB redovisat alla de tillgångar inom campingen som skulle
hanteras. Under alla förhållanden är detta inte något som bör tillåtas fördröja
inlösenprocessen och att få ett avtal undertecknat.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/380

Region Gotland

Bedömning

Kontoret anser att parterna mycket väl kan och bör mötas för att diskutera kring
praktiska detaljer i överlämnandet av de anläggningar som ska lösas in. Delar av
de frågor och synpunkter som SCAB lyfter tycks dock syfta till att ånyo starta upp
en förhandling kring inlösenersättningens storlek. Mot bakgrund av gällande
fullmäktigebeslut konstaterar ledningskontoret att det inte finns något utrymme
för en sådan diskussion eller förhandling.
Ledningskontoret föreslår därför att regionstyrelsen besvarar SCAB:s inkomna
frågor och synpunkter med att det inte finns något utrymme för förhandling av
överenskommen inlösenersättning. Då parterna inte kan enas får ledningskontoret
i uppdrag att överlämna ärendet till region Gotlands juridiska ombud för att få till
stånd en lösning i domstol.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf. regiondirektör
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Här kommer listan på de fem saker som skulle ha varit lösta innan man tog detta i region
fullmäktige. Jag valde att inte skriva på avtalet förrän detta var klart. Det tar troligen 1-2
timmar att lösa om det finns någon att diskutera med som har mandat. Den 8 augusti
var jag och Åke överens om att vi skulle träffas måndagen den 11 augusti. Söndagen den
10 augusti får jag ett mail från Åke som säger att man från RG vill avvakta det politiska
beslutet i RSAU, RS och fullmäktige.
För mig är det en väldigt konstig ordning att ni skulle fatta beslut om ett avtal som inte
var undertecknat och som hade fem olösta frågor..
1. Vi skulle ha löst kontraktet för restaurang arrendatorn för 2014 och 2015 så att han
blir nöjd.

2. Återställningskostnader för campingen är 2,5 miljoner enligt RG och jag vi veta vad
som avses då jag inte tänker betala för utveckling utan bara återställning. Tror inte den
blir 2,5 miljoner och Åke var med på att detta. Tror också att jag kan lösa detta billigare
än RG.
3. sommaren 2015 så använde RG min sand och då skall vi bestämma kostnaden för
detta.

4. Den pågående processen i tingsrätten skall vi vara överens om hur vi hanterar fram
över.

5. jag vill ha besked om vad som gäller med inventarierna då det finns mer saker än de
på listan som vi inte tänkt ta betalt för om RG köper hela listan vilket både Åke och JB
var inne på. Om en tillfällig arrendator måste köpa in detta så blir det rätt mycket
pengar vilket försvårar för driften. Om inte så monteras också dessa saker ner. Jag var
inte intresserad att göra fler affärer utan vi gör en affär och sedan är det avslutat.

Ärendenr RS 2014/594

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-12-18

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Anläggningsredovisning
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen överlämnar ledningskontorets och tekniska nämndens
yttranden som svar till revisorerna.
Regionstyrelsen beslutar att ge ledningskontoret i uppdrag att upprätta
rutiner enligt revisorernas förslag.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland
genomfört en granskning av anläggningsredovisningen. Granskningen syftar till
att besvara följande revisionsfråga:
Är rutinerna kring anläggningsregistret säkra och är uppgifterna i registret tillförlitliga?
Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att rutinerna kring
anläggningsregistret inte är helt säkra samt att uppgifterna i registret inte är helt
tillförlitliga. Detta mot bakgrund av nedanstående:
Dokumenterade rutinbeskrivningar såsom handhavanderutiner där
arbetsgången avseende hantering av anläggningstillgångar beskrivs och där
organisation och ansvar avseende anläggningsredovisningen tydliggörs saknas.
Vidare är organisationen otydlig och nuvarande ansvarsfördelning innebär
också att rutinen är sårbar. Ersättare för handläggaren av anläggningsregistret
saknas. Kontroller som säkerställer efterlevnaden av nuvarande muntliga
rutiner avseende handhavandemomenten kring anläggningsredovisningen
saknas.
Registeranalysen av fastigheter upptagna i regionens anläggningsregister visar
att regionen redovisar nio fastigheter som har sålts. Dessa har ett bokfört värde
om ca 1 146 tkr. Vidare framgår att 26 fastigheter har fått ändrad
fastighetsbeteckning och/eller bytt namn utan att detta har uppdaterats i
anläggningsregistret.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/594

Region Gotland

Fysisk inventering av anläggningstillgångarna synes ej ske. Vidare saknas fastighetsbeteckningar för ett antal fastigheter i anläggningsregistret, vilket försvårar
avstämning mot externa register.
Inventarier av begränsat värde och grupper av inventarier (t ex bord och stolar)
klumpas i anläggningsregistret. Vid verifiering av inventarier hos nio
verksamheter framkom att åtta av dessa hade ofullständiga eller inaktuella
inventarielistor eller helt saknade sådana.
Utrangeringar av tillgångar till mindre belopp och utrangeringar som skett ute
på förvaltningarna är svåra att följa upp. Detta då den centrala
ekonomifunktionen sällan får ta del av information om utrangeringen av dessa
tillgångar och kan därmed inte ta bort objektet i anläggningsregistret.
Det finns skillnader i antalet fordon mellan anläggningsregistret, eget
fordonsregister och Transportstyrelsens ägaruppgifter avseende fordonen.
Bedömning

Ledningskontoret tar till sig de förslag på förbättringar som revisorerna
föreslår. Nedanstående förbättringsförslag avser regionstyrelsen.
• Dokumenterade anvisningar/riktlinjer kring anläggningsredovisningen ska
upprättas.
• Avskrivningsrutiner ska ses över.
• Inventeringsrutiner avseende inventarier ska upprättas.
Ledningskontoret hänvisar även till tekniska nämndens svar på
granskningsrapporten.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/594

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-01-29

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Anläggningsredovisning
Förslag till beslut

Svaren på återremissen godkänns
Svar på återremiss

1. Gränsdragning ansvar RS kontra TN
Arbete pågår med att klargöra gränsdragningar på tjänstemannanivå, detta
kommer att ingå som en del av arbetet med att förbättra rutiner och processer.
2. 44 fordon ej i trafik
Gymnasiets fordonsprogram har ett antal bilar som studieobjekt för att meka
med (15 st)
Regionen omhändertar skrotbilar som står uppställda på regionens mark och blir
då registrerad som ägare till fordonen (17 st)
Räddningstjänsten har ett antal terrängfordon som är avställda och tänkta att ha i
beredskapssyfte (6 st)
Teknikförvaltningen har ett antal egna fordon (bilar, släpvagnar, maskiner) som
är avställda, antingen för att de är för gamla eller för att de bara används viss
säsong på året.
3. 16 objekt till försäljning, kan fler säljas?
Ingår i den ordinarie processen att se över innehavet av lokaler och att använda
eller avyttra utifrån en bedömning om vad som är lämpligast.
4. Digitaliserat system
Det finns idag ett antal system som hanterar anläggningar, bland annat
fastighetsregister, fordonsregister, anläggningsreskontra mm. Dessa går inte att
föra ihop i ett system, däremot kan man arbeta med rutiner och processer så att
information mellan systemen säkras på ett bättre sätt. Översynen av det kommer
att ingå i arbetet med att förbättra rutiner och processer.
Ledningskontoret
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LEDNINGSKONTORET

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 26 januari 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag – Start av bevakningsgrupp
Förslag till beslut

Medborgarförslaget får anses besvarat med Ledningskontorets yttrande.
Bakgrund

Veronica och Jonny Johansson framför i ett medborgarförslag att man vill
starta en bevakningsgrupp med ekonomiskt stöd från Region Gotland.
Yttrande

Region Gotland, Länsstyrelsen och Polisen har sedan flera år tillbaks samarbete
inom det brottsförebyggande arbetet i nätverket ”Tryggare Gotland”.
I nätverket ingår, utöver ovanstående, representanter från olika förvaltningar
inom Region Gotland samt ett antal ideella organisationer såsom Röda Korset,
Brottsofferjouren, Rädda Barnen m fl.
Inom ramen för detta samarbete genomförs regelbundet omvärldsbevakning,
framtagande av årlig lägesbild utifrån statistik från olika myndigheter och
inträffade händelser m m. Detta utgör grunden för genomförande av olika
aktiviteter med målsättning att öka tryggheten för de som bor och vistas på
Gotland.
Några exempel på samverkan inom det rubricerade området är:
- s k trygghetsvandringar i olika områden på Gotland
- grannsamverkan som genomförs med stöd av polisen (Gotlandshem har
startat detta i några bostadsområden)
- nattvandringar i samband med bl a skolavslutningar
Region Gotland ser positivt på medborgarnas engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Det är dock viktigt att i detta sammanhang betona och påtala ansvarsfrågan.
När det gäller skydd och bevakning av regionens egendom (interna skyddet) så
upphandlas detta bl a av vaktbolag som genomför bevakning på olika sätt.
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Region Gotland

Till Polismyndighetens uppgifter hör att:
- förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar
av den allmänna ordningen eller säkerheten
- övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar
har inträffat
Båda dessa uppgifter kräver särskild kunskap och kompetens.
I sammanhanget kan också nämnas att från och med den 1 januari 2015 så
ingick polisen i en ny organisation, vilken i korthet syftar till att öka närvaron
och tryggheten. Polisen kommer i samverkan med medborgarna, kommunen
med flera att utarbeta så kallade medborgarlöften med målsättning att öka
tryggheten.
Medborgarlöften skall utarbetas under 2015, vara förankrade och framtagna i
samverkan med medborgarna.
Region Gotland kan inte, utifrån förslagsställarnas beskrivning och framställan,
bifalla stöd för denna verksamhet.
Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2014/423

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Håkan Jonsson

Datum 2 februari 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Samarbete mellan krogar och polis för att
förhindra brott
Förslag till beslut

Förslaget avslås med hänvisning till att det ligger utanför Region Gotlands mandat.

Bedömning

Förslagsställaren lyfter fram ett angeläget problemområde, kvinnor sommartid på
stadens gator som i berusat tillstånd kan utsättas för våldtäkt, och föreslår särskild
lagstiftning gällande krögarnas och polisens ansvar. Men att som förslagsställaren
skriver ”lagreglera” ligger utanför Region Gotlands mandat. Lagreglering är en fråga
för Riksdagen.
Däremot åligger det berörda verksamheter, inom givna befogenheter, att på lämpligt
sätt samarbeta omkring den beskrivna problembilden. Kommunallagen reglerar inte
sakområdet om omhändertagande utan det är närmast polisens ansvarsområde att
berusade personer i olika sammanhang omhändertas. Det är sedan deras bedömning
om lämplig åtgärd där allt mellan att ansvara att personen kommer till sjukhus för
tillnyktring, behöver omhändertas på polisstationen eller de kan också se till att
personen kommer hem.
På Gotland har det de senaste åren utvecklats ett utökat samarbete mellan krögare,
ordningsvakter på krogen och Polisen. Detta innebär större kontroll på att överservering inte sker, att allt för berusade personer inte släpps in på krogen och att den
som inne på krogen och är allt för berusad omhändertas. Likaså ges kontinuerlig
utbildning från Tillståndsmyndigheten (Regionens ansvar) gällande ansvarsfull
alkoholservering och riskerna för överservering, bl.a. genom konceptet ”Serveringskollen”. Tillståndsmyndigheten har även uppdraget att kontinuerligt göra tillsyn,
bland annat över berusningsnivån på krogens gäster, och den tillsynen koordineras
även med Polisens tillsyn.
Genom detta samarbete har myndigheter och verksamheter inom ramen för
nuvarande lagar, förordningar och reglementen tagit ansvar för den problembild som
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förslagsställaren lyfter fram. Den inkluderar, förutom kvinnor, även män som i
berusat och redlöst tillstånd kan utgöra offer för våld eller överfall av skilda slag. Det
samarbetsklimat som växt fram mellan berörda är viktigt att bevara och fortsatt
utveckla för att minska riskerna att råka ut för överfall (oavsett könstillhörighet) men
framför allt för att sänka berusningsnivån och därmed öka säkerhet och trivsel på
stadens gator nattetid och i anknytning till krogmiljöerna. Detta är också något som
följts upp inom arbetet för de serveringstillstånd till kl 03 som gjorts.
Ledningskontoret
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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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Ärendenr RS 2015/50

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 23 februari 2015

Regionstyrelsen

Attraktivare region genom aktivitetspark och modernisering av
busstation - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen delegerar till Näringslivschefen att fatta beslut om finansiellt
stöd till projektet ”Attraktivare region genom aktivitetspark och
modernisering av busstation” med sammanlagt högst 4 955 000 kronor ur
anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Ledningskontoret lämnade den 4 februari 2015 ett beslutsförslag till Regionstyrelsen
enligt nedan.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Attraktivare region
genom aktivitetspark och modernisering av busstation” med sammanlagt
högst 4 955 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Ledningskontoret bedömer att det finns en viss risk för att bemyndiganderamen
överskrids under första halvåret 2015. För att undvika denna situation föreslår
Ledningskontoret att beslutsrätten för två större projekt med diarienummer 2015/50
och 2015/51 delegeras till Näringslivschefen. Besluten kan därmed fattas vid en
tidpunkt då det inte finns någon risk för att överskrida bemyndiganderamen.
Näringsdepartementet beslutar varje år i regleringsbrev hur storleken på Region
Gotlands bemyndiganderam. Med bemyndiganderam menas alla fattade
projektbeslut minus utbetalningar till beslutade projekt. Bemyndiganderam för 2015
uppgår till 35 miljoner kronor, och följs upp halvårsvis av Näringsdepartementet.
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Ärendenr RS 2015/50

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 4 februari 2015

Regionstyrelsen

Attraktivare region genom aktivitetspark och modernisering av
busstation - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Attraktivare region
genom aktivitetspark och modernisering av busstation” med sammanlagt
högst 4 955 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Besöksnäringen är synnerligen viktig på Gotland ur ett regionalt tillväxtperspektiv,
både Vision Gotland 2025 och det näringspolitiska programmet 2012-2015 har som syfte
att öka antalet besökare till regionen.
Region Gotland har tillsammans med näringslivet satsat stora resurser på att
marknadsföra Gotland både nationell och internationellt. Tillsammans med andra
åtgärder ledde detta till att antalet besökare och gästnätter på Gotland ökade till
rekordnivåer under 2014 efter en liten nedgång 2011-2013. En ny kryssningskaj
planeras i Visby och kommer att vara färdigbyggd 2018. När den nya kryssningskajen
är färdigbyggd förväntas antalet nya kryssningsgäster öka med uppemot 250 000
personer per år. För att svara upp mot både nya och återvändande besökares
förväntningar på Gotland som besöksmål är det nödvändigt att tillhandahålla
meningsfulla aktiviteter och en god infrastruktur.
Region Gotland har inom ramen för detta projekt identifierat nedanstående behov
för att attrahera fler nya och återkommande och stärka Gotlands attraktionskraft.
- Att skapa en aktivitetspark i Visby som sticker ut i form av annorlunda
utformade attraktioner vilken skall attrahera framförallt yngre personer.
- Att förbättra transportlogistiken genom att modernisera och
tillgänglighetsanpassa området kring busstationen i Visby.
Projektet ”Aktivitetsparken” är skapat i dialog med representanter för det gotländska
samhället. En sociotopskartering för området kring Östercentrum genomfördes
under 2013 och 2014 genomfördes en medborgardialog där medborgarna lyfte fram
detta förslag som en åtgärd som kunde stärka Visbys attraktionskraft.
Aktivitetsparken kommer att ge möjlighet för ungdomar och andra att utöva
aktiviteter som parkour, skejt, bouldering. Vidare är en lekplats och mötes ytor
inplanerade i området för att på så sätt skapa en mötesplats för personer i alla åldrar.
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Som en del i moderniseringen av området skapas bland annat ett förbättrat
trafikflöde och möjligheter för turister att lämna/hyra cyklar. En renovering av
busstationen innebär även att det skapas en modern, fräsch, tillgänglig anläggning
med en trygg miljö.
Syfte

Projektet syftar till att skapa ett attraktivare Gotland genom förbättrad
transportlogistik och genom att skapa en ny mötesplats i Visby.
Mål

Övergripande mål för projektet är att skapa förutsättningar för ökat antal besökare
till regionen. Genom ett ökat antal besökare bidrar projektet även indirekt till att:
- Öka omsättning i besöksnäringen.
- Fler arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland.
Genomförande

Projektet genomförs under perioden 2015-01-01 – 2016-06-30 och leds av en
projektledare och projektgrupp från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I styrgruppen
för projektet finns representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Ledningskontoret. Projektet är uppdelat i två delprojekt enligt nedan.
Delprojekt ett är att skapa en aktivitetspark som ger möjlighet för ungdomar och
andra att utöva aktiviteter som parkour, skejt, bouldering. I aktivitetsparken skall
även lekplats och mötes ytor skapas för att på så sätt skapa en mötesplats för
personer i alla åldrar.
Delprojektet två innebär en modernisering av området kring busstationen. Som en
del av moderniseringen skapas möjligheter för besökare att lämna/hyra cyklar och
antalet toaletter utökas. Vidare skapas en modern, fräsch, tillgänglig anläggning med
en trygg miljö.
Kostnads- och finansieringsbudget

Kostnader
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Tekniska nämden, investeringsanslag
Summa finansiering

2015
8 000 000
8 000 000

2016
1 990 000
1 990 000

Totalt
9 990 000
9 990 000

4 000 000
4 000 000
8 000 000

995 000
995 000
1 990 000

4 995 000
4 995 000
9 990 000

Bedömning

En upprustning av offentliga platser som besöks av många turister har en positiv
påverkan på Gotlands attraktionskraft och gynnar även övriga medborgare på
Gotland. Starkare attraktionskraft leder fler besökare och i slutändan till ökad
omsättning i besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Vidare stärks varumärket
Gotland vilket i sin tur leder till att fler personer på sikt blir intresserade av att
bosätta sig och etablera företag på ön.
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Projektet bidrar även till att offentliga platser tillgängliggörs vilket innebär att fler
människor, exempelvis barn och/eller personer med funktionsnedsättning har större
möjlighet att utnyttja dessa. Vidare kommer projektet positivt påverka kvinnors
upplevda fri- och trygghet genom bättre belysning i området. Enligt studier undviker
kvinnor i högre utsträckning än män dåligt belysta områden på kvälls- och nattetid.
Med anledning av ovanstående föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
finansiering till projektet.
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 23 februari 2015

Regionstyrelsen

Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen delegerar till Näringslivschefen att fatta beslut om finansiellt
stöd till projektet ”Infrastruktur för besöksnäringen och en attraktivare
region” med sammanlagt högst 6 475 000 kronor ur anslag 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Ledningskontoret lämnade den 4 februari 2015 ett beslutsförslag till Regionstyrelsen
enligt nedan.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Infrastruktur för
besöksnäringen och en attraktivare region” med sammanlagt högst 6 475 000
kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Ledningskontoret bedömer att det finns en viss risk för att bemyndiganderamen
överskrids under första halvåret 2015. För att undvika denna situation föreslår
Ledningskontoret att beslutsrätten för två större projekt med diarienummer 2015/50
och 2015/51 delegeras till Näringslivschefen. Besluten kan därmed fattas vid en
tidpunkt då det inte finns någon risk för att överskrida bemyndiganderamen.
Näringsdepartementet beslutar varje år i regleringsbrev hur storleken på Region
Gotlands bemyndiganderam. Med bemyndiganderam menas alla fattade
projektbeslut minus utbetalningar till beslutade projekt. Bemyndiganderam för 2015
uppgår till 35 miljoner kronor, och följs upp halvårsvis av Näringsdepartementet.
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Ärendenr RS 2015/51

