2015-05-21, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

Den 28 maj 2015 kl. 9.00. Visborgsallén 19,
Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

V g använd bokmärken i vänstermarginal för att nå resp beslutsunderlag.
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Ärendenr RS 2015/256
Handlingstyp Rapport

Ledningskontoret
Henry Henziger

Datum 16 april 2015

Regionstyrelsen

Delårsrapport 1/2015 - ledningskontoret, samt
politikerorganisationen
Ledllingskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå
till + 1,5 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till vakanser och till kontorets
buffert. Det prognostiserade resultatet ligger betydligt lägre än resultaten för
tidigare år. Bakgrund till detta är bland annat det inarbetade besparings betinget
om 3,0 mnkr som innebär att fler av de övergripande anslagen som tidigare år
uppvisat överskott numera beräknas ligga i paritet med budget.
Ett observandum är att i prognosen har anslagen för näringsliv och stimulans
biogas för närvarande beräknats åtgå i budgeterad omfattning.
För perioden januari till mars, uppgår det justerade resultatet till +0,4 mnkr
vilket hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.
Av investeringsutrymmet på 42,3 mnkr beräknas för närvarande ca 31,4 mnkr
åtgå. Investeringsbudgeten omfattar i huvudsak IT-investeringar, samt
förvärvet av Snäcks camping.
Det samlade resultatet för politikerorganisationen prognostiseras till +0,2
mnkr.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland,se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region
lf:ff Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto

Jan-mars 2015
usterad bud et
utfall
2041
7985
-73450 - 78961
-71409 -70976

Helår 2015
Avvikelse
+8608
16777
-7064
-223381
1544
-206604

-668

-668

O

-2640

-2640

O

72077
O

72077
+433

O
+433

210 788
O

210 788
+1544

O
+1544

Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Avvikelse
Bud et
+5944
8169
-5511 -216317
+433 -208148

""De relativt stora bruttoavvikelserna mellan budget och utfall/ prognos förklaras i huvudsak av
att vissa interna kostnadsfördelningar, samt att vissa större projekt med extern fInansiering inte
budgeterats.

Ekonomi
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
ekonomiperspektivet i kontorets styrkort
Mål.'
• Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
I:/umgångsfaktoret:·
1.
2.
3.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnås
Ha en budget i och bokslut i balans
Ha en buffert motsvarande 0,5% av budgetram

Må/nivå:
1.
2.
2.
3.

~-\ktiviteter

genomförda i rätt tid
En realistisk budget är integrerad i ekonomisystemet senast sista januari resp. budgetår
Arets resultat 2: O
Buffert uppgående till 0,5 procent av budgetramen fmns

MätningarJOI' att viju må/uppjj//e/se:
1.
2.
3

Avstämning av VPs aktiviteter
Uppföljning av avvikelser
.\vstämning årligen

Uppjj//ehe (pmgnos)
Den samlade bilden ger att målet är uppfyllt bl a mot bakgmnd av överskottet
på +1,5 mnkr mot budget.

Ärsprognos, periodens resultat och investeringsprognos
Budgetavvikelsen på årsbasis bedöms f n uppgå till + 1,5 mnkr. Utöver
bufferten om 0,7 mnkr förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker och
då i huvudsak till vakanser. Ett observandum är att anslagen för näringsliv och
stimulans biogas för närvarande har beräknats åtgå i budgeterad omfattning.
Om dessa, svår prognostiserade anslag, inte åtgår i budgeterad omfattning så är
resultatet något för lågt prognostiserat.
För perioden januari till mars, uppgår det justerade resultatet till ca +0,4 mnkr
vilket i stort hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.

Del~rsrapport
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Vid en jämförelse med prognosen vid samma tidpunkt föregående år så ligger
det prognostiserade resultatet betydligt lägre. Detta förklaras i huvudsak av att
besparings betinget om 3,0 mnkr som har hanterats i årets budget har lagts ut
mot vissa övergripande anslag främst inom HR- och IT -området. Det innebär
att dessa anslag, som tidigare år uppvisade överskott, nu ligger i paritet med
budget.
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till ca 42,3 mnkr, inkl
kompletteringsbudget och budget för förvärv av Snäcks camping. Närmare
31,4 mnkr av beviljat utrymme beräknas för närvarande åtgå. I prognosen ingår
även de investeringsanslag som senare är tänkta att överföras till andra
nämnder/ förvaltningar. Investeringsvolymen för perioden januari-mars uppgår
till 12,9 mn kr.

Medarbetare och ledare
Mål, framgångsfaktorer, mål nivå och uppfyllelse mm för
medarbetarIledarperspektivet i kontorets styrkort
Må/:
•

~Iedarbetare/ledare

trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens

utmaningar

rramgållgsfaktom:
1.
2.
3.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnås
Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar
Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet,
effektivitet och arbetsglädje

Må/Ilivå:
L
2.
3.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
;\lålnivå minst i enlighet med regionmålet
i\Iålnivå minst i enlighet med regionmålet

Mätllillgarfdr att VlJ'a må/uppfjllelse:
1.
2.
3.

Avstämning av YPs aktiviteter
1..Iedarbetarupplevelse (medarbetarenkät)
{"ledarbetarupplevelse (medarbetarenkät)

UppJYlleIse (PlVgIlOS)
Fortsatt höga värden i medarbetaruppföljningen, dock en minskning från 2013.
Det sammanvägda resultatet, av 2014 års mätning, för kontoret var 4,02 (4,13
år 2013) jmf 3,97 för hela Region Gotland. Detta på en femgradig skala där
målnivån är satt till 4,0.

Analys av personalstatistik och personalkostnad
Personalkostnaderna (exkl fackliga företrädare m fl) för perioden januari till
mars ligger under budgeterad nivå beroende på de vakanser som föreligger. Vid
jämförelsen har även hänsyn tagits till en tidsbegränsad tjänst som fInansieras
med projektmedel.
Kontorets har en hög medelålder (53 år) och vid årsskiftet var andelen
medarbetare över 60 år 27 procent. Detta kommer innebära stora
omställningar framöver och redan i år har ett par pensioneringar att hanteras.
Del~rsrapport
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Beroende på vilka ställningstaganden som görs kan detta innebära förändring i
personalstaten och även ge effekt på personalkostnadsutvecklingen framöver.
Nyckelta I - medarbetare och ledare

lIok.lut

lIokslut

2010

2011*

2012

2013

2014

50
24
26
43
1,6
51,9

58
25
33
52
1,4
49,3

48
22
26
46
1,3
52,2

50
23
27
49
3,2
52,7

50
23
27
49
1,9
53

Antal anställda
Varav män
Varav kvinnor
Varav tillSY ans t
Sjuktal
Medelålder
-tlnklu~l\C

lIokslut lIokslut

lIokslut

InSpiration (,otland

Brukare/kund
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
brukar-/kundperspektivet i kontorets styrkort
MåL'
•

Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga
och respektfullt bemötta

t'/umgångsfaktorer:
1.
2.
3.
4.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås
Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid
Ha rätt kompetens tillgänglig
Skapa förtroende för LKs hantering av uppdrag

Må/nivå:
1.
2.
3.
4.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Beslutsunderlag upplevs vara korrekta, begripliga och levererade i överenskommen tid (7,5
av 10)
Kompetensen upplevs professionell och tillgänglig (7,5 av 10)
Uppdrag upplevs hanterade på ett förtroendefullt sätt (7,5 av 10)

Mätningar for att mm må/llppfjlle/Je:
1.

2.
3.
4.

.\ vstämrung av VPs aktiviteter
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökning/RS/FC
Kundundersökningar "\RUs kunder/RS/FC

Upp.fj/Ie!se (prognoJ)
Vid 2014 års synpunktsinhämtning från regionstyrelsen låg resultaten under
satt målnivå. Målnivån har fått ligga kvar på den ev ursprungligt höga målnivån
7,5 av 10. Det sammantagna resultatet för framgångsfaktorerna ovan låg i stort
mellan 5,5 och 7,5 på den tiogradiga skalan. Det sammantagna resultatet var
oförändrat i jämförelse med föregående år 6,8 (2013 6,8).