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 4 februari 2015

Regionstyrelsen

Infrastruktur för besöksnäring och en attraktivare region ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Infrastruktur för
besöksnäringen och en attraktivare region” med sammanlagt högst 6 475 000
kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Besöksnäringen är synnerligen viktig på Gotland ur ett regionalt tillväxtperspektiv,
både Vision Gotland 2025 och det näringspolitiska programmet 2012-2015 har som syfte
att öka antalet besökare till regionen.
Region Gotland har tillsammans med näringslivet satsat stora resurser på att
marknadsföra Gotland både nationellt och internationell. Tillsammans med andra
åtgärder ledde detta till att antalet besökare och gästnätter ökade till rekordnivåer
under 2014 efter en liten nedgång 2011-2013. En ny kryssningskaj planeras och
kommer att vara färdigbyggd 2018. När den nya kryssningskajen är färdigbyggd 2018
förväntas att antalet nya kryssningsgäster öka med uppemot 250 000 personer per år.
För att svara upp mot besökarnas förväntningar på Gotland som besöksmål är det
nödvändigt att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter och en god infrastruktur. Med
infrastruktur för besöksnäring menas i det här avseendet strategiska och varaktiga
insatser i allt från belysning, badbryggor, parker, lekplatser, förstärkning av vägar och
utveckling av befintliga besöksmål.
Ett högt tryck och ett stort antal besökare leder ofrånkomligen till ett stort slitage på
världsarvet Visby och andra populära besöksmål. I många fall leder det även till
orimlig belastning på de enskilda vägar som leder till de olika besöksmålen runt om i
regionen. Därför har Region Gotland inom ramen för detta projekt identifierat
nedanstående utvecklingsområden för att stärka Gotlands attraktionskraft och
förbättra besökarnas upplevelse.
-

Ett attraktivt och innehållsrikt världsarv.
Tillgängliga badplatser och lekplatser.
Attraktiva besöksplatser.
Bra vägar.
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Projektet skall ta fram hållbara strategier och planer och genomföra investeringar
inom ovanstående utvecklingsområde. Härigenom skapar projektet förutsättningar
för att attraktivare Gotland och ett ökat antal besökare.
Syfte

Projektet syftar till att skapa ett attraktivare Gotland genom upprustning av offentliga
platser och besöksmål.
Mål

Övergripande mål för projektet är att skapa förutsättningar för ökat antal besökare
till regionen. Genom ett ökat antal besökare bidrar projektet även indirekt till att:
- Öka omsättning i besöksnäringen.
- Fler arbetstillfällen i nya och befintliga företag på Gotland.
Genomförande

Projektet genomförs under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 och leds av en
projektledare och projektgrupp från Samhällsbyggnadsförvaltningen. I styrgruppen
för projektet finns representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Ledningskontoret. Projektet är uppdelat i två delprojekt enligt nedan.
Delprojekt 1 skall ta fram hållbara strategier och planer för framtida arbete inom
nedanstående områden.
- Badplatser.
- Lekplatser.
- Tillgänglighet.
Delprojektet skall redovisa hållbara åtgärder och investeringar för 10 år framåt.
Inom delprojekt 2 genomförs konkreta investeringar för att öka tillgängligheten och
attraktiviteten för besökande enligt nedanstående.
- Upprustning av badplatser, besöksmål, parker och lekplatser.
- Upprustning av vägar till campingplatser, badplatser och besöksmål.
- Stenläggning av gator i världsarvet Visby.
- Installation av till LED- belysning i världsarvet Visby.
Kostnads- och finansieringsbudget

Kostnader
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Tekniska nämden, investeringsanslag
Summa finansiering

2015
12 950 000
12 950 000

Totalt
12 950 000
12 950 000

6 475 000
6 475 000
12 950 000

6 475 000
6 475 000
12 950 000
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Bedömning

En upprustning av vägar, badplatser, lekplatser och andra offentliga platser som
besöks av många turister har en positiv påverkan på Gotlands attraktionskraft och
gynnar även övriga medborgare. Detta i sin tur leder fler besökare och i slutändan till
ökad omsättning i besöksnäringen och fler arbetstillfällen. Vidare stärks varumärket
Gotland vilket i sin tur leder till att fler personer på sikt blir intresserade av att
bosätta sig och etablera företag på ön.
Projektet bidrar även till att utflykts- och rekreationsmål tillgängliggörs bättre än idag
vilket medför att fler människor, exempelvis barn och/eller personer med
funktionsnedsättning har större möjlighet att utnyttja dessa. Vidare kommer projektet
positivt påverka kvinnors upplevda fri- och trygghet genom upprustning insatserna
av belysning i Visby. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män undviker
dåligt belysta områden på kvälls- och nattetid. Genom att installera LED- armaturer i
ställett för kvicksilverarmaturer minskar elförbrukningen och därmed miljöpåverkan.
Med anledning av ovanstående föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
finansiering till projektet.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark
Karl Risp

Datum 9 februari 2015

Regionstyrelsen

Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland
Förslag till beslut

•

Förslaget till avsiktsförklaring om asylboende på Gotland remitteras till barnoch utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska
nämnden samt GotlandsHem för yttrande. Samtliga nämnder ombeds att
utveckla sin syn på tänkbara konsekvenser för den egna organisation och
kärnverksamheten, såväl utmaningar och möjligheter. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ombeds särskilt att redovisa bedömning av
resursbehov för verksamheten vid flyktingmottagningen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att projektleda det fortsatta planeringsarbetet,
inklusive val av etableringsplatser, inför verkställighet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att planera och samordna
kommunikationsarbetet med stöd av den kommunikationsstrategi som
utarbetats.

Sammanfattning

Ledningskontoret har i dialog med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit
fram ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som underlag för asylboende och
etablering av nyanlända på Gotland. Avsiktsförklaringen tydliggör inblandade parters
ansvar och åtaganden som en asylboendeverksamhet innebär på Gotland. Vidare
klargör den på vilket sätt parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att
fler personer som fått uppehållstillstånd ska välja att varaktigt bosätta sig på Gotland.
Ledningskontoret redogör översiktligt för tänkbara konsekvenser på kortare och
längre sikt. Till avsiktsförklaringen bifogas en förslag till kommunikationsstrategi och
initial aktivitetsplan.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Bakgrund

Ledningskontoret har, efter en förstudie om förutsättningarna för ett förstärkt
flyktingmottagande genomförd under 2014, fått i uppdrag att
-

Fullfölja pågående dialog med Migrationsverket för en eventuell gemensam
avsiktsförklaring om asylverksamhet.

-

I samarbete med berörda förvaltningar beskriva förväntade organisatoriska
och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.

-

Planera för regionstyrelsens dialog med företrädare för myndigheter,
idéburna organisationer och näringsliv. (Rs § 422, 2014-12-17)

Utveckling av flyktingmottagandet på Gotland

Sedan den så kallade etableringsreformen infördes år 2010 har ett förhållandevis litet
antal flyktingar tagits emot på Gotland. Enligt regionens avtal med Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen ska 30 personer med uppehållstillstånd årligen tas emot efter
anvisning från Af:s bosättningsenhet. Därtill förväntas 30 personer med
uppehållstillstånd flytta till Gotland på eget initiativ. Mottagandet har inte under
något år nått upp till avtalet. Sammantaget har ca 115 nyanlända personer tagits emot
på Gotland sedan 2010 (ensamkommande barn ej inräknade). En tänkbart
bidragande anledning till att Gotland haft svårt att attrahera nyanlända personer är öläget och det faktum att Migrationsverket under lång tid inte bedrivit asylverksamhet
på ön. Vid ett möte som Länsstyrelsen bjöd in till i maj 2014 lyfte regionens politiska
ledning detta förhållande till Migrationsverkets representanter, vilket blev starskottet
för den dialog som startade under hösten samma år.
Vad innebär en avsiktsförklaring

Utgångpunkten är att Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Region Gotland
gemensamt arbetar för att möjliggöra asylverksamhet på Gotland utan att
Migrationsverket upphandlar boendeanläggning. Avsiktsförklaringen syftar till att
tydliggöra inblandade parters ansvar och åtaganden i denna samverkan. Vidare syftar
avsiktsförklaringen till att klargöra på vilket sätt som parterna kan bidra till att
förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått uppehållstillstånd ska välja
att varaktigt bosätta sig på Gotland. Avsiktsförklaringen ska utgöra underlag för en
gemensam planering och verkställighet utifrån överenskommen roll- och
ansvarsfördelning. Parterna följer gemensamt upp resultatet av samverkan.
Avsiktsförklaringen föreslås vara giltig fram till och med utgången av 2017.
Vad kan asylverksamhet utifrån avsiktsförklaringen innebära för Region Gotlands
verksamheter

Ledningskontoret har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen,
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med bedömningar av
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vad ett asylboende enligt avsiktsförklaringen skulle kunna innebära för
förvaltningarnas verksamhet. I detta arbete har även sakkunnig i migrations- och
integrationsfrågor samt ekonom från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
deltagit. Kontakt har även tagits med Migrationsverkets ansvarige för
ersättningsfrågor. Ledningskontoret har även tagit del av en nationell pilotstudie av
kommunernas kostnader och erättningar för asylsökande (GDA 41/2013, rapport
2014-09-24, Migrationsverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting).
Asylboende, påverkan på regionens kärnverksamheter på kort sikt

Eftersom det i dagsläget inte går att säkert bedöma hur många asylsökande som
faktiskt skulle komma till Gotland har ledningskontoret i samråd med förvaltningarna
och SKL bedömt att det inte är rättvisande att redovisa ett kostnadsnetto efter
avdrag för de statliga ersättningar som finns för asylsökande. Förutom att vi inte idag
kan säga exakt hur många platser som faktiskt skulle kunna tas fram, vet vi inte vilka
personer som skulle komma. Nationalitet, ålder, familjesammansättning, hälsa,
utbildnings- och yrkesbakgrund är andra exempel på förhållanden av betydelse för
vad asylboende i slutändan innebär för verksamheter som förskola, skola, vård och
socialtjänst.
Ytterligare en osäkerhetsfaktor är det statliga asylersättningssystemet. SKL och
Migrationsverket har tillsammans under 2014 genomfört en pilotstudie för att belysa
primärkommunala kostnader i relation till statliga ersättningar för asylboende.
Underlaget är analyser i fem kommuner av olika storlek, alla med erfarenhet av
asylboende i kommunen. Sammanfattningsvis visar studien att det statliga
asylersättningssystemet är komplicerat och att kommuner därav missar att söka
ersättningar man varit berättigad att söka. Rapporten visar också att det är otydligt
vilka kostnader de statliga ersättningarna faktiskt avser att täcka och att
schablonersättningar inte alltid täcker de faktiska kostnaderna. Enligt studien täcks
kostnaderna för asylsökande barn i förskola med ca 60 – 80 procent av faktisk
kostnad i de undersökta kommunerna. Kostnaden för barn i förskoleklass täcks
enligt samma rapport med 55 – 95 procent. Grundskola täcks till ca 80 procent, med
undantag för modersmålsträning och extrakostnader för elevhälsan. Gymnasieskolan
bedöms få 87 procent kostnadstäckning, exklusive moderssmålsträning och
extrakostnader i elevhälsan.
Några exempel på kostnader som inte täcks av ersättningarna lämnas här.
- Förskola för barn under 3 år och för tid utöver 525 tim/år (drygt 13 tim/vecka
räknat på 40 veckor/år). Barn till asylsökande har rätt till förskola utifrån sina
individuella behov. Erfarenheten visar att det ofta innebär en omfattning som inte
täcks av ersättningarna.
- Skolbarnsomsorg ingår överhuvudtaget inte i ersättningssystemet. Barn till
asylsökande har samma rätt till skolbarnsomsorg som andra barn, utifrån sina egna
behov.
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- Om ett barn till asylsökande behöver placeras utanför det egna hemmet ersätts den
faktiska vårdkostnaden. Däremot inte kostnad för utredning, tolk och översättning.
- Kostnader för att bygga upp en effektiv ekonomiadminstration i syfte att
kommunen/landstinget ska kunna söka och rekvirera de ersättningar man har
möjlighet till, täcks inte in av asylersättningen. Med tanke på att ersättningssytemet är
omvittnat komplicerat och att flera ersättningar söks i efterhand (exempelvis
kostnadskrävande sjukvård som överstiger 100 000 kr för en person) visar
erfarenheten att en specialistfunktion bör inrättas och verksamhetssystem anpassas.
- Kompetensförsörjning, t ex rekrytering av medarbetare med kompetens i
migrations- och integrationsfrågor samt fortbildning.
Asylboende, betydelse för regional utveckling på längre sikt

Även om mottagande av asylsökande i grunden är ett solidariskt ställningstagande
byggt på en humanistisk grundsyn och bygger på internationella konventioner, är det
rimligt att också se de långsiktiga utvecklingsmöjligheter det kan innebära.
Gotland eftersträvar en ökande befolkning. Enligt strategisk plan och budget 2015 –
2017 förväntas andelen personer i yrkesaktiv ålder minska medan andelen i icke
yrkesaktiv ålder förväntas öka. Bland de personer som söker asyl i Sverige är andelen
i yrkesaktiv ålder betydligt större. Förslaget till avsiktsförklaring utgår ifrån att
asylboende på Gotland ska bygga på tidig integration, i syfte att flera ska välja att
bosätta sig här efter beslut om uppehållstillstånd. Därmed skulle asylverksamheten
långsiktigt kunna bidra till en önskad befolkningsutveckling.
Med tanke på den demografiska utvecklingen med en stigande andel äldre ökar
behovet av att rekrytera medarbetare, inte minst i Region Gotlands egna
verksamheter. Inom vård och omsorg är invandrare idag en betydande del av
arbetskraften. Nationellt anger Arena för Tillväxt att var femte anställd inom vård
och omsorg är utlandsfödd. Kan asylverksamhet, i kombination med utvecklat tidigt
integrerande arbetssätt, långsiktigt öka möjligheterna att rekytera medarbetare
exempelvis till vården även på Gotland?
Arena för Tillväxt refererar i en rapport ”Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?”
(2014) forskning som visar ett samband mellan mångkultur och innovation.
Problemlösning och kreativitet handlar om att tänka på ett sätt som avviker från det
invanda, att komma på idéer och lösningar som ingen tidigare gjort. Om en
arbetsgrupp består av människor som är olika i termer av etnisk tillhörighet, kön eller
sexuell läggning ökar också möjligheterna att gruppen är nytänkande och producerar
sådana lösningar. Notabelt är att andelen företagare är högre bland utlandsfödda än
bland inrikes födda enligt samma rapport.
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Bedömning

Ledningskontoret bedömer i samarbete med berörda förvaltningar att förslaget till
avsiktsförklaring bör remitteras till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
tekniska nämnden för yttrande. Nämnderna bör ges möjlighet att belysa tänkbara
konsekvenser för den egna kärnverksamheten, såväl utmaningar som möjligheter.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gäller dessutom särskilt att
flyktingmottagningen kommer att påverkas på kort sikt genom idén om
myndighetssamverkan för tidig integration, samt på något längre sikt om antalet
personer med uppehållstillstånd som bosätter sig på Gotland ökar till följd av
asylboende på ön.
Ledningskontoret rekommenderar att arbetet med att identifiera lämpliga fastigheter,
bedöma investeringsbehov, ta fram förslag till ekonomiadministrativ funktion och
samordna fortsatt intern och extern kommunikation bör fortgå under remisstiden.
Planeringsarbetet bör ske i projektform och i samarbete med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Resultatet av detta planeringsarbete ska, under förutsättning av
regionfullmäktiges beslut, bidra till en effektiv verkställighet.
Konsekvenser för pojkar och flickor

Barn är på många sätt de allra mest utsatta i krig och konflikter. Gotland kan bidra till
att erbjuda en trygg miljö, med ett integrerande arbetssätt för flickor och pojkar som
flytt från svåra förhållanden. Det innebär att en av grundläggande artiklarna i FN:s
konvention om barnets rättigheter tillämpas. Det är artikel 6 - rätten till liv,
överlevnad och utveckling.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Förslag till avsiktförklaring
Bilaga 2 Förslag till kommunikationsstrategi samt påbörjad
aktivitetsplan

Exp till:
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Region Gotland

Handlingstyp Avsiktsförklaring

Ledningskontoret

Datum 26 februari 2015

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
flyktingar på Gotland
1. Parter

Migrationsverket
Adress: Migrationsverket, 601 70 Norrköping
Organisationsnummer: 202100-2163
Arbetsförmedlingen
Adress: Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm
Organisationsnummer: 202100-2114
Region Gotland
Adress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Organisationsnummer: 212000-0803
2. Bakgrund

Sedan sommaren 2014 har Region Gotland och Migrationsverket fört en dialog
om att tillsammans i ett pilotprojekt skapa boenden för asylsökande som väntar på
beslut på sin asylansökan. Dialogen har också berört Region Gotlands önskemål
och det gotländska samhällets förutsättningar för att öka mottagandet av
nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv
plats för varaktig bosättning.
Regionstyrelsen på Gotland har uttryckt en vilja att förstärka mottagandet av
nyanlända personer på Gotland och ledningskontoret lade i april 2014 fram en
förstudie som syftar till att ge underlag till en regional strategi för ett förstärkt
flyktingmottagande. Strategin ska utgå från ett solidariskt ställningstagande för
personer som tvingas lämna sina hemländer samtidigt som den öppnar nya
möjligheter att bidra till Gotlands utveckling.
Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är baserad på prognoser. Behovet
av boendeplatser kommer vara stort under perioden 2015-2017. Allt fler
asylsökande väljer att bo i boende som anvisas av Migrationsverket. Stora krav

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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ställs på arbetet att tillhandahålla nya boendeplatser. Det höga antalet asylsökande
har till största delen anvisats boende i tillfälliga boendelösningar (ABT) som
upphandlats. I nuläget utgör antalet upphandlade ABT-platser en för hög andel av
det totala antalet boendeplatser. Ambitionen är att under perioden 2015-2017 öka
andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser.
Etableringen på Gotland är en del i det arbetet.
En målsättning är att fler personer med permanenta uppehållstillstånd ska kunna
lämna mottagningssystemet snabbare och att behovet av tillfälliga boendeplatser
successivt minskar. Nyetablering av asylboende genom hyresavtal med Region
Gotland ska också ge förutsättningar för ett boende med god kvalitet som är
anpassat efter de boendes behov.
Ett annat mål med etableringen på Gotland är att utveckla en
myndighetssamverkan. Genom samlokalisering och mötesplatser för de
asylsökande kan en god service förenkla myndighetskontakter och gynna en
etablering som leder fram till försörjning.
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden
för vissa nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring. I arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och
pådrivande i förhållande till andra parter. Nyanlända invandrares etablering
underlättas om myndigheter och kommuner samverkar. En väl fungerande
samverkan bidrar till att samhällets resurser används där de gör störst nytta. Den
samverkan som har etablerats mellan Region Gotland, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen inför Migrationsverkets etablering av boenden för
asylsökande på Gotland skapar goda förutsättningar för nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Därtill har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att vid behov anvisa nyanlända
invandrare som har rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i
samma hushåll, en plats för bosättning i en kommun. Arbetet med att anvisa
nyanlända en plats för bosättning utgår från överenskommelser som kommuner
träffar med länsstyrelser. De överenskommelser som finns idag motsvarar dock
inte det nationella mottagningsbehovet. Arbetsförmedlingen ser därför positivt på
det initiativ som har tagits av Region Gotland för att förstärka kommunens
beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända invandrare.
3. Syfte

Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra inblandade parters ansvar och
åtaganden som en asylboendeverksamhet på Gotland innebär. Vidare syftar
avsiktsförklaringen till att klargöra på vilket sätt som parterna kan bidra till att
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förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått uppehållstillstånd ska
välja att varaktigt bosätta sig på Gotland.
4. Ansvarsfördelning
Migrationsverkets ansvar

Migrationsverkets ansvar för asylsökande med flera styrs av ett stort antal lagar och
förordningar. De viktigaste som reglerar ansvarförhållandet mot kommuner och
landsting är:
• lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.( LMA) reglerar
Migrationsverkets ansvar och de rättigheter som asylsökande har.
• förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. reglerar
statliga ersättningarna till kommuner och landsting.
• lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
• förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till
asylsökande
• förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
• förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för
invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets
anläggningsboenden (sfi-förordningen).
I dessa lagar och förordningar klargörs att Migrationsverket:
• prövar asylansökningar
• har ansvar för att tillhandahålla kost och logi för asylsökande som behöver
det
• bosätter de som inte har rätt till etableringsplan
• beslutar om ekonomiska ersättningar till asylsökande Bistånd enligt LMA
lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag
• ansvarar för förvarsverksamheten
• bistår vid återvändande till hemlandet
• beslutar om transfereringar av statliga ersättningar till kommuner och
landsting
Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden
för vissa nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring. Arbetsförmedlingens ansvar i arbetet regleras i ett flertal
lagar och förordningar. De mest centrala är:
• lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
• förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare
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•
•

förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare
förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

I dessa lagar och förordningar klargörs att Arbetsförmedlingen:
•

har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna

•

ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter

•

ansvarar för att genomföra etableringssamtal med personen snarast möjligt
efter att denne har beviljats uppehållstillstånd

•

ansvarar för att vid behov anvisa nyanlända invandrare som har rätt till en
etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en plats för
bosättning i en kommun

•

ansvarar för upprättande av etableringsplan när den nyanlände har tagits
emot för bosättning i en kommun eller senast ett år efter personen
folkbokfört sig i en kommun

•

beslutar om etableringsersättning

•

ska tillhandahålla ett valfrihetssystem där den nyanlände arbetssökande
inom ramen för sin etableringsplan ska kunna välja en etableringslots

•

fastställer länstal efter samråd med Migrationsverket och länsstyrelserna.
Länstalen är en länsvis fördelning av landets totala mottagningsbehov och
utgår från Migrationsverkets prognoser.

Region Gotlands ansvar för personer som ansökt om uppehållstillstånd

Under perioden som nyanlända personer väntar på beslut om uppehållstillstånd
ansvarar Region Gotland som huvudman för hälso- och sjukvården enligt lag (2008:
344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. för:
•

att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan anstå åt personer
äldre än 18 år

•

att till personer yngre än 18 år erbjuda hälso- och sjukvård vård samt
tandvård i samma omfattning som erbjuds till andra som är bosatta på
Gotland.

Enligt Skollag (2010:800) erbjuder Region Gotland förskola, barnomsorg och
skola för nyanlända barn och ungdomar under perioden som de väntar på beslut
om uppehållstillstånd.
Inom socialtjänstens verksamhetsområden (individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättningar)kan insatser
för asylsökande bli aktuella utifrån en individuell bedömning.
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Region Gotlands ansvar för personer som fått uppehållstillstånd

Efter det att personer fått sitt permanenta uppehållstillstånd har de samma
rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor på Gotland. Utöver detta
ansvarar Region Gotland för vissa delar enligt lag (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret gäller bland annat att:
•

erbjuda nyanlända samhällsorientering när de påbörjat sin etableringsplan

•

samverkan med Arbetsförmedlingen och den nyanlända bidra till att utforma
en etableringsplan när personen tagits emot för bosättning i kommunen eller
varit folkbokförd i kommunen i ett år.

•

erbjuda Svenska För Invandrare (SFI) för personer med uppehållstillstånd

Vidare har Region Gotland ansvar för att till personer som fått permanent
uppehållstillstånd och bosätter sig eller anvisas till kommunen att:
•

vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättningen

•

medverka till att den nyanlände kan söka hemutrustningslån från CSN

•

under vissa förutsättningar betala ut ett kompletterande försörjningsstöd

5. Ambition

Genom en nära samverkan mellan Region Gotland, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen är ambitionen att minska tiden det tar för en nyanländ att
etablera sig i det gotländska samhället och på arbetsmarknaden. Parterna har för
avsikt att aktivt samverka med det gotländska civilsamhället, ideella organisationer
och näringsliv för att skapa bra förutsättningar att etablera sig på Gotland.
Vidare syftar denna samverkan till att etablera asylboende med 250 platser fördelat
på minst tre orter på Gotland i bostäder med möjlighet till självhushåll. Därmed
stärks förutsättningarna för Gotland att ta emot nyanlända i enlighet med
länstalet. Boendena förläggs till geografiskt lämpliga platser med tillgång till
allmänna kommunikationer. Det praktiska arbetet med att identifiera lokaler
startar efter att regionstyrelsen behandlat ärendet under februari 2015. Arbetet
med att anpassa lokaler påbörjas efter att parterna har undertecknat
avsiktsförklaringen. Inriktningen är att de första personerna ska kunna flytta in
under 2015. En samverkansgrupp med representanter för parterna ansvarar för
samordnad planering och rapporterar till respektive huvudman.
Region Gotland åtar sig att tillsammans med Migrationsverket identifiera lämpliga
fastigheter och att vara hyresvärd för Migrationsverket som hyr lokalerna av
regionen. Regionen ansvarar för eventuell anpassning av lokalerna utifrån
Migrationsverkets krav på asylboende. Hyran som Migrationsverket betalar ger
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kostnadstäckning för investeringar som görs av fastighetsägaren eller Region
Gotland för att lokalerna ska tillgodose Migrationsverkets krav. Region Gotland
ansvarar även för lokaler i Visby som möjliggör samverkande
myndighetskontakter för att underlätta för de personer som söker asyl
(Kompetenscentrum). Det betyder att såväl Migrationsverkets handläggare som
Arbetsförmedlare finns tillgängliga i Kompetenscentrums lokaler vid vissa tider. I
lokalerna ska det finnas möjlighet till videosamtal, utbildningstillfällen och rum för
fysiska möten. De kostnader som är förknippade med en ombyggnation av
befintliga lokaler för att möta de behov som Migrationsverket har kommer att
täckas av Migrationsverket.
Migrationsverket hyr lokaler för asylboende av Region Gotland och ansvarar för den
dagliga driften av verksamheten. I detta ingår en första kartläggning av de
asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund, introduktion om rättigheter och
skyldigheter och om det svenska samhället. Migrationsverket ansvarar för att
erbjuda organiserad sysselsättning, exempelvis språkstöd och arbetspraktik under
asyltiden. Migrationsverket ansvarar för dagersättning och särskilda ekonomiska
bidrag till de personer som är inskrivna vid asylboendet.
Utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen har Migrationsverket inte för avsikt
att teckna avtal med andra hyresvärdar eller upphandla asylboende på Gotland.
Migrationsverket planerar inte heller att upprätta en mottagningsenhet på Gotland
utan kartläggning och utredning utgår från sådan enhet på fastlandet.
Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra
berörda parter i arbetet med nyanländas etablering. Det innebär bland annat att
Arbetsförmedlingen kommer att vara sammankallande och ta initiativ till att en
lokal överenskommelse upprättas. Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra
uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och
Region Gotland samt andra myndigheter och organisationer som
Försäkringskassan, Migrationsverket och hur samverkan kan ske med idéburna
organisationer. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning och revidering av
överenskommelsen tillsammans med övriga parter som ingår i den.
Vidare ansvarar Arbetsförmedlingen för att genomföra etableringssamtal för de
personer som beviljas uppehållstillstånd och upprätta etableringsplan för de
personer som har rätt till en sådan. Genom samverkan med övriga parter kan
Arbetsförmedlingen bidra till effektivare stöd till nyanlända invandrare.
Arbetsförmedlingen ansvarar för att erbjuda arbetsförberedande insatser inom
etableringsplanen. De arbetsförberedande insatserna kan dels vara insatser som
Arbetsförmedlingen erbjuder via arbetsmarknadspolitiska program och dels
insatser som ingår i Arbetsförmedlingens tjänster. Insatserna kan också vara
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sådana som erbjuds av kommuner, landsting och idéburna organisationer såsom
kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter,
friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och föreningsaktiviteter.
Arbetsförberedande insatser kan även vara medicinsk rehabilitering via hälso- och
sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. Lotsens arbete är ett annat
exempel på en arbetsförberedande aktivitet.
Arbetsförmedlingen ansvarar vidare för att anvisa nyanlända invandrare som har
rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en
plats för bosättning i en kommun. Arbetsförmedlingen avser att, i samverkan med
Region Gotland och Migrationsverket, så långt det är möjligt anvisa de personer
som beviljas uppehållstillstånd på Gotland bosättning i kommunen.
6. Giltighetstid och uppföljning

Denna avsiktsförklaring gäller till och med utgången av 2017. Mottagandet följs
årligen upp av den gemensamma planeringsgruppen och rapporteras i respektive
huvudmans verksamhetssystem.
Parterna ser det som önskvärt och föreslår att en vetenskaplig utvärdering av
etableringen görs. Form och innehåll kommer att tas fram i dialog efter det att
formella beslut fattas för att etablera asylboende på Gotland.

Visby, den
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

__________________________________________
Migrationsverket
__________________________________________
Arbetsförmedlingen

__________________________________________
Region Gotland

Ärendenr RS 2014/148

Ledningskontoret

Handlingstyp Bilaga 2
Datum 26 februari 2015

Regionstyrelsen

Kommunikationsstrategi – asylverksamhet på Gotland
Bakgrund

Sedan i höstas har Region Gotland och Migrationsverket fört en dialog om att
skapa boenden på Gotland för människor som väntar på beslut kring sin
asylansökan.
Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem, vilket är den
högsta siffran sedan andra världskriget.
I dialog med Migrationsverket arbetar Region Gotland nu för att kunna skapa
asylboenden på Gotland inom kort.

Huvudbudskap

Det primära motivet är humanitärt. Sverige är idag ett föredöme i EU när det
gäller att ta emot asylsökande.
På Gotland råder enighet mellan de politiska blocken kring att fler människor
ska få möjlighet att få en fristad här.
Vi behöver också bli fler människor på Gotland. Gotland har, liksom övriga
Sverige, en allt äldre befolkning medan de människor som kommer hit till
övervägande delen är unga.
Gotland har potential och erfarenhet när det gäller att välkomna och ta emot
människor på flykt. Gotland har även behov av ökad mångfald för att
utvecklas. För att lyckas måste de krafter i samhället som vill och kan bidra till
att de här personerna känner sig välkomna och snabbt bli en del av det
gotländska samhället, mobiliseras.

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 kan och vill bidra genom att:
- I samarbete med Migrationsverket möjliggöra asylboende på minst tre
platser utanför Visby.
- Skapa förutsättningar för de krafter i samhället som vill och kan bidra
till integrationsarbetet.
- Ta ansvar för det interna utvecklingsarbetet inom Region Gotland för
att möta de utmaningar som verksamheterna kommer att möta.

Ledord i kommunikationen

Proaktiv, öppen och transparent.
Dialog.
Faktabaserad och saklig.
Engagerad.
Rätt kommunikation till rätt målgrupp i rätt tid.

Kommunikationsmål och målgrupper

Allmänheten på Gotland ska få och ha tillgång till information om vad som
händer, ha möjlighet att inhämta kunskap och ha kännedom om den politiska
viljan. Det ska finnas möjlighet att ställa frågor och få svar.
Särskilt berörd allmänhet ska engageras, ges möjlighet att föra fördjupade
samtal och få fördjupad information om vad som planeras.
Berörda organisationer, nätverk och myndigheter ska ges möjlighet att
föra en fördjupad dialog och delta i kommunikationsarbetet.
Berörda förvaltningar och verksamheter ska ges kunskap och
förutsättningar att vara en integrerad del av kommunikationsflödet.

Avsändare

Region Gotlands ledande politiker. Det är av yttersta vikt att ledande
företrädare för den politiska ledningen tar en tydlig roll som kommunikatörer
av de övergripande intentionerna.
Region Gotlands tjänstemän med ansvar för övergripande samordning.
Under processens gång kommer fler och olika chefer samt
verksamhetsföreträdare att ha en roll som avsändare i kommunikationen.
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Kanaler

Kommunikationen ska ske i för ändamålet lämpliga kanaler, där målgruppen
finns. För dialogen krävs de personliga mötena, inbjudan till samtal, möjlighet
att ställa och få svar på frågor via gotland.se, sociala medier, e-post etc.
Viktiga kanaler är även lokalmedia.
Kommunikativa utmaningar

Brist på samordning.
Osäkert opinionsläge.
Otakt i kommunikationen.

Aktiviteter 2015

Till denna kommunikationsstrategi hör en aktivitetsplan som påbörjats men
som måste utvecklas i takt med att den fortsatta processen med tidplan
utarbetas. Ledningskontoret har ansvaret att organisera en projektorganisation
där ansvaret för att utveckla och genomföra aktiviteter kommer att ligga.
En förutsättning för framgång är kontinuerliga resurser på
kommunikationsinsatser. Beredskap för att lägga till och dra ifrån aktiviteter
måste finnas. Aktivitetsplanen måste i högsta grad vara långsiktig och
situationsanpassad.
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Aktiviteter med tidplan våren 2015

Vad görs när och för vilken målgrupp
Vad

När

Målgrupp

Puff gotlande.se och FB
Väcka intresse

v5,v6

Allmänhet

Informations- och
arbetsmöte m. SKL
Ge kunskap

28/1

Nyckelpersoner i förvaltningarna

Artikel lokalmedia
Ge kunskap, motivera.

1/2

Allmänhet

Dialogmöte
Sätta igång goda krafter.

3/2

Organisationer, nätverk och
myndigheter

Webbsändning
Ge kunskap, motivera.

3/2-

Allmänhet

Hemsida gotland.se
Ge kunskap, motivera,
informera om kontaktvägar

3/2-

Allmänhet

Temadag
Identifiera kunskaps- och
utvecklingsbehov

13/2

Barnnätverket
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Ärendenr RS 2014/492
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 4 februari 2015

Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2014 - regionstyrelsen
Förslag till beslut

Uppföljningen av intern kontrollplan 2014 för regionstyrelsen godkänns med
följande uppdrag:
1. Återstående delar i kontrollplanen ska genomföras och rapporteras
under 2015.
2. Handlingsplan tas fram för att komma till rätta med problemen
avseende övriga utbetalningar.
Sammanfattning

Enlig riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde.
Av bifogad rapport framgår att av genomförda kontroller ligger fem inom IT
verksamheten och samtliga får anses som godkända. Enda anmärkningen är att
samtliga åtgärder från IT revisionen ännu inte är genomförda, dessa är dock
planerade att åtgärdas under första kvartalet 2015.
En kontroll rör övriga utbetalningar visar resultatet att endast 37 verifikat av
100 är utan anmärkning, vilket måste anses som allvarliga brister. Som ett
resultat av detta måste handlingsplan tas fram för att komma till rätta med
problemen.
Uppföljningen av intern kontroll kan anses fylla sitt syfte då den visar på var i
verksamheterna vi har brister och därmed kan åtgärda dessa.
Ledningskontoret

Serviceförvaltningen

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Bo Magnusson
Tf servicedirektör

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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Ärendenr RS 2014/492
Handlingstyp Rapport
Datum 26 februari 2015

Rapport. Uppföljning av intern kontroll 2014
Uppföljning av den interna kontrollen inom Regionstyrelsens två
förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen genomfördes
under december 2014 och januari 2015.

Syfte
Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande
mål uppnås:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.

Sammanfattning
För 2014 har uppföljning av två av åtta punkter inte genomförts i tid för att kunna
rapporteras i samband med årsredovisningen 2014.
Av genomförda kontroller ligger fem inom IT verksamheten och samtliga får anses
som godkända. Enda anmärkningen är att samtliga åtgärder från IT revisionen ännu
inte är genomförda, dessa är dock planerade att åtgärdas under första kvartalet
2015.
En kontroll rör övriga utbetalningar där resultatet visar att endast 37 verifikat av
100 är utan anmärkning, vilket måste anses som allvarliga brister. Som ett resultat
av detta måste handlingsplan tas fram för att komma till rätta med problemen.
Uppföljningen av intern kontroll kan anses fylla sitt syfte då den visar på var i
verksamheterna vi har brister och kan därmed åtgärda dessa.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

2 (11)

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Region Gotland

Process
(rutin/system)

Övriga
utbetalningar

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering till

Kontrollperiod

Uppföljning av att
ny rutin för övriga
utbetalningar
efterlevs

Redovisnings 1 ggr/år
chef

Stickprov

Regionstyrelsen

2014

Övriga utbetalningar
Process

Övriga utbetalningar är en utbetalningsrutin i ekonomisystemet Aditro RoR. I
ekonomisystemet finns en funktion ”Övriga utbetalningar” för att göra
utbetalningar till fysiska och juridiska personers bankkonto, bank- eller
plusgirokonto. Övriga utbetalningar används bl a vid bidragsutbetalningar,
medarbetares utlägg, kostersättningar mm.
Utmärkande för ”Övriga utbetalningar” är att registreringen av
utbetalningsuppdraget sker efter det att gransknings- och beslutsattest gjorts till
skillnad från regionens ordinarie elektroniska fakturahanteringssystem Inköp och
Faktura (IoF) där alla betalningsuppgifter är registrerade före beslutsattestant
godkänner betalningen. På grund av att registrering av "Övriga utbetalningar" görs
efter beslutsattest måste en efterkontroll, s k buntkontroll, utföras. Buntkontrollen
innebär en kontroll av att registrerade betalningar överensstämmer med
utbetalningsunderlagen.
I syfte att stärka den interna kontrollen för ”Övriga utbetalningar” så samordnas all
registrering av utbetalningar i ekonomisystemets rutin ”Övriga utbetalningar” under
2014 till serviceförvaltningen. Ett fåtal medarbetar på gymnasie- och
utbildningsförvaltningen har kvar behörighet för registrering av utbetalningar p.g.a
verksamhetens behov. Vidare så skärps samtidigt kraven i ovannämnda
buntkontroll.
Buntkontrollen ska utföras senast kl 14:00 samma dag som utbetalningarna
registrerats och avstämts. Syftet är att upptäcka eventuella felaktigheter innan
utbetalningarna skickas till bank- respektive plusgirot för utbetalning.
Buntkontrollen ska utföras av en person som inte har registreringsbehörighet i
ekonomisystemets funktion för övriga utbetalningar.
Buntkontrollen omfattar följande moment:
- Att varje registrerad utbetalning har ett komplett underlag och är
behörighetsattesterade.
- Att verifikationsnummerserien inte är bruten. Kontroll av saknade
verifikationsnummer måste även göras mellan olika buntar. Om
verifikationsnummerserien är bruten ska kontroll göras att verifikationen inte finns i
ekonomisystemet.