Delårsrapport 1/2015 - LedningSkontoret (inkl politikerorganisationen)
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Process
Mål, framgångsfaktorer, målnivå och uppfyllelse mm för
processperspektivet i kontorets styrkort
MåL,
•

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och

landsting

Framgångsfaktorer:
1.
2.

Säkra och möjliggöra att koncernstyrkort följs och målen uppnås
Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoret

Må!nivå:
1.
2.

Aktiviteter genomförda i rätt tid
Upplevelse av att sryrprocess och rutiner fungerar

Mätningarfor att visa må!uppjj!!else:
1.
2.

Avstämning av VPs aktiviteter
~Iedarbetampplevelse, "internkontroll"

Uppjj!!else (prognos)
Resultatet på koncernnivå, genomförd enkätundersökning mot regionstyrelse,
visar att det finns en uppenbar utmaning att utveckla koncernstyrningen.
Andra processer som är under utveckling är bl a planeringsprocessen och
översyn av styrkortet.
Under de senaste åren har kontoret arbetat aktivt med att skapa en fungerande
styrprocess och förbättrade rutiner för kontoret. Kontoret arbetar utifrån en
årlig fastställd verksamhetsplan, i vilken aktiviteter för förbättring och
utveckling framgår.

Samhällsutveckling
Mål, del mål 2011-2015, framgångsfaktorer och
uppfyllelse m m för samhällsutvecklingsperspektivet i
kontorets styrkort
MåL,
Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varwnärke

De/må!fo'r 20 11-20 15:
t-.linst 59 000 bor på Gotland
•
•
•

Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
i\liljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet

/c'-'ramgållgsfaktorer:
Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande
2. Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar
3. Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar. Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfakto1.

rer.

4. Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning. Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten.
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5. Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom
internationaliseting.
6. Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov.
7. Främja trygghet och säkerhet
8. Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns
kompetensbehov. Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning.
9. Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda
etableringsstöd för att öka nyinflyttning.
10. Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året.

Uppfjllelse (prognos)
Kontorets verksamhetsplan för 2015 är fastställd. Flertalet av aktiviteterna i
planen är kopplade till framgångsfaktorerna i samhällsperspektivet. De
aktiviteter som nu genomförs, planeras eller har slutförts syftar till att bidra till
samhällsutveckling.

Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision,
överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för
närvarande till +0,2 mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen. Prognosen
för rcgionfullrnäktige, revision, valnämnd, överförmyndarnämnd och
patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå. I jämförelse med
resultatet för 2014 är prognosen väsentligt lägre. Detta bland annat beroende
på att det i år satsas på utbildning av "nya" förtroendevalda efter fjolårets val.
Vidare så uppvisade valnämnden ett betydande överskott föregående år utifrån
erhållet statsbidrag för genomförandet av de två valen.

Resultaträkning politikerorganisationen, tkr
Helår 2015
Yerksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

-6680

-6641

Avvikelse
-7
+46
+39

6680
O

6680
+39

O
+39

Delårsrapport 1/2015 - Ledningskontoret (Inkl politikerorganisationen)

Bud et
660
-24377
-23 717

660
-24 177
-23517

O
+200
+200

23717
O

23717
+200

O
+200

avvikelse
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Ärendenr SF 2015/03

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 17 april 2015

Regionstyrelsen

Ärendenr RS 2015/256

Inlämnande av delårsrapport 1 2015
Härmed lämnas allt underlag vad gäller delårsrapporten för delår l 2015 utifrån
Anvisningar för delårsrapport 2015.