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Region Gotland

- Att registrerad betalningsmottagare, betalningsgiro samt belopp överensstämmer
med underlaget
Bunten ska förses med datum och namnteckning när kontrollen är utförd. Om
något i bunten inte uppfyller ovanstående krav ska detta antecknas på bunten samt
vilken åtgärd som vidtagits.
Komplett ifyllda och attesterade utbetalningsuppdrag ska skickas till Administrativ
service på Serviceförvaltningen för registrering. Underlag som styrker utbetalningen
måste bifogas. Detta kan t ex vara kvitton på gjorda inköp eller ett beslut vid
bidragsutbetalningar. Underlagen får inte innehålla sekretessklassad information.
Kontrollmoment

Kontroll av att "Tillämpningsanvisningar i attestreglementet för Gotlands
kommun" följts. Kontroll av de kompletterande nya reglerna för övriga
utbetalningar som togs fram i januari 2014 (se intranätet
http://insidan.gotland.se/58378) följts. Kontroll av att att verifikationerna
överenstämmer med kraven i Kommunala redovisningslagen (KRL) 2:4,
Mervärdesskattelagen (ML) 11:5.
Kontrollmetod

Stickprovskontroll på samtliga förvaltningars övriga utbetalningar jan-dec 2014.
Urvalsstorlek är 100 verifikationer. Urvalet görs slumpmässigt.
Urvalet baseras på utbetalningar gjorda den tredje i varje månad. Av dessa valdes
varannan unik utbetalning ut för kontroll. Samtliga verifikat i valt urval har tagits
fram och kopierats, antingen via arkivet hos SF eller begärts ut från respektive
assistent hos GVF.
Resultat

Utbetalningarna har bl.a. avsett återbetalningar barn-, hemtjänst och
sjukreseavgifter, utlägg gjorda av elever, blodgivarersättning, Regionalt stöd till
kultur eller Regional utveckling samt personalutlägg gällande materialinköp, resor
eller representation.
Av de kontrollerade utbetalningarna är det endast 37st verifikat som är helt utan
anmärkning, påpekande eller ifrågasättande, har mindre påpekande eller där
påpekandet avser praktiska problem vid hanteringen.
På åtta av verifikaten saknades behörighetskontroll och på 16st framgick det inte
klart då verksamheten använt sig av en egen blankett och inte den
utbetalningsblankett som finns på intranätet. Av urvalet har 30st utbetalningar
gjorts med egen utbetalningsblankett och vid tre tillfällen har en gammal
utbetalningsblankett använts.
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Det som klart framkom vid kontrollen är att underlagen i många fall mer eller
mindre är otillräckliga eller saknas helt. Vissa verifikat saknar hur utbetalt belopp är
framräknat eller det är svårt att se hur det är uträknat även om underlag finns
bifogat. Ibland saknas vem som är mottagare, i vilken egenskap mottagaren
(elev/personal – privat/juridisk) erhållit utbetalningen eller vilka som deltagit i t.ex.
vid en representation. Frågan som ställts är också om kostnaden skall räknas som
representation eller inte. Det går inte att bedöma om momsen är korrekt bokförd
eller om beslutsattestant deltagit i verksamheten om dessa uppgifter inte klart
framgår.
Det är många utbetalningar som är gjorda beroende på personliga utlägg av
personalen. Detta trots att Regionen infört inköpskort. Dessutom erhåller personal
utlägg för resekostnader direkt istället för att redovisa dessa via reseräkning eller det
saknas förklaring om varför så skett.
Vid några utbetalningar har momsen varit felaktigt bokförd eller inte alls. Dessutom
kan verksamheten ha använt sig av felaktigt konto vid konteringen om man skall
följa det som avses på faktura, kvitto eller sin egen anteckning om vad som avses.
Underlaget till gjord utbetalning har i vissa fall bestått av en faktura som betalts
direkt istället för via IoF. Ingen förklaring finns varför fakturan är betald via övrig
utbetalning.
På vissa verifikationers underlag återfinns personnummer. Detta i kombination
med namn och aktivitet för personen som avses. Här är frågan vad som skall räknas
som sekretess då personnumret i sig inte är det, men kan bli om det går att sätta i
samband med vem och vad personen ifråga har gjort. Frågan är om personen kan
lida men av att uppgiften går att utläsa.
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Analys/slutsats

Analysen av resultatet visar att det i många fall saknas transparens för att klart se
om korrekt utbetalning är gjord, följer skatteverkets regler och de nya skärpta
reglerna för övriga utbetalningar som Regionen infört under året. De brister eller
påpekanden som hittats kan delas in i ett antal undergrupper med olika grad av
aktualitet gällande framtagande av handlingsplan.
- Underlag saknas eller är inte tillräckliga gällande vad, vem och uträkning av
belopp
- Personnummer används i samband med namn och aktivitet – ur
sekretessynpunkt
- Många personliga utlägg görs trots att inköpskort eller reseräkning finns
- Egna blanketter eller gamla blanketter har använts
Ser vi resultatet ur ett förvaltningsperspektiv återfinns påfallande många av ovan
nämnda brister inom verksamheterna barnomsorg och skola samt hälso- och
sjukvård.
Kontrollen har dessutom stött på ett praktiskt problem vid framtagande av samtliga
underlag. På en hel del verifikat har bifogade kvitton bara häftats ihop med
utbetalningsblanketten vilket har försvårat uppkopieringen av respektive
kvittounderlag.

Man måste ha i beaktande att de nya skärpta reglerna införts under året och att ett
stort antal medarbetare har berörts av reglerna, men ovannämnda brister behöver
åtgärdas framgent. En åtgärdsplan behöver tas fram för att få fler att göra rätt.
Många av de brister som framkommit beror inte främst på de nya skärpta reglerna
utan regler och riktlinjer som funnits sedan tidigare.
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Process
(rutin/system)

Programanvändning

Kontrollmoment

Kontroll-ansvar Frekvens

Kontroll av att
inga otillåtna
program
används

Enhetschef 4 ggr/år Sökning
ITT
och analys
genomförs
4 gånger per
år
Enhetschef löpande Slumpmässi
ITT
gt urval av
system, där
återläsning
av data
testas
Enhetschef 1 ggr/år Kontroll av
ITT
redundant
lösning
Enhetschef 1 ggr/år Uppföljning
av åtgärder
ITT
enligt
säkerhets
revisionen/I
TT
Enhetschef löpande Kontroll av
ITT
behörighete
r

Backup rutin Kontroll av att
återläsning av
back-up
fungerar
Säkerhet i
nät
(Coreswitch)
IT-säkerhet

Kontroll av
redundant
lösning
Kontroll av att
belysta risker
inom ITT
säkerhetsrevisionen
åtgärdats
Behörigheter Kontroll av att
i system
behörigheter
inte ligger kvar
vid förändrad
befattning/tjänst
eller när någon
slutat

Metod

Rapportering till Kontrollperiod

Regionstyrelsen

2014

Regionstyrelsen

2014

Regionstyrelsen

2014

Regionstyrelsen

2014

Regionstyrelsen

2014

Programanvändning
Kontrollmoment

Kontroll av att inga otillåtna program används
Kontrollmetod

Sökning och analys genomförs 4 gånger per år
Resultat

Under året har 4 kontroller genomförts, inga allvarliga brister har påträffats.
Analys/slutsats

DAP konceptet där behörigheter begränsas innebär att möjligheterna att installera
felaktiga program kraftigt begränsas.

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Region Gotland

Backup rutin
Process

Dagligen säkerhetskopieras mängder av information från applikationssystem, mail
och kataloger. Kontrollen görs för att säkerställa att informationen också kan
återställas i händelse av fel.
Kontrollmoment

Kontroll av att återläsning av backup fungerar.
Kontrollmetod

Slumpmässigt urval av system, där återläsning av data testas.
Resultat

Under året har ett flertal system, delsystem, kataloger och mailkorgar återskapats
från tagna backuper med fullgott resultat.
Analys/slutsats

Utifrån gjorda kontroller och löpande arbete, kan vi konstatera att befintliga rutiner
för backup och återläsnings fungerar som avsett.

Core switchar
Process

Redundanstestet görs så att en av switcharna stängs av
Kontrollmoment

Kontroll av redundant lösning
Kontrollmetod

Kontroll av redundant lösning
Resultat

Systemen beter sig som avsett
Analys/slutsats

I samband med utbytet av Coreswitcharna genomfördes redundans/failover tester
med fullgott resultat, vilket visar att genomförd konfiguration fungerar som avsett.
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IT-säkerhet
Process

Listan över revisionspunkter har hanterats
Kontrollmoment

Kontroll av att belysta risker inom ITT säkerhetsrevisionen åtgärdats
Kontrollmetod

Uppföljning av åtgärder enligt säkerhetsrevisionen/ITT
Resultat

Av alla revisionspunkter kvarstår ett fåtal. De som kvarstår har beroenden till bl.a.
Windows 2012 uppgraderingar, vilket licensmässigt löstes först i december 2014.
Analys/slutsats

Arbetet har tagit mycket tid, kvarstående punkter finns planerade för åtgärd under
Q1-2015

Behörigheter i system
Kontrollmoment

Kontroll av att behörigheter inte ligger kvar vid förändrad befattning/tjänst eller
när någon slutat
Kontrollmetod

Stickprov har gjorts under året för att verifiera att rätt behörigheter finns på rätt
personer
Resultat

Stickproven visade inte några avvikelser
Analys/slutsats

Då hela behörighetshanteringen sker utifrån anställningsunderlag som skickas till
ITT, blir kvalitén den som underlagen håller. Vid avslutad anställning låses konton
per automatik.
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Senare återrapportering
Process
(rutin/system)

Kontrollmoment

Måltids
Kontroll av att
verksamhet egenkontrollprogram finns
och efterlevs,
samt att
eventulla
avvikelser
hanterats

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Avdelnings 1 ggr/år Stickprov av
Region
chef måltid
att planerade
styrelsen
egenkontroller
genomförts
enligt plan,
samt att
avvikelser från
dessa hanterats

Måltidsverksamhet
Process

Egenkontrollprogram, (EKP) innehåller ett antal rutiner för olika moment i
verksamheten: utbildning, personalhygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll,
avfallshantering, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagningskontroll,
temperatur, spårbarhet, reklamationer, tester, intern revision
Kontrollmoment

EKP är en självklar rutin i köksarbetet och sker löpande ute på respektive kök.
Ingen avdelningsgemensam kontroll enligt internkontrollplanen har under året
genomförts.
Kontrollmetod

Ingen avdelningsgemensam kontroll enlig internkontrollplanen har genomförts.
Uppdatering av formen för den avdelningsgemensamma kontrollmetoden, i form
av stickprovskontroller, planeras ske under 2015.
Resultat

Ingen kontroll har gjorts men vi vet att:
Avvikelser hanteras löpande i respektive kök men dokumentationen är bristfällig.
Ett nytt system för avvikelser planeras att införas under början på 2015.
Rutinerna behöver uppdateras
Analys/slutsats

De flesta rutinerna fungerar bra men behöver ”moderniseras” efter nya lagkrav.
Avvikelser dokumenteras inte alltid för att man tycker det är jobbigt att fylla i olika
papper
Vi har säkra livsmedel, temperaturövervakningen i kylar och frysar fungerar bra.
Rutiner och märkning vad beträffande specialkoster ska ses över.(Nya krav i dec
2014). Medarbetare går kontinuerligt på hygienutbildningar och utbildningar inom
specialkost och säkerhet av dito har genomförts.

Kontrollperiod

2014
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Serviceriktlinjer
Process
(rutin/system)

Service
riktlinjer

Kontrollmoment

Kontroll av att
beslut gällande
implementering
av
serviceriktlinjer
fått genomslag i
verksamheterna

Kontrollansvar

Frekvens

Strateg
1
kvalitet och ggr/år
verksamhets
utveckling

Metod

Rapportering
till

Säkerställa att Region
nämnderna
styrelsen
implementerat
respektive
serviceriktlinje i
verksamheterna

Process

Regionstyrelsen följer upp servicepolicyn och arbetet med riktlinjer. Varje
styrelse/nämnd följer upp riktlinjer i egna verksamheter.
• Enheten för ekonomi, kvalitet och styrning, LK, ansvarar för uppföljning av
servicepolicy
• Förvaltningarna ansvarar för att följa upp förvaltningsspecifika serviceriktlinjer
• Enheten för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap, LK, ansvarar för
uppföljning av serviceriktlinjer för Region Gotlands samordnade och integrerade
kundtjänst
Kontrollmoment

Enheten för ekonomi, kvalitet och styrning på ledningskontoret har fått ett särskilt
uppdrag att följa upp implementeringen av serviceriktlinjer
Kontrollmetod

Se nedanstående instruktion till respektive förvaltnings kvalitetsansvarig *
Resultat

Enligt beslut i kvalitetsnätverket görs uppföljningen i anslutning till årsredovisning
med inlämningsdatum den 9 februari 2015
Analys/slutsats

Resultat och analys kommer att redovisas till Regionstyrelsen den 26 mars 2015

*Uppföljning av införandet av serviceriktlinjer
Oktober 2013 fattade regionfullmäktige beslut om Servicepolicy för Region Gotland 2013 –
2016. Det är ett paraplydokument som styr två olika typer av serviceriktlinjer:
•
•

Verksamhetsanpassade serviceriktlinjer, som varje nämnd ansvarar för att ta fram,
besluta om och följa upp
En region gemensam serviceriktlinje för den samordnade kundtjänsten som består av
regionupplysningen samt kundtjänster i förvaltningarna.

Regionfullmäktige beslutade också att verksamhetsanpassade riktlinjer skulle antas av respektive
nämnd före årsskiftet 2013/2014.

Kontrollperiod

2014

Ledningskontoret/Serviceförvaltningen
Region Gotland

I en uppföljning januari 2014 framkom att samtliga nämnder tagit fram och beslutat om
verksamhetsanpassade serviceriktlinjer. Samtliga nämnder hade verksamhetsanpassat sina
riktlinjer med utgångspunkt från servicepolicyn.
I juni 2014 fick Regionstyrelsen en presentation av SKL:s servicemätning. I samband med detta
fick ledningskontoret ett uppdrag att följa upp förvaltningarnas arbete med att implementera sina
respektive serviceriktlinjer.
Kvalitetsnätverket beslutade att genomföra denna uppföljning i anslutning till årsredovisningen. Vi
önskar få era svar på nedanstående frågor senast den 9 februari.
Hur långt har ni kommit med implementeringen av de verksamhetsanpassade serviceriktlinjerna:
1.
2.
3.
4.

Har ni implementerat riktlinjerna?
Om ja - ge oss en bild av omfattningen.
Har ni en kundtjänst inom er förvaltning?
Om ja – har kundtjänstens medarbetare tagit del av den regiongemensamma
serviceriktlinjen för den samordnade kundtjänsten?
5. Kan ni se att införandet av riktlinjer har haft effekt på brukarnas upplevelse av
tillgänglighet, bemötande och möjlighet att påverka
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Bertil Klintbom

Samhällsbyggnadsenheten
Datum 2015-01-28

Regionstyrelsen

Handlingsplan för det internationella arbetet 2015 samt
uppföljning av 2014 års verksamhet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
- redovisningen av 2014 års aktiviteter godkänns
- att handlingsplanen för 2015 antas
Bakgrund

Ledningskontoret har i uppdrag att handlägga internationella kontakter samt att
utveckla det internationella arbetet utifrån den strategi för det internationella
arbetet som antogs av regionstyrelsen våren 2014.
Bedömning

Ledningskontorets samlade bedömning är att strategin och handlingsplanen i
stort följts under 2014 och de internationella kontakterna och arbetet inom
olika nätverk har utvecklats. Med detta som bakgrund har en reviderad
handlingsplan tagits fram för 2015. Handlingsplanen för 2015 innebär en
fortsättning och utveckling av det arbete som inletts/genomförts.

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1Uppföljning handlingsplan 2014
Bilaga 2 handlingsplan 2015

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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HANDLINGSPLAN FÖR
KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERNATIONELLT
SAMARBETE 2014
Avstämning 2014
Enligt Region Gotlands internationella strategi ska följande prioriteringar
och mål gälla för Gotlands internationella arbete.
Prioriterade samarbeten
Långsiktiga samarbeten ska prioriteras. Följande organisationer och
samarbeten prioriteras på regionledningsnivå:
• Nätverk med bas inom Sveriges kommuner och landsting
• Konferensen för perifera kustregioner - CPMR, dess Östersjö- och ökommissioner samt det svenska CPMR-nätverket
• Nätverket Islenet
• Utveckling av näringslivssamarbetet, främst avseende turism, inom
Hansan
• Sidafinansierade kommunala partnerskap via Internationella centret
för lokal demokrati
• Vänorter efter avtal om speciella samarbetsområden
Prioriterade arenor
• Östersjöområdet har hög prioritet för det internationella arbetet
inom Region Gotland
• EU har hög prioritet för det internationella arbetet inom Region
Gotland
• Samarbete utanför Europa är prioriterat i det internationella
arbetet inom Region Gotland i den mån det kan antas leda till
särskild nytta
Insatsområden - Mål
• 1. Tillväxtmål: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och
ökad sysselsättning på Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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•
•
•

2. Miljö- och energimål: en förbättrad miljö framförallt i vårt
närområde och ett långsiktigt hållbart samhälle
3. Kulturmål: ett kontinuerligt internationellt utbyte där Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjön
4. Demokratimål: kontakter och förståelse över politiska och
kulturella gränser

2014
Strategiskt arbete
EU: s strategi för Östersjö området kommer att vara fortsatt viktigt för
Gotland.
Arbetet inom B7-öarna (Bornholm deltar inte längre i samarbetet) har
enligt beslut på årsmötet 2013 tonats ner men fortsätter i mindre skala
under Hiiumas ordförandeskap.
Omorganisationen av nätverket Islenet kommer att vara en viktig punkt
under 2014.
Projekt
Projektet ”SMILEGOV” (Enhancing effective implementation of sustainable
energy action plans in European islands through reinforcement of smart
multilevel governance) som fortsätter under 2014.
Regionen deltar i projektet Effesus (Energy Efficiency for EU Historic
Districts’ Sustainability)
Tidigare beslutade åtagande skall fullföljas. (Islepact, CoM)
Kommunalt partnerskapsprojekt med Tanzania( pågående) samt ny
förstudie gällande Gammalsvenskby i Ukraina
Prioriterade områden och aktiviteter under 2014
Insatsområdena har rangordnats och relaterats till målen i den
Internationella strategin.
Det avstämda läget inlagt med kursiv text

Insatsområde

CPMR: Deltagande i CPMR´s arbete på både
politisk- och tjänstemannanivå.
Regionen har under året deltagit i arbetet
och aktivt framfört Region Gotlands
ståndpunkter vid möten internationellt och
nationellt
Islenet
Fortsatt aktivt deltagande i arbetet i ISLENET
och nätverkets omstrukturering.

Mål

Aktivt
deltagande
Genomfört
enligt plan
Rekonstruktion
och nystart
under 2014

Ansvar
LK

LK
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Regionens representant har en ledande
position i arbetet och vid ett seminarium i
Bryssel 3 juni antogs en deklaration av
medlemmarna i den tidigare tekniska
styrgruppen om nätverkets framtid.
Ytterligare arbetsmöten m.m. har
genomförts bl.a. på Samsö.
Baltic Sea Commission
Bevakning och deltagande i för Gotland
viktiga frågor.
Bevakning, ev kommande projekt
Energi & miljö: projekt Smilegov, Effesus
Tidigare projekt: Islenet, CoM
Projekten fortlöper enligt plan och
redovisning sker till EU och regionens
politiska ledning
EU: s Östersjöstrategi och
östersjöinitiativet: Svenska nätverk och
rapporter, projekt.
Bevakning och deltagande har genomförts
EU-kontakter: Bevakning av nya
ramprogram inom EU och samverkan med
befintliga och nya nätverk samt SEF
Regionen har aktivt deltagit i nätverken
UBC (Union Baltic Cities)
Bevakning och samordning av aktiviteterna
inom förvaltningarna
Bevakning men låg nivå på deltagande
Hansan/kulturaktiviteter
Deltagande i årets möten samt
Hansedagarna i Lübeck.
Kulturaktiviteter inom Folkhögskolans
område m.fl.
Utökat deltagande enligt regionledningens
beslut. Företagsbesök i Lübeck genomfört
ICLD styrelsearbete, besök, utbildningar och
konferenser.
Regionens styrelserepresentant har aktivt
deltagande i arbetet. Regionen har tagit
emot ett flertal besök i samband med ICLD,s
utbildningsverksamhet
B7: Deltagande samt bevakning av
utvecklingen.
Låg aktivitet. B7-spelen samt Art kvar
Kommunala partnerskap/vänorter: projekt
pågår i Kibaha, Tanzania. Kontakter med

Genomfört
enligt uppdrag
från
regionledningen
(pågående
arbete)
Bevakning
De politiska
riktlinjerna
behöver
förtydligas
Fullfölja
åtagande
Genomfört
under årtet
enligt plan.
Bevakning
De politiska
riktlinjerna
behöver
förtydligas
Bevakning
Pågår
fortlöpande

LK

Samordna RG,s
verksamhet
inom UBC

LK

LK/TKF

LK

LK
sammanhållande

LK/SBF
Deltagande
samt ny strategi Insp Gotl
för 2015
GVF/KFF
Pågår

Aktivt
deltagande
Genomförs
enligt plan

LK

Bevakning av
utvecklingen

LK

Ny ansökan
Ukraina

LK/TKF/
SBF/KFF/
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vänorter, gemensamma möten m.m.
Projekten i Tanzania pågår enligt plan,
redovisning sker till ICLD samt nämnderna.
Nytt förstudieprojekt i Ukraina beviljat av
ICLD.
Vänortsarbetet nedtonat till förmån för
kommunala partnerskapsprojekt

Bevakning
vänorter
Genomfört

BUF

Gotland som internationell mötesplats:
Stöd vid besök och möten med helt eller
delvis internationell målgrupp,
framtidskonferens tillsammans med
Östersjöenheten, länsstyrelsen och
universitetet.
Stöd och medverkan från regionen vid tex
UU, s EU projekt
Världsarvet: delta och samarbete i olika
organisationer som berör världsarvet
Nyrekrytering av personal genomförd
SEF: yttranden, handlingsplan med SEF samt
fördjupning av samarbetet.
Regionen deltar aktivt i SEF,s arbete och
utnyttjar kontoret i Bryssel för seminarier,
möten

Bevakning,
deltagande där
så behövs
Genomförs
enligt plan

LK med
hjälp av
förvaltn.

Deltagande i
seminarier
m.m.
Aktivt
deltagande i
möte m.m.

SBF

Regionalt nätverk 4-5 möten
Två möten har hållits, svårt att få
deltagande. Nystart 2015
Kommunalt nätverk: möten med
deltagande av samtliga förvaltningar.
5 möten har hållits. Aktivt deltagande från
förvaltningarna i arbetet med revidering av
den internationella strategin

Breddat
deltagande

LK

4-5 möten
Följer
planeringen

LK

Bertil Klintbom
Internationell strateg

LK
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Förkortningar och förklaringar
CPMR

Conference of Peripherial Maritime Regions

BSC

Bactic Sea Commission – underavdelning till CPMR

Islenet

Islands network, tjänstemannaorganisation under CPMR

ICLD

Internationellt Centrum för Lokal demokrati, finansieras av
Sida

B7

Baltic Islands Network

SMILEGOV

Enhancing effective implementation of sustainable energy
action plans in European islands through reinforcement
of smart multilevel governance. EU-projekt energiplanering

EFFESUS

Energy efficiency of European historic urban districts,
EU-projekt, energi

UBC

Union of the Baltic Cities

SEF

Stockholms regionens Europa Förening

CBSS

Council of the Baltic Sea States

BSSSC

The Baltic Sea States Subregional Cooperation

NVL

Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande
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HANDLINGSPLAN FÖR
KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERNATIONELLT
SAMARBETE 2015
Enligt Region Gotlands internationella strategi ska följande prioriteringar
och mål gälla för Gotlands internationella arbete.
Prioriterade samarbeten
Långsiktiga samarbeten ska prioriteras. Följande organisationer och
samarbeten prioriteras på regionledningsnivå:
• Nätverk med bas inom Sveriges kommuner och landsting
• Konferensen för perifera kustregioner - CPMR, dess Östersjö- och ökommissioner samt det svenska CPMR-nätverket
• Nätverket Islenet
• Utveckling av näringslivssamarbetet, främst avseende turism, samt
inom Hansan
• Sidafinansierade kommunala partnerskap via Internationella centret
för lokal demokrati
• Vänorter efter avtal om speciella samarbetsområden
Prioriterade arenor
• Östersjöområdet har hög prioritet för det internationella arbetet
inom Region Gotland
• EU har hög prioritet för det internationella arbetet inom Region
Gotland
• Samarbete utanför Europa är prioriterat i det internationella
arbetet inom Region Gotland i den mån det kan antas leda till
särskild nytta
Insatsområden - Mål
• 1. Tillväxtmål: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och
ökad sysselsättning på Gotland
• 2. Miljö- och energimål: en förbättrad miljö framförallt i vårt
närområde och ett långsiktigt hållbart samhälle

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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•
•

3. Kulturmål: ett kontinuerligt internationellt utbyte där Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjön
4. Demokratimål: kontakter och förståelse över politiska och
kulturella gränser

2015
Strategiskt arbete
EU: s strategi för Östersjö området kommer att vara fortsatt viktigt för
Gotland. Insatser skall göras för att samordna arbetet med Uppsala
Universitet, Campus gotland och Länsstyrelsen.
Arbetet inom B7-öarna har tonats ner men fortsätter i mindre skala under
Saaremas ordförandeskap.
Omorganisationen av nätverket Islenet pågår och den nya organisationen
skall komma igång under 2015
Projekt
Projektet ”SMILEGOV” (Enhancing effective implementation of sustainable
energy action plans in European islands through reinforcement of smart
multilevel governance) avslutas under senare delan av 2015
.
Regionen deltar i projektet Effesus (Energy Efficiency for EU Historic
Districts’ Sustainability) Campus Gotland är Lead Partner för Gotland.
Det projekt avseende Smart Cities/Connectivity Alliance som påbörjades
tillsammans med bl.a. Malta sent 2014 skall konkretiseras och redovisas för
beslut om genomförande.
Tidigare beslutade åtagande skall fullföljas. (Islepact, CoM)
Ett Kommunalt partnerskapsprojekt med Tanzania pågår och ansökan om
nytt projekt kommer att inlämnas under året.
Det förstudieprojekt som gällande Gammalsvenskby i Ukraina som
beviljades av ICLD 2014 redovisas under våren. Därefter kommer frågan
om ansökning för ett treårigt att tas upp till beslut
Prioriterade områden och aktiviteter under 2015
Insatsområdena har rangordnats och relaterats till målen i den
Internationella strategin.

Insatsområde

CPMR: Deltagande i CPMR´s arbete på
både politisk- och tjänstemannanivå.
Islenet
Fortsatt aktivt deltagande i arbetet i
ISLENET och nätverkets omstrukturering.
Baltic Sea Commission
Bevakning och deltagande i för Gotland

Mål

Aktivt
deltagande
Aktivt
projektarbete
Projekt i IG regi
(Hansan)

Ansvar
LK
LK

IG
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viktiga frågor.
Energi & miljö: projekt Smilegov, Effesus
Tidigare projekt: Islenet, CoM
EU: s Östersjöstrategi och
östersjöinitiativet: Svenska nätverk och
rapporter, projekt.
EU-kontakter: Bevakning av nya
ramprogram inom EU och samverkan med
befintliga och nya nätverk samt SEF
UBC (United Baltic Cities)
Bevakning och samordning av aktiviteterna
inom förvaltningarna
Hansan/kulturaktiviteter
Deltagande i årets möten samt
Hansedagarna i Viljandi.
Kulturaktiviteter inom Folkhögskolans
område m.fl.
ICLD styrelsearbete, besök, utbildningar
och konferenser.
B7: Deltagande
Kommunala partnerskap/vänorter: projekt
pågår i Kibaha, Tanzania. Kontakter med
vänorter, gemensamma möten m.m.
Gotland som internationell mötesplats:
Stöd vid besök och möten med helt eller
delvis internationell målgrupp,
framtidskonferens tillsammans med
Östersjöenheten, länsstyrelsen och
universitetet.
Världsarvet: delta och samarbete i olika
organisationer som berör världsarvet
SEF: yttranden, handlingsplan med SEF
samt fördjupning av samarbetet.
Regionalt nätverk 4 möten
Kommunalt nätverk: möten med
deltagande av samtliga förvaltningar.

Bertil Klintbom
Internationell strateg

Fullfölja
åtagande
Utökad
samverkan

LK/TKF

Bevakning

LK
sammanhållande
LK

Bevakning
Deltagande

LK

LK/SBF
Insp Gotl
GVF/KFF

Aktivt
deltagande
Deltagande
Ny ansökan
Tanzania,Ukraina
i mån av beslut
Bevakning
vänorter
Bevakning,
deltagande där
så erfordras

LK

Deltagande i
seminarier m.m.
Aktivt
deltagande

SBF

Breddat
deltagande
4 möten

LK

LK
LK/TKF/
BUF

LK med
hjälp av
förvaltn.

LK

LK
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Förkortningar och förklaringar
CPMR

Conference of Peripherial Maritime Regions

BSC

Bactic Sea Commission – underavdelning till CPMR

Islenet

Islands network, tjänstemannaorganisation under CPMR

ICLD

Internationellt Centrum för Lokal demokrati, finansieras av
Sida

B7

Baltic Islands Network

SMILEGOV

Enhancing effective implementation of sustainable energy
action plans in European islands through reinforcement
of smart multilevel governance. EU-projekt energiplanering

EFFESUS

Energy efficiency of European historic urban districts,
EU-projekt, energi

UBC

Union of the Baltic Cities

SEF

Stockholms regionens Europa Förening

CBSS

Council of the Baltic Sea States

BSSSC

The Baltic Sea States Subregional Cooperation

NVL

Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-01-28

TN §

21

Beslut om organisationsöversyn SBF, TKF

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner förslaget till ny organisation för teknikförvaltningen
att gälla fr o m 2015-04-01.

•

Hos regionfullmäktige föreslås att redovisade förslag till förändringar i tekniska
nämndens reglemente godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningscheferna Patric Ramberg och Ethel Forsberg presenterar förslaget.
I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen till
dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) och TKF skapades ett ”beställare- utförare”
förfarande som innebar att verksamheterna delades mellan de två förvaltningarna. Det
avsåg VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt drift och underhåll av gator, vägar och
grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av tekniska nämnden tilldelades medel för de
aktuella verksamheterna, beställer utförandet av TKF och betalar för utförda tjänster enligt
överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte visat sig motsvara förväntningarna. Vissa positiva
effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej de samarbetssvårigheter, ökade
kostnader och brist på helhetssyn som förändringen medfört. Delningen har även försvårat
TN:s fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag till förvaltningarna, som har skapat en
otydlighet och varit en grogrund för missförstånd.
I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF). Inriktningen i
arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att ”beställare-utförare”
förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens uppdrag som ingått i SBF
upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos TKF. Förutom en tydligare och
effektivare organisation skulle tekniska nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en
förvaltning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Forts § 21
Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av behovet av en
helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade mellan två förvaltningar.
Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att realisera VA-planen. Den investering som
skall genomföras är redan en betydande utmaning för organisationen. Det kräver ett
effektivt samarbete och resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av diskussioner
om organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för ledning/styrning
och rapportering/uppföljning har varit vägledande. Organisationsöversynen har också
möjliggjort att en nödvändig funktion för verksamheternas behov av utveckling och
långsiktig planering och strategi tillskapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den gemensamma
samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation
Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och kundfokus där
effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga kompetenser.
Styrnings- och ledningsmodellen för den nya förvaltningen innebär att varje avdelning
utifrån tydliga mål tar fram en verksamhetsplan och en aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen är grunden för uppföljning av verksamhet och ekonomi. Varje avdelning
är ansvarig och ”huvudman” för sin verksamhet. Cheferna är ansvariga för drift och
utveckling inom sina respektive områden.
Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin helhet lyfts in i
TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör grund för den nya avdelningen
”Planering och utveckling”. Beställare/utförare-förhållandet för verksamheterna VA, avfall,
gata, väg och park upphör och verksamheterna och budgeten fördelas till respektive VAavdelningen och Gata/Park-avdelningen. Även avdelningen ”Förvaltningsstöd” inom SBF
berörs, då 6 tjänster flyttas över till TKF.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-01-28

Forts § 21
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i ett VA-program så skall SBF.s
framgångsrika satsning på kundbemötande och service skall tas tillvara och fortsätta
genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för kundtjänstfunktionen i ett
helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och organisation.
Räddningstjänsten organiseras således även fortsättningsvis inom SBF med BN som
anställningsmyndighet och med TN som beslutande nämnd i den operativa brand- och
räddningsdelen och MHN som beslutande nämnd för den förebyggande verksamheten.
Förändringar i reglementen
Nuvarande reglemente anger att nämnden har en produktionsförvaltning,
Teknikförvaltningen, för delar av uppdraget enligt reglementet och att nämnden med
personal anställd av byggnadsnämnden, beställer övriga delar av tekniska nämndens
uppdrag.
Genom förslaget att samla hela tekniska nämndens uppdrag i en förvaltning föreslås
nuvarande reglemente revideras i § 5, i den del som anger och beskriver
förvaltningsorganisationen. En anpassning sker också för den del som avser RS
beställningar inom området mark, exploatering och byggande, det förs över från SBF till
TKF. Personalansvaret för berörd personal övergår från byggnadsnämnden till tekniska
nämnden.
För uppdraget räddningstjänstverksamhet enligt § 1 punkt 19 kvarstår dock
byggnadsnämnden som anställningsmyndighet.
Föreslås också att namnet teknisk produktionsförvaltning ersätts med Teknikförvaltningen.
___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Antaget av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1993-12-13. Ändringar 1994-11-28,
1998-08-17, 1998-11-02, 2000-09-11, 2011-02-21, 2011-09-12, 2013-06-17 och 201403-31 § 38.
Ansvarsområde
1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende
regionens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät,
hamnar, gator och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning
samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden skall
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och
gatuanläggningar jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett
betryggande sätt,
3. tillse att tekniska förvaltningens teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras
på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala
planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och
reglemente för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och
avloppsanläggningar samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet,
byggnad eller anläggningar, ex utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte
detta gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om,
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte
detta gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden
som är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av
avfallshanteringen i regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på
regionen enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte
kräver tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för
debitering av renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får
färdas fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
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12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning
som kan ha ålagts fastighetsinnehavare, samt
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat.
14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av
inteckningar samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. försälja eller med tomträtt upplåta tomtmark för bostadsändamål med tillämpning
av de riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige, såvida inte detta gäller strategiska
objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
16. besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet samt ha det
övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor, dock ej att besluta om tillhörande
reglementen och taxor vilket ankommer på regionfullmäktige.
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef,
Byggnads- och anläggningsverksamhet
2 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall annat beslutar eller det åvilar annan
nämnd/styrelse är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ
och skall företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och
anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige annat beslutar
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller
2. väckt förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
3. sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av
regionfullmäktige och medel anvisats,
4. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
5. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet, samt
6. anhålla om anslag för projektets genomförande,
7. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts,
8. likviditetsbudget skall upprättas och likviditetsprognoser lämnas till regionstyrelsen,
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9. slutredovisa uppdraget senast 1 år efter verkställd slutbesiktning enligt följande
uppställning:
a) Projekt ej överstigande 500 000 kr, redovisas till tekniska nämndens arbetsutskott
för beslut
b) projekt överstigande 500 000 kr men ej 2 mkr, redovisas till tekniska nämnden för
beslut, anmäles till regionstyrelsen
c) projekt överstigande 2 mkr men ej 10 mkr, redovisas till regionstyrelsen för beslut
d) projekt överstigande 10 mkr redovisas till regionfullmäktige för beslut
Slutredovisningar med en avvikelse på 10 % eller mer i förhållande till beräknad utgift,
skall innehålla särskild förklaring härtill.
3 § Tekniska nämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande :
1. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd
av regionfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan regionens fordran, som
härför sig till nämndens förvaltningsområde,
2. om ej fullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra regionens talan i alla
mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på
regionens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal.
Övriga uppgifter
4 § Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de
register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Tekniska nämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Förvaltningsorganisation Ersätts med ny text enl nedan
5 § Under tekniska nämnden finns en teknisk produktionsförvaltning, under ledning av
förvaltningschefen, som med egen personal utför delar av de uppgifter som enligt
reglemente åvilar
•

tekniska nämnden eller

•

beställs av regionstyrelsen.

För utförandet av nämndens övriga uppgifter, där ingen egen personal finns anställd, ska
nämnden beställa dessa tjänster genom förvaltningschefen på byggnadsnämndens
samhällsbyggnadsförvaltning som med egen personal eller via upphandling av extern
utförare utför beställda tjänster.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för tekniska nämndens förvaltningschef.
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för övrig personal.
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Tekniska nämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet och ska tillse att all personal inom tekniska produktionsförvaltningen
teknikförvaltningen har erforderlig kompetens inom de sakområden nämndens tjänster
efterfrågas eller författningsregleras samt att personalen genom fortbildning och andra
åtgärder ges tillfälle till personlig utveckling och kompetenshöjning.
Organisation
5 § Tekniska nämndens förvaltningsorganisation är teknikförvaltningen.
Förvaltningschefen leder och utför med teknikförvaltningen de uppgifter som enligt
reglementet åvilar tekniska nämnden. Utöver detta skall förvaltningschefen leda
teknikförvaltningens uppdrag att åt regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och
uppdragsfinansierad verksamhet inom områdena mark, exploatering och byggande.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för teknikförvaltningens förvaltningschef.
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för övrig personal.
För den personal som utför verksamhet enligt § 1, punkt 19, är Byggnadsnämnden
anställnings myndighet.
Tekniska nämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet och ska tillse att all personal inom teknikförvaltningen har erforderlig
kompetens inom de sakområden nämndens tjänster efterfrågas eller författningsregleras
samt att personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till personlig
utveckling och kompetenshöjning.
Ansvar och rapportering
6 § Utöver vad som är angivet i § 1 och 2 åligger det tekniska nämnden att
1. se till att verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente,
2. kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar liksom
verksamhetsmål,
3. regelmässigt till regionstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
4. till regionfullmäktige avge förslag till budget,
5. på anmodan av regionfullmäktige, regionstyrelse eller annan myndighet avge
yttrande i ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde,
6. lämna den information som regionstyrelsen begär,
7. med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och hos
regionfullmäktige, regionstyrelsen eller andra regionala nämnder samt hos andra
myndigheter göra de framställningar som befinns påkallade, samt
8. fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
regionfullmäktige överlämnas till nämnden.
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Sammansättning
7 § Tekniska nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs
av regionfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då allmänna val
till fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. 1 januari året därpå.
Ersättare för ordföranden och ledamot
8 § Kan varken ordförande eller vice ordförande kalla till sammanträde, skall den till
levnadsåren äldste ledamoten göra detta.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid sammanträde
med nämnden äger nämnden utse annan ledamot att för tillfället föra ordet.
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av nämnden
bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte att få sin
mening antecknad i protokollet.
10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
11 § Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträde eller del av detta, skall han utan
dröjsmål underrätta nämndens kansli. Kansliet inkallar den ersättare till tjänstgöring vid
sammanträdet i den ordningen som har fastställts.
Sammanträden
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12 § Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under hans inseende. Om ej i
särskilt fall annat förfarande påkallas av omständigheterna, utfärdas kallelse skriftligen
och sändes till ledamöterna och ersättarna samt annan förtroendevald som medgivits rätt
att närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Sådan kallelse
bör åtföljas av föredragningslista och av därtill hörande handlingar enligt ordförandens
bedömande.
Justering
13 § Protokollet justeras av ordförande och en ledamot senast 14 dagar efter
sammanträdesdagen.
Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndsekreteraren eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall
undertecknas av ordföranden och vid förfall för denne av vice ordföranden och
kontrasigneras av förvaltningschef eller dennes ersättare.
Arbetsutskott
17 § Tekniska nämnden skall inom sig utse ett arbetsutskott. Tekniska nämndens
ordförande är tillika ordförande i utskottet.
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot har förhinder
och skall inkallas till tjänstgöring i den av tekniska nämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet som inte utsetts vid proportionellt
val, skall nämnden snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringsperioden.
18 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när
ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
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19 § De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av
arbetsutskott om beredning behövs. Ordförande eller förvaltningschef överlämnar
sådant ärende till arbetsutskottet. När ärende beretts skall arbetsutskottet lägga fram
förslag till beslut.
Upplysningar och samråd
20 § Från regionens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän får tekniska nämnden
infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra
sina uppgifter.
21 § Tekniska nämnden bör samråda med övriga regionala nämnder, andra myndigheter
och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Förvaltningar och deras närvarorätt
22 § Nämnden utfärdar de närmare instruktioner för arbetet inom dess
verksamhetsområde, vilka erfordras utöver detta reglemente och som regionfullmäktige
beslutat.
23 § Vid tekniska nämndens och dess arbetsutskotts sammanträden får, i den mån ej
nämnden för särskilt fall beslutat annat, förvaltningschefen, annan chef, sekreteraren
och annan föredragande tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Förvaltningschef har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
24 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 januari 2015, reviderad

Tekniska nämnden

Organisationsöversyn SBF-TKF
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner förslaget till ny organisation för
teknikförvaltningen att gälla fr o m 2015-04-01.