I detta underlag finns:

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen

2. Väsentliga/kritiska händelser
3. Resultatprognos och investeringsprognos
4. Kommentar till personalstatistik - lämnas inle eftersom ingel IIl1derlag kllnde

lämnas frir allalYJ.
Serviceförvaltningen

Bo Magnusson
Servicedirektör, tf

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 189750-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000·0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region ~

lm Gotland
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Ärendenr SF 2015/3

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Rapport, DelSr 1 2015

Datum 17 april 2015

Delårsrapport 1 2015 - serviceförvaltningen
Syftet med serviceförvaltningen är att regionens stödtjänster ska utföras så
effektivt som möjligt. Service förvaltningen ska bidra till att förvaltningarna kan
fokusera på sin kärnverksamhet och förvaltningen ska ha ett flexibelt arbetssätt
med kärnverksamhetens/kundens fokus och behov som ledstjärna.
Sammanfattande kommentarer kring mål uppfyllelsen

Periodens resultat visar på ett överskott på 1,9 mnkr och en beräknad
årsprognos på +6,0 mnkr. Överskottet utöver bufferten på 3,0 mnkr beror
framförallt på vakanser, försenad inflyttning i ombyggda kök samt ökade
intäkter.
Ett antal större projekt, framförallt inom teknik och system, drivs av
förvaltningen och berör i stort sett samtliga medarbetare inom regionen.
Genom täta kunddialoger och god kommunikation ska förvaltningen försöka
minimera de störningar som eventuellt kan uppkomma.
Regelverket som styr utbud och utveckling av serviceförvaltningens tjänster
används, men det finns fortfarande utvecklingsområden, exempelvis fortsatt
arbete med att förtydliga roller, ansvar och styrning mellan serviceförvaltningen
och ledningskontoret inom framförallt måltids-, it- och teletjänster.
Väsentliga/kritiska faktorer

Vissa händelser under året kan ha betydelse för hur väl service förvaltningen
lyckas uppnå målen vid årsskiftet.
Dessa är:

•

Ny förvaltningschef tillträder den 10 augusti, vilket skapar en
långsiktighet i styrningen av förvaltningen.

•

Nya tjänster ska leveras utifrån kundernas behov/önskemål. Viktigt att
dessa tjänster lyckas leva upp till de förväntningar som finns.

Besöksadress Visborgsalten 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

~Region

~Gotland
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•

Stora projekt fortsätter eller sätts igång under året och som berör de
flesta inom regionen. Det kan innebära störningar, arbetsbelastning och
eventuellt lägre tillgänglighet, vilket kan påverka kundnöjdheten.

•

Fortsatta störningar inom telefonin och till viss del även efter byte av
HR-system kan också påverka också kundnöjdheten.

•

Projektet med e-handel inom vissa delar av förvaltningens
verksamheter behöver visa på positiva effekter inför det fortsatta
arbetet.

Utveckling av nya tjänster

Under de genomförda kunddialogerna har behov av nya tjänster identifierats.
Det kan vara övertagande av tjänster som idag utförs av verksamheten eller i
vissa fall helt nya tjänster som kunder har behov av.
•

värdnära service

En dialog har påbörjats med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring projektet
RAK (Rätt Använd Kompetens) och det som kallas Vårdnära service. Syftet är
att sjukvårdspersonal ska koncentrera sig på sjukvård och serviceförvaltningen
ska stödja med resurser för exempelvis förrådshantering, transport av prover
och patienter, städning vid patientutskrivning. Ett försök genomförs från juni

till december i år.
•

Utökning av hjälpmedelsuppdraget

Under föregående år övertog hjälpmedelcentralen uppdraget att ansvara för
digitala trygghetslarm. Under nuvarande år utökas uppdraget med hantering
nyckelgömmor för brukare och även med synhjälpmedel. Dessa utökningar har
lett till ökat förvaringsbehov, vilket resulterade i utbyggnad av befintliga
lokaler.
Utveckling av befintliga tjänster

I kunddialogerna fångas även behov upp som kan leda till utveckling av
befintliga tjänster som serviceförvaltningen utför.
•

Fortsatt satsning på måltidsupplevelsen

I början på året invigdes både Romaskolans och Alleskolans nyrenoverade kök.
Det sistnämnda är resultatet av ett unikt samarbete mellan barm- och
utbildnings förvaltningen och service förvaltningen eftersom lokalerna används
gemensamt. Fler kök och skolrestauranger står på tur under året att renoveras

och fräschas upp. Detta är en del i det omställningsarbete som genom att bland
annat sänka varmhållningstider och öka matlagning från grunden ökar
kvaliteten på måltidsupplevelsen.
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Analyskompetens hos ekonomerna