•

Hos regionfullmäktige föreslås att redovisade förslag till förändringar i
tekniska nämndens reglemente godkänns.

•

Besluten förklaras omedelbart justerade.

Bakgrund

I samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen till dagens Samhällsbyggnadsförvaltning (SBF)
och TKF skapades ett ”beställare- utförare” förfarande som innebar att
verksamheterna delades mellan de två förvaltningarna. Det avsåg VAverksamheten, avfallsverksamheten samt drift och underhåll av gator, vägar
och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av Tekniska Nämnden
tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av TKF
och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte visat sig motsvara förväntningarna. Vissa
positiva effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock ej de
samarbetssvårigheter, ökade kostnader och brist på helhetssyn som
förändringen medfört. Delningen har även försvårat TN:s fördelning av
arbetsuppgifter och uppdrag till förvaltningarna, det har skapat en otydlighet
och varit en grogrund för missförstånd.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

I oktober 2014 initierades gemensamt en organisationsöversyn av
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och teknikförvaltningen (TKF).
Inriktningen i arbetet var att SBF renodlas till en myndighetsförvaltning och att
”beställare-utförare” förfarandet för de verksamheter inom tekniska nämndens
uppdrag som ingått i SBF upphör och verksamheterna samlas i sin helhet hos
TKF. Förutom en tydligare och effektivare organisation skulle tekniska
nämnden därmed få hela sitt uppdrag samlat i en förvaltning.
Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av
behovet av en helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade
mellan två förvaltningar. Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att
realisera VA-planen. Den investering som skall genomföras är redan en
betydande utmaning för organisationen. Det kräver ett effektivt samarbete och
resursutnyttjande som inte skall riskera fördröjas av diskussioner om
organisatoriska gränser och ansvarsområden. Att skapa en struktur för
ledning/styrning och rapportering/uppföljning har varit vägledande.
Organisationsöversynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi
tillskapas.
Arbetet med organisationsöversynen har bedrivits i förvaltningsgemensamma
arbetsgrupper inom de berörda områdena, riskanalys har genomförts av den
gemensamma samverkansgruppen och en kommunikationsplan är upprättad.
Förslag till ny organisation

Målbilden för den nya organisationen är en organisation med helhetssyn och
kundfokus där effektiviteten ökas genom en bättre samordning av tillgängliga
kompetenser.
Styrnings- och ledningsmodellen för den nya förvaltningen innebär att varje
avdelning utifrån tydliga mål tar fram en verksamhetsplan och en aktivitetsplan.
Aktivitetsplanen är grunden för uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Varje avdelning är ansvarig och ”huvudman” för sin verksamhet. Cheferna är
ansvariga för drift och utveckling inom sina respektive områden.
Konkret innebär förslaget att avdelningen ”Infrastruktur” inom SBF i sin
helhet lyfts in i TKF:s organisation (ca 45 personer i tre enheter) och utgör
grund för den nya avdelningen ”Planering och utveckling”. Beställare/utförare-
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förhållandet för verksamheterna VA, avfall, gata, väg och park upphör och
verksamheterna och budgeten fördelas till respektive VA-avdelningen och
Gata/Park-avdelningen. Även avdelningen ”Förvaltningsstöd” inom SBF
berörs, då 6 tjänster flyttas över till TKF. (Organisationsbild, bilaga 1)
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i ett VA-program så skall
SBF.s framgångsrika satsning på kundbemötande och service skall tas tillvara
och fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för
kundtjänstfunktionen i ett helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och
organisation. Räddningstjänsten organiseras således även fortsättningsvis inom
SBF med BN som anställningsmyndighet och med TN som beslutande nämnd
i den operativa brand- och räddningsdelen och MHN som beslutande nämnd
för den förebyggande verksamheten.
Förändringar i reglementen

Nuvarande reglemente anger att nämnden har en produktionsförvaltning,
Teknikförvaltningen, för delar av uppdraget enligt reglementet och att
nämnden med personal anställd av byggnadsnämnden, beställer övriga delar av
tekniska nämndens uppdrag.
Genom förslaget att samla hela tekniska nämndens uppdrag i en förvaltning
föreslås nuvarande reglemente revideras i § 5, i den del som anger och
beskriver förvaltningsorganisationen. En anpassning sker också för den del
som avser RS beställningar inom området mark, exploatering och byggande,
det förs över från SBF till TKF. Personalansvaret för berörd personal övergår
från byggnadsnämnden till tekniska nämnden. För uppdraget
räddningstjänstverksamhet enligt § 1 punkt 19 kvarstår dock
byggnadsnämnden som anställningsmyndighet.
Föreslås också att namnet teknisk produktionsförvaltning ersätts med
Teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Ethel Forsberg
Förvaltningschef

Bilagor:
1 Organisationsbild
2 Ändringsförslag i reglemente

3 Rapport: Organisationsöversyn SBF-TKF
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Ärendenr RS 2013/653

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Jan Olsson

Datum 2015-01-02

Regionstyrelsen

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och
regionstyrelsen rörande planfrågor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar överlämna förslaget till reglementsändringar för
regionstyrelsen och byggnadsnämnden till regionfullmäktige för fastställelse.
Bakgrund

Byggnadsnämnden har i beslut § 316/2014 föreslagit att regionfullmäktige skall
fastställa förslagna ändringar i nämndens reglemente i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och regionstyrelsen när det
gäller planärenden. På motsvarande sätt har ledningskontoret tagit fram ett
förslag till ändringar i regionstyrelsens reglemente för denna typ av ärenden.

Lagstiftning
Av 5 kap 27 § PBL framgår det att, ”en detaljplan skall antas av kommunfullmäktige,
men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse”.
Av förarbetena till PBL framgår det under vilka förutsättningar lagstiftaren har
tänkt sig att en delegation från fullmäktige kan vara lämplig.

Gällande reglemente för byggnadsnämnden
I reglementet för byggnadsnämnden står det i 3 § ”Byggnadsnämnden får utan
regionfullmäktiges särskilda bemyndigande, punkt 4, besluta om antagande av detaljplaner
(undantag för strategiska detaljplaner) i de fall regionstyrelsen inte anvisat att detaljplan
skall antas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.”
I reglementet för regionstyrelsen sägs under rubriken ”Övrig förvaltning”, 6 §:
”Regionstyrelsen beslutar om antagande av strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell betydelse, vilka antas av regionfullmäktige”.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Motiv för reglementsändringar
Det finns flera motiv till att se över planprocessen och reglementena för
regionstyrelsen och byggnadsnämnden mot bakgrund av den idag något oklara
ansvarsfördelningen när det gäller planfrågor och planprocessen. Ett ytterligare
motiv till att göra en översyn är mark- och miljödomstolens dom 2012-02-17
där domstolen beslutade upphäva antagandet av detaljplanen för Hangvar Ire
1:188 med motiveringen att byggnadsnämnden saknade delegation från
fullmäktige att anta planen.

Ärendets gång
För arbetet med en översyn av planprocesserna och för att ta fram förslag till
förändringar i reglementena för byggnadsnämnden och regionstyrelsen
bildades en arbetsgrupp med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen
och ledningskontoret. Arbetet resulterade i ett förslag till ändringar i byggnadsnämndens reglemente med en tabell där ansvarsfördelning och gränssnitten
mellan byggnadsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige tydliggörs.
Till tabellen fanns en förklarande textdel som anger de grundförutsättningar
som behöver vara uppfyllda för att kunna fastlägga vilken nämnd som har
delegation på olika typer av beslut gällande planprocessen.
När ärendet behandlades politiskt i april 2014 beslutade regionstyrelsens
arbetsutskott att återremittera förslaget till byggnadsnämnden med
motiveringen att ytterligare öka tydligheten gällande ansvarsfördelningen
mellan byggnadsnämnd, regionstyrelse och regionfullmäktige.
Vid årsskiftet 2014/15 trädde ett antal förändringar ikraft i plan- och bygglagen
som rör planprocessen. Förändringarna rör bland annat kriterier för hur planer
skall hanteras mot bakgrund av ärendets komplexitet. Mot bakgrund av dessa
lagändringar kompletterade arbetsgruppen det ursprungliga förslaget. Det nya
förslaget föredrogs först för PBK 2014-11-11 och därefter för regionstyrelsen
som beslutade överlämna det nya förslaget till byggnadsnämnden för eventuella
synpunkter. Byggnadsnämnden beslutade 2014-12-16, § 316, att föreslå vissa
ändringar i reglementet samt att överlämna förslaget till regionfullmäktige för
fastställelse.
Ledningskontorets jurister har därefter arbetat fram ett förslag till ändringar i
regionstyrelsens reglemente så att en helhetsbild erhållits rörande gränssnitten
mellan byggnadsnämndens, regionstyrelsens och regionfullmäktiges roller när
det gäller planprocesser.

Bedömning

Ledningskontoret förslår att regionstyrelsen dels godkänner förslag till
ändringar i byggnadsnämndens reglemente i enlighet med byggnadsnämndens
beslut § 316/2014 dels att regionstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag
till ändringar i regionstyrelsens reglemente samt att förslagen överlämnas till
regionfullmäktige för fastställelse.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Ärendenr RS 2013/653

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 9 februari 2015

Regionstyrelsen

Revidering av reglemente för byggnadsnämnden och
regionstyrelsen
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Byggnadsnämndens förslag till ändring av nämndens reglemente tillstyrks.

•

Ändringar i regionstyrelsen reglemente 6 § ska ske på följande sätt.
− I paragrafens 1:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen har ansvaret för att erforderliga
översiktsplaner och strategiska detaljplaner tas fram med hjälp av byggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen.” stryks orden ”och strategiska detaljplaner”.
−

Paragrafens 2:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen beslutar om antagande av
strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell
betydelse, vilka antas av regionfullmäktige” stryks helt.

Bakgrund

Förklarande texter till ovan angivna förslag till ändringar i byggnadsnämndens och
regionstyrelsens reglementen finns i ledningskontorets tjänsteskrivelse av den 2
januari 2015 respektive byggnadsnämndens beslut 2014-12-16, § 316.
Det ska dock tilläggas att byggnadsnämndens ändringar i § 4 bygger på
genomförandet av ett förslag från tekniska nämnden om omorganisation av
teknikförvaltningen (RS 2015/38).
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2014/382

LEDNINGSKONTORET

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

LEDNINGSKONTORET

Datum 26 februari 2015

Regionstyrelsen

Svar – tillsyn Region Gotland enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor
Förslag till beslut

Ledningskontoret förslår att Regionstyrelsen bifaller Ledningskontorets svar på
Länsstyrelsens frågor.

Bakgrund

Regionfullmäktige fastställde 2013-12-16 handlingsprogram enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammen omfattade både
operativ räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet.
Framtagandet av ett nytt handlingsprogram inleddes bland annat med ett
seminarium i april 2013 för att ge berörda beslutsfattare och tjänstemän en
uppfattning av processen med framtagande av ett nytt handlingsprogram.
Vid detta tillfälle redogjorde även Länsstyrelsen för de nationella målen, nivåer,
krav och tillsyn.
Därefter genomfördes ett antal möten med politiska partigrupperna innan ett
förslag till handlingsprogram slutgiltigt skrevs fram till
regionstyrelsen/regionfullmäktige.
Samrådsmöte hölls 2013-11-18 med Länsstyrelsen, Polisen och
Kustbevakningen med det förslag till handlingsprogram som skickats för
behandling/beslut av regionstyrelsen.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2013-11-21 fattades beslut (§ 347) om att
inte bifalla förslaget om förstärkning med ett fristående befäl.
Då detta beslut fattades efter det att samråd var tecknat med bl a Länsstyrelsen
så lämnade Länsstyrelsen 2013-12-03 en avvikande uppfattning där man
betonade framförda minimikrav som framförts tidigare i processen och
betonade vikten av en tillfredsställande ledningsorganisation över hela Gotland.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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KS 202014/382
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Frågan behandlades av regionstyrelsen 2013-12-11 (§ 393) och tidigare förslag
till beslut stod fast.
Regionfullmäktige behandlade 2013-12-16 (§ 171) förslaget till
handlingsprogram och efter anförande och yrkande beslöts att funktionen yttre
befäl skulle finnas kvar och programmet fastställdes att gälla från och med
2014-01-01.
Länsstyrelsen genomförde 2014-09-29 tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor.
Länsstyrelsen har i tillsynsprotokoll (dnr:456-1947-14) daterat 2014-12-03
framfört allvarlig kritik mot att Region Gotland inte, i alla delar, uppfyller det
handlingsprogram som regionfullmäktige fastställde 2013-12-16.
Den allvarliga kritiken riktas mot att Region Gotland inte har tillsatt funktionen
yttre befäl.
Länsstyrelsen begär därmed redovisning av en handlingsplan som säkerställer
och beskriver hur samt vilka åtgärder som kommer att genomföras för att
uppfylla gällande handlingsprogram.
Länsstyrelsen begär även en redovisning av en tidsplan för processen att ta
fram och besluta om nästa handlingsprogram.
Bedömning

Region Gotland/ledningskontoret avger i bifogad skrivelse, nedanstående svar
på Länsstyrelsens frågor:
Den ambitionsnivå och målsättning som fastställdes av regionfullmäktige 201312-16 i nu gällande handlingsprogram ligger fast.
Rekrytering av personal, investering i utrustning m m samt införande av den
fastställda nivån för norra och södra Gotland har pågått under 2014 och är nu i
början av 2015 genomförd. Denna ambitionshöjning medför en ökad trygghet
för hela Gotland och i synnerhet på norra och södra Gotland.
Den exakta tidpunkten för införande av ett yttre befäl är en budgetfråga och
kommer att behandlas i den kommande budgetprocessen inför 2016.
Region Gotland vill särskilt betona att idag upprätthålls en högre
beredskapsnivå (uthållighet och över ytan) med RiB-styrkor och värn än den
som Länsstyrelsen, utifrån de nationella målen, framfört i dialogen som
miniminivå för Gotland.
Processen med framtagande av nästa handlingsprogram har inletts under 2015
och kommer att fortsätta med förankring och politisk behandling för att under
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Ärendenr

KS 202014/382

Region Gotland

senare delen av 2015 fastställas av regionfullmäktige med tillämpning fr o m
2016-01-01.
Region Gotland återkommer under hösten 2015 med dialog och samråd runt
det kommande programmet.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
Tf regiondirektör

3 (3)

Ärendenr RS 2014/382

REGIONSTYRELSEN

Datum 2015-03-04

Länsstyrelsen
Visborgsallén 4
621 85 VISBY

Svar – Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor
Länsstyrelsen i Gotlands län har i skrivelse daterad 2014-12-03
dnr 456-1947-14 begärt redovisning på ett antal punkter utifrån genomförd
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).
Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-03-04 och beslutade om redovisning
enligt nedan.
Den ambitionsnivå och målsättning som fastställdes av regionfullmäktige 201312-16 i nu gällande handlingsprogram ligger fast.
Rekrytering av personal, investering i utrustning m m samt införande av den
fastställda nivån för norra och södra Gotland har pågått under 2014 och är nu i
början av 2015 genomförd. Denna ambitionshöjning medför en ökad trygghet
för hela Gotland och i synnerhet på norra och södra Gotland.
Den exakta tidpunkten för införande av ett yttre befäl är en budgetfråga och
kommer att behandlas i den kommande budgetprocessen inför 2016.
Region Gotland vill särskilt betona att idag upprätthålls en högre
beredskapsnivå (uthållighet och över ytan) med RiB-styrkor och värn än den
som Länsstyrelsen, utifrån de nationella målen, framfört i dialogen som
miniminivå för Gotland.
Processen med framtagande av nästa handlingsprogram har inletts under 2015
och kommer att fortsätta med förankring och politisk behandling för att under
senare delen av 2015 fastställas av regionfullmäktige med tillämpning fr o m
2016-01-01.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
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E-post regiongotland@gotland.se
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REGIONSTYRELSEN
Region Gotland

Region Gotland återkommer under hösten 2015 med dialog och samråd runt
det kommande programmet.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
Tf Regiondirektör

Ärendenr RS 2014/735

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för inköp av spolbil
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska medges tilläggsanslag om 5,0 MKR för anskaffning av ny spolbil.
Bakgrund

Tekniska nämnden begär i protokollsutdrag 2014-12-18, § 266, tilläggsanslag för en
ny spolbil.
Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det
finns en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil.
Bilen används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år.
Upphandling av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan. Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponering i
investeringsbudget 2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår att
anskaffningen sker med VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 tkr
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
förslag och att medel anvisas från VA-verksamhetens egna kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

266

AU §

171

Tilläggsanslag för inköp av spolbil

Dnr TN 2014/2973

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker tilläggsanslag om 5,0 Mkr hos regionfullmäktige för
anskaffning av ny spolbil.

•

Medel anvisas ur det egna kapitalet för vatten och avloppsverksamheten för
finansiering av anskaffningen.

Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det finns
en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil. Bilen
används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år. Upphandling
av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras.
Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponeringar i investeringsbudgeten
2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår därför att anskaffningen sker med
VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 tkr.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/41

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 4 februari 2015

Regionstyrelsen

Vem arbetar med personer över 20 år som liknar målgruppen för
Ungdomskraft?
Förslag till beslut

Informationen mottages och lägges till handlingarna.
Bakgrund

Ledningskontoret fick i samband med regionstyrelsens beslut, 2014-05-26 om
permanentning av Ungdomskrafts verksamhet, i uppdrag att utreda vem som
arbetar med och var det formella ansvaret ligger för de unga vuxna som är över
20 år men i övrigt liknar målgruppen för Ungdomskraft. Inom Ungdomskraft
finns en uppsökande verksamhet för ungdomar mellan 16 -20 år som varken
studerar eller arbetar och som svarar mot ett lagkrav som infördes 1 januari
2015. Lagen benämns aktivitetsansvar och innebär att kommunen ska vara
aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet för ovan nämnd grupp.
Bedömning

En liknande lag som ”aktivitetsansvaret” finns inte för personer över 20 år.
Personer som är 20 år och äldre är myndiga och tar själva initiativ till den hjälp
och stöd de behöver. Flera verksamheter arbetar dock med målgruppen,
Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
•

Arbetsförmedlingen har inte ett formellt ansvar för någon åldersgrupp
utan personer som kontaktar dem och söker arbete är välkomna till
myndigheten. Arbetsförmedlingen träffar och möter upp arbetslösa
och arbetssökande men blir inte ansvariga eftersom personerna är
myndiga. Länk till Arbetsförmedlingens hemsida där deras uppdrag
presenteras: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Varverksamhet/Allmant-om-oss/Uppdraget.html
Arbetsförmedlingen samverkar tillsammans med andra verksamheter
för ungdomar som behöver stöd på följande sätt:

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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Ärendenr RS 2015/

Ledningskontoret
Region Gotland

- Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att
Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom vägledning
och information underlätta övergång från skola till arbetsliv för den
som har ett funktionshinder och har fyllt 16 år men inte 30 år.
-Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att
öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den
som får aktivitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).
•

Inom Socialförvaltningen arbetar man med ”Unga vuxna”, personer
mellan 18-25 år som är myndiga. En inskrivning i denna verksamhet är
frivillig och bygger på personens eget initiativ till sökande av
försörjningsstöd. Inom denna verksamhet samarbetar
socialförvaltningen med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vid samarbetet används
en Samordnad individuell plan, ”SIP”. Socialförvaltningen har ett extra
ansvar för unga vuxna som är inskrivna på behandlingshem utifrån
exempelvis drogmissbruk.

•

Försäkringskassan har det ekonomiska ansvaret för ungdomar mellan
18-30 år i fall de av medicinska skäl inte kan stå till arbetsmarknadens
förfogande under minst 1 år och är i behov av
medicinsk/arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa ungdomar kan
ansöka om aktivitetsersättning, en form av pension. Denna ersättning
kan utges längs till och med månaden innan ungdomen fyller 30 år.
Det finns också ungdomar som kan ansöka om aktivitetsersättning på
grund av förlängd skolgång, max gymnasienivå. Skolgången har inte
kunnat avslutas på grund av funktionsnedsättningen.
Om en person är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har
Försäkringskassan samordningsansvaret för dessa ungdomar genom
exempelvis kontakter med olika rehabiliteringsaktörer såsom psykiatrin,
habilitering, övrig vård, Ungdomskraft, Jobsam, Arbetsförmedling och
Socialtjänst.
Försäkringskassan har också ansvaret för samordning i de fall då
ungdomen inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, men är sjuk
kortare tid än ett år och är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ledningskontorets svar på regionstyrelsens fråga blir därför att det inte finns
någon verksamhet som har ett ansvar för att uppsöka personer över 20 år som
varken studerar eller arbetar. I de fall verksamheter arbetar med målgruppen så
sker det utifrån initiativ taget från individen själv. I de fall en person har en
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/

Region Gotland

funktionsnedsättning finns det ett större ansvar som åligger några av
myndigheterna vilket redovisats ovan.
Ärendet innehåller ett svar på en fråga som berör unga vuxna och innefattar
inte ett förslag på någon insats som kan ha konsekvenser för flickor och
pojkar.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Årets resultat +12 mnkr
Årets resultat 2014 blev +12 mnkr. I resultatet ingår reavinster med 17 mnkr från fastighetsförsäljningar. Förlusttäckningsbidrag till två av koncernbolagen har belastat
resultatet med 5 mnkr.
Balanskravsresultatet landar på noll sedan medel från
resultatutjämningsreserven disponerats med 1 mkr. I balanskravsresultatet har reavinster från markförsäljningar
frånräknats med 13 mnkr. Det innebär att miniminivån för
balanskravet precis klaras.
Resultatnivån, för både årets resultat och balanskravsresultat, ligger på en alldeles för låg nivå för att uppnå
regionens långsiktiga målnivå på +80 mnkr och klara en
god ekonomisk hushållning över tid. Den nuvarande resultatnivån medger inte några marginaler alls för att hantera
oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsbortfall.

Kortfattat om utfallet










Budgetavvikelse +11 mnkr totalt
Nämnderna -14 mnkr jämfört med budget
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, -7 mnkr budgetavvikelse
Finansnetto +35 mnkr mot budget
Investeringar för 356 mnkr
Investeringsbidrag på 31 mnkr
Intäkter från fastighetsförsäljningar 21 mnkr
Låneskulden minskade med 30 mnkr
Antal tillsvidare- och visstidsanställda var vid årets slut
6 277, en ökning med 190 personer. Antal anställda
ökade för andra året i följd.

Underskott i nämnderna -14 mnkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -14 mnkr (2013, +52 mnkr).
Tre nämnder klarar inte sin budget. Det största underskottet har hälso- och sjukvårdsnämnden (-34 mnkr) följt
av socialnämnden (-31 mnkr) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-2 mnkr). Övriga nämnder redovisar
överskott i olika grad. Störst överskott har tekniska nämnden med +24 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden underskott beror på en hög
nettokostnadsutveckling på 8,0% under 2014 bland annat
på grund av ökad produktion och högre kostnader för läkemedel. Kostnaderna för arbetskraft har ökat med 7,0%.
Socialnämndens underskott beror på ett större antal brukare och ett mer omfattande vård- och omsorgsbehov
inom flera områden; placeringar av barn och vuxna,
hemtjänsten, hemsjukvården samt daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underskott är i
huvudsak hänförligt till gymnasieskolan.

Investeringarna uppgår till 356 mnkr
Investeringsutgifterna ligger något över nivån för att helt
kunna finansieras med egna medel (avskrivningar och
avsättningar).

Större investeringar som gjorts under året, mnkr







Sporthall, Visby
Äldreboende, Katthammarsvik
Vattenverk, Fårösund
Gymnasieskola, Visby
Roma skola
Energieffektivisering fastigheter

61
30
24
18
17
11

Låneskulden minskade med 30 mnkr
Likviditeten har under året varit god till följd av stora
intäkter av engångskaraktär under 2013. Under hösten
löstes ett lån på 30 mnkr vid förfall. Låneskulden efter
amortering uppgår till 375 mnkr och är på den lägsta nivån
sedan 1990. Som högst uppgick låneskulden till 910 mnkr
år 2004. Räntekostnaderna för de externa lånen har sedan
år 2004 minskat från 33 mnkr till 14 mnkr 2014. Den skattefinansierade verksamhetens andel av låneskulden uppgår
till 80 mnkr. Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid
årets slut var 3,56% (2013, 3,39%).

Slutsatser och framåtblick

Nettokostnadsutvecklingen har varit hög under året.
Nettokostnaderna ökade med 5,8% och förklaras delvis av
ökade behov och mer produktion inom främst vård och
omsorgsverksamheterna. Nettokostnadsutvecklingen de
senaste fem åren har i genomsnitt legat på 2,7%.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. Under året ökade
skatteintäkter och utjämningsbidrag med 4,5% varav 1,2
procentenheter beror på skattehöjningen på 50 öre. Den
genomsnittliga årliga ökningen av skatteintäkter de senaste
fem åren har varit 2,8%.
Utvecklingen av skatteintäkter och utjämningsbidrag är
beroende av bl.a. befolkningsutveckling och sysselsättning
och därmed svårare att påverka. Prognosen för de kommande tre åren pekar på en genomsnittlig årlig ökning på
ca 3-4%. Regionens totala skattesats ligger redan på en
hög nivå jämfört med andra kommuner samtidigt som
befolkningsutvecklingen har varit svagare än rikets. Befolkningen har legat relativt konstant på ca 57 000 invånare de
senaste 20 åren. Fokus måste därför i första hand ligga på
det som direkt går att påverka d.v.s. se till att nettokostnadsutvecklingen är lägre än ökningen av skatteintäkter
och utjämningsbidrag. Ansträngningarna för att effektivisera och utveckla arbetssätt och processer behöver öka i
regionens samtliga verksamheter.
Fortsatta satsningar på regional utveckling är viktiga för att
öka sysselsättning och befolkning så att gotlänningarna
även i framtiden kan få tjänster och service av hög kvalitet.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014
Resultaträkning, mnkr
Rev. Budget

Bokslut 2014

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

4 100

4 238,1

4 012

3 976

-8 227

-8 378,4

-8 207

-8 123

-216

-219,3

-214

-217

-4 343

-4 359,6

-4 409

-4 364

4 377

4 369,7

4 389

4 375

16

24,1

21

16

-49

-22,2

-22

-24

1

12,0

-21

3

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat
- reavinster
+ reavinster enligt undantagsmöjlighet
+ medel från resultatutjämningsreserv

-17,4
4,5
0,9

Balanskravsresultat

0,0

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse netto, mnkr
Bokslut
2014

Helårsprognos
Delår 2

Helårsprognos
Delår 1

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

19,8

16

8

2,2
8,0
9,6

1
7
8

1
3
4

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen

23,8

7

-1

3,6
20,2

2
5

-1
0

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1,5

0

0

1,6

0

1

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

0,1

0

0

7,2

3

-1

-2,0

0

-1

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

-31,3

-25

0

-34,5

-36

-9

Summa

-13,8

-35

-3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledningskontoret, Ekonomi, kvalitet och styrning
Serviceförvaltningen, Ekonomi och upphandling
17 februari 2015

Ärendenr RS 2015/112

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 24 februari 2015

Regionstyrelsen

Växtkraft Gotland - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Växtkraft Gotland”
med sammanlagt högst 3 000 000 kronor ur anslag 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.
Beslutet gäller under förutsättning att Tillväxtverket fattar ett positivt beslut i
ärendet.

Bakgrund

Almi Företagspartner Gotland AB inkom 2015-02-12 med en begäran om
förhandsbesked från Region Gotland att medfinansiera ett treårigt
regionalfondsprojekt. Projektbudgeten omslöt 6 500 000 kronor och Region
Gotlands tänkta medfinansiering var 3 000 000 kronor. Ärendet behandlades i
regionstyrelsen arbetsutskott 2015-02-17 och lämnades vidare till regionstyrelsen utan
någon rekommendation om beslut.
Per 2015-02-23 inkom Almi Företagspartner Gotland AB med en officiell ansökan
om medel för regional tillväxt om 3 000 000 kronor.
Bedömning

Ledningskontoret gör bedömningen att det är viktigt för det gotländska näringslivet
att projektet genomförs. Projektet skapar möjlighet för fler gotländska företag att
växa och därmed ha möjlighet att anställa fler personer. Med anledning av
ovanstående föreslår Ledningskontoret regionstyrelsen att bevilja finansiering av
projektet.

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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VÄXTKRAFT
GOTLAND
Projekt för att utveckla vilja och förmåga hos
små och medelstora företag på Gotland att satsa på tillväxt och utveckling.
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VÄXTKRAFT GOTLAND
Projekt för att utveckla vilja och förmåga hos
små och medelstora företag på Gotland att satsa på tillväxt och utveckling.

Inom programområdet Småland och Öarna och framförallt på Gotland finns historiskt ett
näringsliv som präglas av svag tillväxttakt och låg internationaliseringsgrad. För att kunna
skapa regional tillväxt krävs därför fler tillväxtföretag med nya produkter och nya
marknader.
Att långsiktigt arbeta med för regionen gemensamma mål, gemensamt arbetssätt med
möjligheter till ömsesidigt utnyttjande av gemensamma resurser stärker regionens samlade
konkurrenskraft.
1. SYFTE
Syftet med projektet, som bygger på prioriteringarna i strukturfondsprogrammet för
Småland och Öarna samt det nu gällande Näringspolitiska programmet för Gotland, är att
bidra med affärsutvecklingsinsatser som kan ge den relevanta kompetens som krävs för att
skapa tillväxt i det befintliga näringslivet på Gotland.
Vi vill med olika inspirations- och affärsutvecklingsinsatser bidra till ökad tillväxt i småoch medelstora företag på Gotland. Ökad tillväxt leder till en ökad omsättning i de
deltagande företagen och därmed till att fler arbetstillfällen skapas. Projektet skall även
bidra till att fler innovationer kommersialiseras framgångsrikt. Projektet omfattar
insatser som är både gemensamma och individuella. Om hälften av de företag som deltar i
de konkreta utvecklingsprogrammen skulle anställa ytterligare en person skulle det innebära
mer än 50 direkta nya arbetstillfällen på Gotland.
Att näringslivet utvecklas och har tillväxt är en förutsättning för att uppnå Gotlands
gemensamma vision om att var 65 000 invånare år 2025 och det av regionfullmäktige
antagna målet att bli Årets Tillväxtkommun 2018.
2. MÅL
De övergripande målen med projektet är:
•

Att fler företag ökar sin lönsamhet/konkurrenskraft och tillväxt med fokus på
hållbar utveckling och ökad försäljning utanför Gotland.

•

Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag som vill och kan växa samt som
har eller strävar efter att nå en marknad utanför Gotland. De konkreta insatserna beräknas
omfatta 110 företag under projektperioden, vilket troligen innebär att mer än 200 företag
kommer att behöva analyseras.
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Företagen som uppfyller kriterier för tillväxtpotential och tillväxtvilja kommer att erbjudas
utvecklingsprogram inom följande fem områden:
• Marknadsutveckling och försäljning
• Internationalisering
• Lönsamhets- effektivitetsfokus
• Innovation och produktutveckling
• Ledarskaps- och styrelseutveckling
Kriterierna som nämns ovan innebär att programmet kommer att vara
branschöverskridande och inte inriktas på någon särskild bransch.
3. PROJEKTORGANISATION
Projektet leds av en styrgrupp bestående av VD och rådgivningsansvarig på Almi Gotland.
Den löpande verksamheten leds av styrgruppen som sammanträder regelbundet och
koordineras av en projektledare. Samtliga av de Almi-konsulter som är inblandade i
projektet kommer att utgöra projektgruppen. Den ekonomiska avrapporteringen med
lägesrapporter görs kvartalsvis och de rutiner som tillämpas bygger på erfarenheter från
tidigare genomförda EU-finansierade projekt. Projektet kommer också att löpande
utvärderas med halvårsvisa avstämningar för att kunna justera och förbättra projektarbetet
(se Uppföljning, utvärdering och lärande nedan).
4. ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
4.1 Almi skapar tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv
Almi är sedan många år en stark aktör inom svenskt näringsliv för de mindre och
medelstora företagen. Med bolag som täcker samtliga län skapas närhet till kundföretagen
och en bra grund för samverkan med andra parter som arbetar med företagsutveckling.
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under
företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.
Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet, är flexibla i tanke och
handling och affärsmässiga i utförandet.
Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att
utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
Almis koncernmål ska bidra till att:
• fler livskraftiga företag startas och utvecklas
• fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt
• fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt
Almis uppdrag och inriktning stämmer väldigt väl med det syfte som ligger till grund för
strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och målen för detta projekt.
Mot bakgrund av Almis uppdrag, kundgrupper och tjänsteutbud anser vi att Almi är en
självklar och viktig aktör i genomförandet av strategin för det operativa programmets
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bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 2015 - 2020 för Småland och Öarna.
4.2 Kommentarer angående additionalitet
Projektet är ett samlat sätt att genomföra aktiviteter för att åstadkomma utveckling i
enlighet med prioriteringar i Region Gotlands regionala utvecklingsprogram. För att uppnå
detta kommer Almi att utnyttja såväl externa konsulter och expertis som egen personal.
Genom projektet får Almi möjlighet att erbjuda fler och mer omfattande
affärsutvecklingsinsatser än vad som är möjligt inom ramen för vår ordinarie basfinansiering. Almi kommer också att kunna arbeta inom ett vidare fält än vad som ingår i
basverksamheten. Växtkraft Gotland-projektet kompletterar också de gemensamma
satsningar som görs inom Almi-koncernen på tillväxtprogram för företag med stor
tillväxtpotential.
4.3 Inriktning och avgränsning av Almis projektförslag
Det projektförslag vi nu presenterar syftar till att skapa tillväxt i företagandet i vår region.
Med nuvarande basresurser är detta inte möjligt att genomföra i den omfattning som vore
önskvärt. Genom nytänkande och otraditionella lösningar vill vi stärka tillväxten i
etablerade företag samt stimulera innovation och förnyelse bland små och medelstora
företag på Gotland. Särskilt vill vi inrikta oss mot underrepresenterade grupper när det
gäller företagande som kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
Växtkraft Gotland har en klar avgränsning gentemot Almis ordinarie och
basanslagsfinansierade verksamhet och skulle ge ett betydande mervärde till de insatser
Almi normalt kan erbjuda.
5. PROJEKTETS BAKGRUND
5.1 Programområdets näringspolitiska förutsättningar
De små och medelstora svenska företagen är till största delen inriktade på den inhemska
marknaden och en övervägande del av dessa riktar sig enbart mot sin lokala marknad.
Kompetensen är ibland bristfällig både när det gäller den löpande affärsutvecklingen såväl
som styrning och ledning av bolagen. Alla har inte heller insett att den ökande
globaliseringen kan vara ett verktyg för att öka företagens lönsamhet om företagen vågar
sig ut på en internationell arena. Almi vill inspirera såväl tillverkande företag som tjänsteföretag på Gotland att utvidga sin marknad och öka sin lönsamhet.
Skandinaviska företag är ofta världsledande både vad gäller teknik och ekonomi, men lever
i alltför hög grad på tidigare innovationer som de lyckats sälja på en internationell
marknad. Även om Sverige ligger högt vad gäller innovationer leder inte detta till att nya
produkter och tjänster i tillräckligt snabb takt omsätts i nya och/eller växande företag.
Sverige riskerar därför att hamna längre ner i välståndsligan. Kreativitet och
innovationsförmåga, i kombination med designkompetens, är en viktig del av förnyelsen,
inte minst för de små och medelstora företagen. Dagens företag måste vara framsynta nog
att satsa på nya idéer som leder till innovationer och Almi har som uppdrag att vara med
och stimulera detta nyskapande genom konkreta insatser riktade mot såväl privatpersoner
som företag.
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Programområdet Småland och Öarna utmärks av en relativt glesbefolkad landsbygd och,
framförallt i Gotlands län, ett småskaligt näringsliv. Andelen sysselsatta i privata företag är
på Gotland hela 80 procent.
Av både Vision Gotland 2025 och Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015
framgår att det är tillväxt i de många mindre företagen som är tillväxtpotentialen i det
gotländska näringslivet.
5.2 Koppling till det regionala näringslivet
Kopplingen till det regionala näringslivet på Gotland är mycket starkt Vi räknar med att
över 200 företag kommer att delta i någon projektaktivitet under perioden. Projektet
kommer också löpande att ha ett samarbete och dialog med näringslivsinriktade organisationer och verksamheter såsom Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring,
Östsvenska Handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, LRF, Ung Företagsamhet
samt Region Gotland för att såväl få synpunkter och förslag som att sprida goda exempel,
lärande och resultat från projektet. Det är Almis övertygelse att detta positivt kommer att
påverka regionens näringsliv såväl under som efter projektperioden.
5.3 Koppling till andra program och utvecklingsinsatser
Programområdet Småland och Öarna berörs under denna strukturfondsperiod av ett stort
antal EU-program. Det är därför viktigt att en anpassning och samverkan löpande sker
med de insatser som planeras och genomförs inom andra program. För vår del handlar det
i första hand om Landsbygdsprogrammet och LLU. Vi kommer därför att informera om
vårt projektförslag samt stämma av med berörda organisationer och myndigheter de förslag
till insatser som vi nu redovisar. Vi kommer också att ha kontakter med de projekt på
Gotland som vi bedömer har anknytning till vårt projekt genom att vi ingår i olika nätverk
och grupper.
Som medfinansiär till Växtkraft Gotland och de flesta andra insatser och projekt som rör
näringslivsutveckling har Region Gotland överblick över området. Almi har i många
sammanhang en löpande dialog med Region Gotlands näringslivsenhet. Dessutom är
Region Gotland representerade i Almis styrelse, där projektet löpande kommer att
rapporteras. Sammantaget borgar detta för att det finns en samordning och koordinering
med andra näringslivsprojekt.
6. HORISONTELLA KRITERIER

Bättre miljö, jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering
Almi har fått ett
uppdrag från ägaren
staten att inkludera
hållbart företagande i
all rådgivning och
andra aktiviteter mot
kunder. Det innebär att
vi på Gotland vid varje
möte med en ny kund
pratar om hållbart
företagande oavsett om