Under hösten gick ekonomikonsulterna en utbildning "Ekonomen som
analytiker". Arbetet med att utveckla rollen ytterligare pågår och målet är att
tydligare bidra till utveckling av ekonomifunktionen och vara ett större stöd till
cheferna i verksamhetsstyrning.
•

Fortsatt fokus på miljöfordon

Genom fordonsorganisationen har implementeringen av miljöfordon inom
regionen fortsatt. Det finns nu biogas-, miljödiesel- och elfordon. Ytterligare
fordon tillkommer då leasingavtallöper ut. Antalet biogasfordon beräknas vid
årets slut vara cirka 150 stycken, jämfört med 130 vid senaste årsskiftet.
•

Effektivare upphandling

Under förra året utvärderades regionens arbetssätt inom upphandling.
Resultatet visar att dagens upphandlingskonsulter ska hantera ramavtal och
samordnade upphandlingar samt delta i nämndsupphandlingar. Nytt i
rapporten är förslaget om en tjänst som avtalscontroller med placering inom
den centrala upphandlingsfunktionen. Arbetet fortsätter under året med
utformning och finansiering av den nya tjänsten.
•

Gränsöverskridande processer

Översyn av enhetssöverskridande processer så

S01ll

allJtällflilJgsproassell och

/iineiiverSYllspromsen ska leda till effektivare processer och förenklad hantering.
Målet är att flnna arbetssätt, rutiner och checklistor vilket tillsammans leder till
ökad kvalitet och ett bättre arbets flöde. Men framför allt en förbättring för
kunderna.
Regionövergripande projekt
•

Byte av HR-system

Vid årsskiftet driftsattes det nya HR-systemet efter omfattande arbete.
Felaktigheterna som uppstod vid första löneutbetalningen i januari har rättats
och följande utbetalningar har gått som planerat. Även andra moduler för
chefsstöd är nu i drift. En av de förväntade effekterna av systembytet är att
digitalis era vissa tjänster, exempelvis inom anställning.
•

Övergång till ny it-plattform

Arbetet med fas ett fortsätter och det fmns tydliga beslut kting e-postsystem ,
vilket kommer att driftas av JT!'. J nästa fas under 2015 byts utskriftslösning,
e-postsystem samt manageringsverktyget ut.

Serviceförvaltningen
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•

Uppgradering av ekonomisystemet

Under hösten uppgraderas ekonomisystemet, vilket kan påverka både inom
förvaltningen i form av ökad arbetsbelastning och gentemot övriga användare i
form av begränsningar i tillgänglighet under en period.
Förvaltningsövergripande projekt
•

Implementering av regelverket

Arbetet med att förtydliga relationerna mellan ledningskontoret och
serviceförvaltningen fortsätter. Ansvars frågorna med tydliga roller och mandat
för är avgörande för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete inom området
som gynnar kunderna. Fokus under året är roller och ansvar inom it- och
måltidsområdet.
•

Benchrnarking

Förvaltningen fortsätter även under året att i olika benchmarkingprogram inom
måltid och städ. It-kostnaderna ska jämföras i ett nationellt program, SLIToch
så gör även hjälpmedelscentralens tjänster i NYSAM. Även andra tjänster, som
exempelvis ekonomitjänster (inkasso och fakturering) ska under året jämföras
med motsvarande tjänster inom andra serviceorganisationer,
•

E~handel

inom förvaltningen

Under årets första månader har ett arbete gjorts för att implementera e-handel
inom två av restaurangerna inom måltid. För att få effektivisera införandet av
e-handel inom andra områden, har ansvariga inom upphandling och
ekonomisystem påbörjat ett samarbete, med mål att tänka e-handel redan i
början av kommande upphandlingar.
Avslutade projekt

Finns projekt som är avslutade i teorin men som i praktiken fortfarande
påverkar verksamheterna, ett sådant är övergången till ny/enhetlig
telefonileverantör. Det är fortsatt problem inom regionens telefoni vad gäller
driftsstörningar. Förhandlingar pågår med operatör för att förbättra
tillgängligheten.
SI·:!{ \,ICI'J'ClR \'. II:I'NINC; I,N

Bo Magnusson, tf servicedirektör
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SERVICEFÖRVALTNNGENS STYRKORT
Brukare/kunder:

Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och respektfullt bemötta

o KJmdorienteratforhållningssält
o Fl/ngerande kl/nddialoger
o Leverera enligt överenskommelser med kl/nd
Måluppfyllelse kopplat till styrkortet

NK! ska vara minst 56 för varje tjänst (vit)
Alla t/änster klarade detta mål 20 14. NKI ska varagenom};rt och

analyserat till Delår 2.
NK! för förvaltningen ska vara minst 67
Genomsnittligt NKIfor alla tjänster varforra året 73,5.
Minst 90 procent av alla kunder ska vara nöjda (vit)
Genomsnittlig kl/ndnöjdhet var 89,5 flrra året. kl/ndl/ndersiJkmfJgar ska

vara geflomjOrda ad} analyserade till Delår 2.

Serviceförvaltni ngens framgå ngsfa ktorer
•

Kundorienterat förhållningssätt

Serviceförvaltningen ska ha kundens fokus och behov som ledstjärna och ett
sätt är att anpassa tjänsterna utifrån behov både vad gäller innehåll och volym.
Besparingskrav, krav från omgivningen (exempelvis politik och brukare),
förändrat behov hos förvaltningarna samt systemkrav kan påverka
förvaltningens tjänster.
Fokus inom vissa verksamheter är att förbättra kommunikationen, både i skrift
och i dialog. Målet är att kommunicera oavsett form på ett tydligt och
pedagogiskt sätt. Aven kommunikation via intranät och hemsida är ett viktigt
verktyg för att informera om utvecklingen av tjänsterna, exempelvis inom
måltidsverksamheten.
•

Fungerande kunddialoger

Den samlade uppfattningen i verksamheterna är att kunderna över lag är nöjda
med förvaltningen och de tjänster som levereras enligt genomförda
kunddialoger.
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Service förvaltningen saknar dock en enhetlig kunddialogmodell. Det interna
projektet med att implementera regelverket har ett delprojekt som syftar till att
se på förutsättningarna och behovet aven gemensam modell.
I kunddialogerna fångas kundbehovet upp vad gäller utveckling av tjänster,
befintliga eller nya. Kommande eventuella volym förändringar utifrån det
ekonomiska läget är viktiga att fånga upp i kunddialogerna ett tidigt skede.
Leverera enligt överenskommelser med kund

Övervägande delen av förvaltningens levererade tjänster sker enligt de
överenskommelser som finns.
Under första delen av året har störningar i vissa tjänster lett till att
överenskommen kvalitetsnivå inte har uppnåtts. Exempel på dessa är bytet av
telefonileverantör, som lett till störningar inom telefonin, samt bytet av HR·
system, vilket under de första månaderna ledde till problem vid utbetalning av
lön. Dessa störningar har också lett till ökad arbetsbelastning inom visa
grupper och svårighet att hålla tillgänglighetsnivån i supportfunktionerna
genom längre svars tider och begränsade öppettider.
Vissa tjänster har förvaltningen inte kunnat leverera då personalstyrkan varit
för liten för att klara efterfrågan eller för sårbar då backup saknats vid frånvaro.
Kunderna har inte alltid full kunskap om vad som ingår i överenskommelserna.
Ett försök till att komma förbi detta är att ha dialog med de som är närmast, de
som är i beroende av tjänsten, exempel på detta är att informera om innehållet i
städtjänsterna för skola och förskola med berörd personal.
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Processer:

Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting
o Mäta, Iltvärdera samtjämfdra med andra
O

Ett kontinllerligt fdrbättringsarbete

Mäluppfyllelse kopplat till styrkortet

Jämförelser genomförs på samtliga avdelningar (vit)
Alla tjänster kommer inte all genom{ora jämfiire!ser med andra
Följs upp via dialoger (gul)
I samband med kunddia/ogerfdljs tjänsterna IljJp,jinns dock ingen
gemensam kllnddia/ogmodell{o'r att säkra ell fdrvaltningsgemensamt

upplägg.