Almis modell för arbete med hållbart företagande
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kunden efterfrågar rådgivning eller lån.
Genom denna arbetsmetod säkerställer Almi redan idag att hållbart företagande alltid
diskuteras med kunderna. Erfarenheterna hittills är att kunderna uppskattar denna
diskussion och både får insikter om att de i många fall redan arbetar med dessa frågor (om
än ej systematiskt)och dels får nya insikter. Eftersom hållbarhet är integrerat i alla delar av
ett företags verksamhet är Almis synsätt att frågorna också ska integreras i arbetet med
andra områden. Det finns annars en risk att det görs policys som blir hyllvärmare. Inom
ramen för detta program skall vi särskilt ta hänsyn till bättre miljö, jämställdhet, lika
möjligheter och icke-diskriminering. Flera av Almis konsulter har också utbildning i hållbart
företagande.
Hållbart företagande och hållbar utveckling kommer dessutom att vara en integrerad del av
alla de fem utvecklingsprogrammen.
7. GENOMFÖRANDE

Projektet kommer att innehålla fem olika
delmoment, som kommer att
genomföras successivt under
projektperioden.
• rekrytering
• behovsanalys
• tillväxtanalys
• nätverk/utvecklingsprogram
• gemensamma seminarier
7.1 Rekrytering
Almi kommer att sprida information om
detta projekt på många olika sätt och
strävar efter ett öppet antagningsförfarande och att en majoritet av
företagarna på Gotland har kännedom om projektet. Almi kommer att sprida information
genom hemsida, pressinformation, annonser i sociala- och traditionell media, direktutskick
till befintliga kunder, personliga uppsök hos intressanta kunder, direktutskick till de
företagarorganisationer som finns på ön samt till personer inom Region Gotland och
Länsstyrelsen, som ofta kommer i kontakt med företagare. Utifrån företagslistor kommer
Almi också att aktivt söka upp företag som motsvarar målgruppsbeskrivningen.
7.2 Behovsanalyser
På de företag som visar intresse och/eller söks upp kommer en behovsanalys att
genomföras tillsammans med företaget. Behovsanalysens syfte är att på ett brett sätt
kartlägga företagets nuläge och behov och önskemål om insatser. Utifrån dessa behov
och företagets tillväxtvilja och potential för tillväxt, framför allt på marknader utanför
Gotland, kommer 110 företag att väljas ut och erbjudas att delta i nätverken/
utvecklingsprogrammen. Övriga företag kommer att erbjudas hjälp och stöd på annat
sätt, t ex individuell rådgivning. Baserat på erfarenhet från tidigare
utvecklingsaktiviteter är bedömningen att det kommer att behövas ungefär dubbelt så
många behovsanalyser som antalet platser i programmen. Behovsanalyserna kommer att
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genomföras av Almis konsulter. Analyserna görs löpande under programperioden, med
tyngdpunkt på inledningen (2015 – ca 55 analyser, 2016 – ca 105 analyser, 2017 – ca 50
analyser).

7.3 Tillväxtanalyser
I de 110 utvalda företagen kommer en tillväxtanalys att göras. Analyserna görs löpande
efter att företagen identifierats i behovsanalyserna. Tillväxtanalysen är en djupare analys
med en inledande intervju/diskussion kring företagets styrkor och svagheter ur en rad olika
aspekter. En bedömning görs och återkopplas till företaget i form av ett spindeldiagram. I
samband med återkopplingen görs också en gemensam bedömning av vilka
nätverk/utvecklingsprogram som skulle skapa mest nytta i för företagets tillväxtplaner. Ett
företag kan under projektperioden delta i högst två nätverk/utvecklingsområden.
Tillväxtanalyserna kommer att utföras av Almis konsulter.
7.4 Nätverk/utvecklingsprogram
Det generella upplägget
för de olika
utvecklingsprogrammen
ser likadant ut och
kommer att omfatta både
gemensam som
individuell rådgivning.
Exakt hur många
nätverk/utvecklingsprogram som kommer att
genomföras i de fem olika
ämnesområdena beror
Principskiss över upplägg på nätverk/utevecklingsprogram
naturligtvis på vilka behov
som framkommer vid
tillväxtanalyserna.
Ansvarig för respektive nätverk/utvecklingsprogram kommer att vara en av Almis
konsulter. Nätverksträffarna kommer att startas successivt under projektperioden.
Samtliga nätverk kommer att bestå av 12 – 20 deltagande företagare. Denna gruppstorlek är
nödvändig av flera orsaker. Dels innebär det att kostnadseffektiviteten blir högre med fler
deltagare och dels är den varken för stor eller för liten och med rätt blandning av
branscher, bakgrund och kön kan vi skapa förutsättningar för en bra och utvecklande miljö.

Principskiss över upplägg på nätverk/utevecklingsprogram
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Syftet med att blanda gemensam och individuell rådgivning är deltagaren skall kunna dra
lärdom och knyta kontakter i det gemensamma nätverket och därefter utvecklas i sin egen
individuella takt utifrån sina förutsättningar genom samtalen med sin coach. Coachen kan
vara en expert på området från näringslivet eller i enstaka fall en coach från Almi beroende
på deltagarens behov. Cirka 80% beräknas vara inhyrda coacher. Varje deltagare kommer
att matchas med rätt coach i inledningen av delprojektet. Almi har mångårig erfarenet av
sådana matchningsprocesser, bl a från mentorprogramet. Det är viktigt att utgå från det
deltagande företagets behov vid matchningen och med hjälp av den tillväxtanalysen skapa
ett bra underlag inför matchningen. Den individuella rådgivningen kommer att omfatta
högst 25 timmar per företag. Deltagaren lägger tillsammans med coachen upp en plan för
vad den individuella coachningen/rådgivningen ska för mål och innehåll.
Vid nätverksträffarna kommer vi att bjuda in en extern föreläsare i det aktuella ämnet.
Föreläsarna kan vara en expert från någon organisation, en företagare eller anställd med
specialistkunskaper eller en forskare/lärare från högskolevärden. Föreläsningen kommer att
kompletteras med en workshop där deltagarna även får pröva sina nyfunna kunskaper och
applicera det på sitt eget företag. Syftet med dessa träffar är både kompetenshöjning och
nätverkande.
Varje delaktivitet kommer att pågå under tolv månader med en tydlig start och ett tydligt
avslut. Första gemensamma träffen kommer att ägnas åt att knyta kontakter och bekanta
sig med varandra och genomföras som lunch-lunch-internat. Under internatet enas också
gruppen om programmets detaljinnehåll och schema. Det gör gemensamt med gruppen för
att säkerställa att engagemanget finns i gruppen och för att deltagarna själva skall känna att
de har en möjlighet att till viss del styra innehållet.
Nedan beskriver vi kortfattat de fem olika delprojekt vi kommer att erbjuda inom ramen
för detta projekt. Som nämnts tidigare kommer
1. Marknadsutveckling och försäljning
Mål: Deltagarna ska få ökad kunskap och verktyg för hur de kan identifiera nya
marknader/målgrupper och hur de kan arbeta med systematisk och målinriktad försäljning.
Exempel på innehåll: bygga varumärke, marknadsstrategi, marknadsundersökning, praktisk
försäljning och förhandling.
Det enskilda företaget arbetar med sina egna planer och aktiviteter tillsammans med sin
coach.
2. Internationalisering
Mål: Deltagarna ska få ökad kunskap och verktyg för att arbeta internationellt – söka
utländska leverantörer, sälja varor/tjänster utomlands (via nätet, egen försäljning eller via
andra). Utvecklingsområdet kommer att genomföras i samverkan med European
Enterprise Network. Business Sweden och Östsvenska Handelskammaren.
Exempel på innehåll: kulturkunskap, export- och importteknik, nätförsäljning,
marknadsanalys.
Det enskilda företaget arbetar med sina egna planer och aktiviteter tillsammans med sin
coach.
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3. Lönsamhets- effektivitetsfokus
Mål: Deltagarna får kunskap och verktyg för att analysera företagets resultat och kalkyler
och för att utifrån detta kunna effektivisera sin verksamhet.
Exempel på innehåll: räkenskapsanalys, kalkylering, prissättning, förbättringsarbete.
Det enskilda företaget arbetar med sina analyser, planer och aktiviteter tillsammans med sin
coach.
4. Innovation och produktutveckling
Mål: Deltagarna får kunskap och verktyg för att på ett systematiskt sätt arbeta med att
utveckla och kommersialisera nya produkter.
Exempel på innehåll: innovations-processen, kundbehov, att skydda sin idé.
Det enskilda företaget arbetar med sina egna planer och aktiviteter tillsammans med sin
coach.
5. Ledning och ledarskap
Mål: Deltagarna får kunskap och verktyg för att arbeta med ett medvetet och
systematiskt ledarskap i mindre företag.
Exempel på innehåll: självkännedom, arbetsledning, strategisk planering, styrelsearbete.
Det enskilda företaget arbetar med sina egna planer och aktiviteter tillsammans med sin
coach.
7.5 Gemensamma inspirationsföreläsningar
Inom ramen för projektet kommer vi också att samla deltagarna från alla
nätverk/utvecklingsprogram på två gemensamma större inspirationsföreläsningar per år.
Syftet med dessa träffar är att kunna ta in en riktigt bra föreläsare som många kan ha
möjlighet att inspireras av samtidigt. Vidare ges vid dessa tillfällen även möjlighet att
nätverka med andra företagare och dela sina erfarenheter över en gemensam frukost eller
enklare mingel på kvällen.
8. FÖRVÄNTADE RESULTAT SAMT RESULTATSPRIDNING
Projektet kommer att skapa tillväxt i företag, ökat antal arbetstillfällen på Gotland samt
ökad kommersialisering av innovationer. På sikt kommer effekterna av projektet att kunna
utläsas i form av en ökning av de deltagande företagens omsättning samt i antalet anställda.
Samtliga indikatorer och mål finns redovisade i projektansökan.
Resultat av projektet och goda exempel kommer löpande att spridas via Almis Facebooksida samt i tidningar. Vidare kommer vi att visa på goda resultat via våra informations- och
inspirationsträffar, vid samtal med forskare och möten med organisationsföreträdare. Vi
kommer att marknadsföra aktiviteter via sociala medier samt via annonser i olika tidningar
på Gotland.
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9. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH LÄRANDE
Projektets tidsplan, ekonomi och indikatorer kommer löpande att följas upp i samband
med de kvartalsvisa rekvisitionerna från EU. I samband med varje rekvisition och
tillhörande lägesrapport kommer styrgruppen att utvärdera nuläge och ta ställning till
eventuella justeringar för kommande period.
Utvärdering av arbetssätt, effekter, kundnöjdhet med mera kommer också att följas
löpande. En Almi-anställd kommer att fungera som interaktiv utvärderare och ansvara
för att uppföljning och utvärdering gentemot deltagare och samarbetspartners görs. Alla
kundaktiviteter kommer att utvärderas. Varje halvår kommer en enklare
utvärderingsrapport att göras, där projektets arbetssätt och resultat granskas. Denna
rapport kommer att ligga till grund för diskussioner i styrgrupp och projektgrupp.
Dessutom kommer en mer omfattande slututvärdering att göras.

Elisabeth Kalkhäll
VD Almi Företagspartner Gotland AB
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Växtkraft Gotland
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Arbetsställenummer (CFAR)

Almi Företagspartner Gotland AB

556488-1166

1842-2170

Postadress

Postnummer och ortnamn

Donner Plats 1

621 57 Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Visby

0498-202200

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

info.gotland@almi.se

BG 5118-0099

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

3 000 000 kr

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Ja
Nej

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Ingalill Bengtsson

Annchi Lindberg

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0498-202208

063-4530348

e-post

e-post

ingalill.bengtsson@almi.se

annchi.lindberg@almi.se

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank

Kontaktperson
Anki Danielsson

Postadress

Postnummer och ortnamn
Visby

Telefon

Telefax

e-post
anki.danielsson@swedbank.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Deloitte AB

Kontaktperson
Jonas Ståhlberg

Postadress

Postnummer och ortnamn
113 79 STOCKHOLM

Telefon
075-2463276

Telefax

e-post
jstaahlberg@deloitte.se
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Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:
Se bilaga 1
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Se bilaga 1

Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Se bilaga 1
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Se bilaga 1

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
Se bilaga 1
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Se bilaga 1

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Utvärdering kommer att genomföras vid avslutningsdagen. Graden av kommersialiseringar kommer att följas upp och
inrapporteras i samband med slutrapporten.
Se bilaga 1

2(7)

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Genomföra behovsanalyser

2015-08-15

2017-12-31

Genomföra nätverk

2016-01-01

2018-08-30

Genomföra inspirationsföreläsningar

2015-09-01

2018-06-30

Utvärdering och slutredovisning

Kostnad

2018-10-31

Indikatorer – projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Temaindikator

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande (behovsanalyser)

220

Förstudier, antal
Nätverk, antal nya

8

Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

220

90

130

Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

Horisontella mål – beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Integration
Se bilaga 1

Jämställdhet
Se bilaga 1
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Miljö / ekologisk hållbarhet
Se bilaga 1

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2015

2016

2017

2018

Totalt

316 500

1 005 100

904 800

318 600

2 545 000

Extern personal / Köpta tjänster / Konsulter

60 000

1 165 000

1 455 000

445 000

3 125 000

Lokalkostnader

20 000

40 000

40 000

20 000

120 000

Övriga kostnader

40 000

280 000

320 000

120 000

760 000

Summa bokförda kostnader

436 500

2 490 100

2 719 800

903 600

6 550 000

436 500

2 490 100

2 719 800

903 600

6 550 000

2015

2016

2017

2018

Totalt

Gotlands kommun, anslag 1:1, regional tillväxt

218 250

1 107 550

1 222 400

451 800

3 000 000

EU regionalfond Småland och Öarna

218 250

1 107 550

1 222 400

451 800

3 000 000

Egen personal

Investeringar / Avskrivningar

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

Privat kontant medfinansiering
Deltagaravgifter

0

275 000

275 000

0

550 000

436 500

2 490 100

2 719 800

903 600

6 550 000

Summa kontant medfinansiering
Totalt för projektet

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i ”handledning till ansökan”.
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum
Visby den 20 februari 2015

Namnförtydligande
Elisabeth Kalkhäll
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Budgetspecifikation
Bokförda – faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2015
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg. per
månad

Antal månader

Kostnad

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

Summa:
2016
Namn och arbetsuppgift

Summa:
2017
Namn och arbetsuppgift

Summa:
2018
Namn och arbetsuppgift

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Typ av kostnad

2015

2016

2017

2018

Totalt

Konsultkostnad

0

690 000

860 000

255 000

1 805 000

10 000

15 000

15 000

20 000

60 000

50 000

460 000

580 000

170 000

1 110 000

Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare
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Summa:

60 000

1 165 000

1 455 000

445 000

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal / köpta tjänster / konsulter.

Lokalkostnader
Ange typ av lokal

2015

2016

2017

2018

Totalt

Konferenslokal

20 000

40 000

40 000

20 000

120 000

Summa:

20 000

40 000

40 000

20 000

120 000

Kontorslokal

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget
Lokalkostnader.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad
Marknadsföring annonser mm

2015

2016

2017

2018

Totalt

40 000

40 000

40 000

10 000

130 000

120 000

120 000

120 000

160 000

110 000

390 000

280 000

320 000

120 000

760 000

Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor
Logi

240 000

Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

40 000

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn

2

Dokument som styrker firmatecknarens behörighet

1

Utförlig projektbeskrivning
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms

3

Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för ”egen personal” och ”eget arbete”)

4

Intyg om friställning

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Ärendenr RS 2014/719

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Näringslivsenheten

Datum 14 januari 2015

Regionstyrelsen

Fortsättning företagslots 2015 – ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Att regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till fortsatt införande av en
organisation för företagslots och för projektet ”Digital lots” med
sammanlagt 345 000 kr för 2015 från regionstyrelsens näringslivsanslag.

Bakgrund

Att etablera en lotsfunktion inom Region Gotland är en av de aktiviteter som
är prioriterade för att öka servicegrad, tillgänglighet och förenkling för företag i
kontakten med Region Gotland. Lotsfunktionen ska vara en enkel och naturlig
väg in i Region Gotland för de företag som har önskemål och behov av stöd i
samband med, i första hand myndighetsärenden, men även i fråga om
nyetableringar. Projektets utgångspunkt för implementering av lotsprocessen är
det kartläggnings- och planeringsarbete som tidigare gjorts på ledningskontoret
inom ramen för projektet Förenkla helt enkelt. Under 2014 har en företagsrespektive evenemangslots anställts hos Inspiration Gotland AB. En grupp,
som utgör den centrala lotsfunktionen för företag att hitta rätt i Region
Gotlands myndighetsutövning, har bildats och påbörjat sitt arbete att hantera
lotsärenden. Under 2015 kommer arbetet med företagslotsen att fokusera på
formerna för funktionen inom Region Gotland. I slutet av 2015 kommer
lotsfunktionen att utvärderas inför beslut om den eventuellt ska permanentas.
En viktig del i lotsfunktionen är även ett enkelt informations- och
ansökningsförfarande kopplat till tillstånd och anmälningar. Viktiga kanaler för
detta är bl.a. www.gotland.se och www.gotland.com (Inspiration Gotlands
portal för företagare). Olika förvaltningar och Inspiration Gotland har på olika
sätt byggt upp en informationsstruktur och förbättringsarbete pågår löpande.
En övergripande samordning av arbetet för information och tjänster via
webben har dock inte skett i tillräcklig omfattning.
Syftet med projektet Digital lots är att kraftsamla för att skapa information och
tjänster som är kundanpassade för företag och samtidigt utgör ett stöd för
lotsfunktionerna.

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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2

Projektmålen för Digital lots är följande:
- Genomgång av befintlig webbinformation och funktioner enligt ovan
angivna områden i projektdirektivet.
- Framtagning av handlingsplan för förbättringar och genomförande av
förbättringsåtgärderna.
- Framtagning av förslag till framtida organisation för förvaltning och
underhåll av webben i dessa delar.
Förväntade effektmål är:
- Upplevd kvalitetsökning och användarvänlighet på www.gotland.se och
www.gotland.com bland gotländska företagare.
- Ökad tillgänglighet genom ett ökat utbud av e-tjänster kopplade till
Region Gotlands myndighetsutövning.
- Minskad andel ansökningar/anmälningar som kräver kompletteringar.
Den digitala lotsen delas in i tre delar i form av 1) Förstudie, 2) Planering och
framtagning av handlingsplan, 3) Genomförande.
Bedömning

Ledningskontoret anser att införandet av en lotsfunktion gentemot företagen
är en av de enskilt viktigaste insatserna för att förbättra Region Gotlands
service till företagare med myndighetskontakter. Som en del i detta ingår
arbetet att utveckla en digital lotsfunktion på webben. Lotsfunktionen bedöms
följaktligen som ett av de viktigare bidragen från Region Gotlands sida i arbetet
att förbättra det gotländska företagsklimatet.
Övriga förväntade effekter är flera, bl.a.:
- Lättare för företagarna att hitta rätt information, vilket underlättar i
kontakten med handläggare inom Region Gotland. Det blir
- Lättare för företagare att ansöka om tillstånd eller göra anmälningar,
vilket innebär tidsbesparing och minskad irritation från företagarnas
sida.
- Utökning av e-tjänster kopplade till detta bidrar till ökad tillgänglighet.
- Lättare för företagare att göra rätt i ansöknings- och
anmälningsförfarande, vilket leder till färre kompletteringar och kortare
total handläggningstid.
- Färre frågor till handläggare vilket frigör handläggningstid.
- Ökat förtroende för Region Gotlands myndighetsutövning.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