Serviceförvaltningens framgängsfaktorer:
•

Mäta, utvärdera samt jämföra med andra

Alla tjänster inom serviceförvaltningen jämförs inte med externa leverantörer
av likvärdiga tjänster. Däremot mäts och utvärderas varje tjänst årligen utifrån
förra årets resultat.

BencIJmarking inom städ,fastigbet odJ måltid
F ör tredje året i rad deltar service förvaltningen i det nationella benchmarkingprogrammet som syftar till att jämföra kommunala leverantörer av städ, måltid
och fastighetsskötsel inom förskola, skola och äldreomsorg.
BendJmarking inom it-kostnader i landsting
Även it-kostnader för it på sjukhus ska under året jämföra sig med andra
landsting i det nationella jämförelseprogrammet, SLIT (Landstingens ITstrateger/ ]T-chefer).
Benchmarking inom IJjälpmede!stjänster
Hjälpmedelsverksamheten ingår också i ett nationellt jämförelseprogram,
NYSAM, med syfte att lära och dela med sig av kunskap inom denna
verksamhet till andra landsting/ regioner.
Övrigajämförelser
Aven andra tjänster, som exempelvis ekonomitjänster ska under året jämföras
med motsvarande tjänster inonl andra serviceorganisationer.
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•

Ett kontinuerligt förbättringsarbete

I Regelverk för serviceförvaltningen definieras bland annat processansvar för
serviceförvaltningens tjänster. Det är service förvaltningen som ansvarar för
utvecklingen av tjänsterna och förbättringsarbetet utgår oftast från resultatet i
kunddialog och i kundenkäter.
Ett antal tjänster har förbättrats och utvecklats för att motsvara kundernas
behov. Av dessa kan nämnas gemensam utveckling av användandet av moduler
i HR +, gemensam ekonomiadministration för att stärka arbetet med
flyktingmottagandet samt storstädspatrull på lasarettet för att få mer
regelbunden städning.
Förvaltningen har också startat ett samarbete med Uppsala universitet, Campus
Gotland, där verksamheterna kommer stå som värdar för studenter som gör
sina examensjobb likväl som mindre projekt under studietiden. Förhoppningen
är att på detta sätt få hjälp i utvecklingsarbetet och samtidigt kunna
marknadsföra Region Gotland som en framtida arbetsgivare.
Processmått för tjänstekva litet

En viktig del i processarbetet inom förvaltningen är att, i större utsträckning än
idag, mäta och följa upp hur väl processerna presterar. Syftet med en ökad
mätning och uppföljning är att resultatet ska användas som ingångsvärden för
analys och kontinuerlig styrning. Vad som är en rimlig nivå på tjänstekvaliteten
bör ske i dialog med uppdragsgivaren.
Förvaltningen ska under året fokusera på att hitta rätta mått och mätetal för
samtliga tjänster i syfte att förbättra uppföljning och styrning.
Översyn av befintliga processer

Verksamheterna arbetar ständigt med att förbättra processerna. Under året ska
ett par av de större och ibland gränsöverskridande processerna ses över.
Dessa är:
•

Anställningsprocessen

•

Löneöversynsprocessen

•
•

Menyprocessen
Tjänsteutvecklingsprocessen inom måltid
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Medarbetare/ledare:

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar.
o Coachande ledarskap

o En jiirändrillgsbenägen kllltllr som främjar delaktighet
o KompetenslItveckling IItifråll verksamhetens behov
Måluppfyllelse kopplat till styrkortet

Medelvärdet i den årliga medarbetarenkäten ska inte understiga 4,0 (vit)
Resultatetfrånfjolårets medarbetarenkät var 4, 13.
Sjuktalet ska inte överstiga 4,5 (vit)
Sji,ktalet som redovisades i årsrapporten var 4,2 för perioden.

Serviceförvaltningens framgångsfaktorer:
•

Coachande ledarskap

Förvaltningen har som mål att samtliga chefer ska ha genomgått utbildningen

coachande ledarskap och under året genomgår tre chefer denna utbildning.
•

Förändringsbenägen kultur som främjar delaktighet

Målet är att skapa en förändringsbenägen kultur inom förvaltningen. I vissa
verksamheter används servicehuset för att lyfta frågan och skapa diskussion.
I vissa verksamheter visar det sig att förändringsbenägen kultur kan i vissa fall
öka arbetsbelastningen vilket i sin tur påverkar arbets klimat och utveckling.
Därför är ett helhetsgrepp kring så väl samarbete, effektiva processer liksom
arbetsbelastning med dialog kring ambitions- och kravnivå viktigt.
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Inom vissa verksamheter påverkar de yttre omständigheterna, exempelvis byte
av system eller it-plattform, att även medarbetarnas kompetens måste

förändras för att täcka användarnas behov.
Övriga kompetensinsatser är fortsatt arbete med Ekonomen som analytiker.
En inventering görs inom ärendehantering/ registratur för att klara leverera
tjänster utifrån fastställda baskrav.

Serviceförvaltningen
Region Gotland

Handlingsplaner utifrån medarbetaruppföljningen

Utifrån 2014 års medarbetaruppföljning har samtliga enheter inom
förvaltningen tagit fram handlingsplaner med identifierade förbättringsområden.

Fokus för hela förvaltningen under året 2014/2015 är att arbeta med frågan
"jag serframemot att gå till arbetel'. Övriga områden verksamheterna kommer att
arbeta med under året är bland annat ökad delaktighet och att förvaltningens
mål följs upp och utvärderas.
Lägre sjuktal framför allt inom städverksamheten

Sjukstatistiken vid årsskiftet var lägre än motsvarande period året dessförinnan.
Sjuktalen för innevarande period kan inte redovisas men uppfattningen är att
denna positiva trend håller i sig.
Orsaken till lägre sjukfrånvaro kan bero på olika hälsoaktiviteter som har
genomförts i flera verksamheter. Ett exempel på är ett flerårigt hälsoprojekt för
medarbetarna inom bland annat städverksamheterna och som har innehållit
ergonomi, kost och fysisk träning. Detta tros ha bidragit till att sjuktalet har
sjunkit i denna grupp.
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Ekonomi:
Ekonomin är i uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
O God ekonomisk bushållning
o S ländiga e(jikliviseringar
o Väl jimgerande ekonomisk uppJoljningsprOlw

Måluppfyllelse kopplat till styrkortet

Arets resultat ska vara positivt (grön)

Delårsresl/!Ialelllppgår Iii! +1,9 mnkr och ånprognosenli!! +6,0 mnkr
Förvaltningen har en buffert motsvarande 1procent (grön)
f'orva!lningen har avsall ell bllffirt på 3 mllkr vilkel molsvarar lprOi<nl.

Serviceförvaltningens framgångsfaktorer:
•

God ekonomisk hushållning

Serviceförvaltningen redovisar ett justerat resultat för det första kvartalet på
+1,9 mnkr och en gemensam prognos för innevarande år på +6,0 mnkr.
Samtliga avdelningar redovisar ett positivt resultat för årets första tre månader.
Orsakerna till det förväntade överskottet är utöver bufferten om 3,0 mnkr
framför allt vakanser, försenad inflyttning i ombyggda kök och ökade intäkter.
•

Ständiga effektiviseringar

Den beslutade förtätningen förväntas på sikt ge en besparing genom lägre
lokalhyra. Under året kan det dock tillkomma ökade kostnader för justering
och möblering för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö.
Väl fungerande ekonomisk uppföljningsprocess

Den återkommande månadsprognosen har blivit bättre och mer tillförligt
under det senaste året. Målet är att chefsstödet som används av förvaltningen,
framförallt gällande ekonomisk uppföljning ska riktas mot analys av resultaten.
Resultat- och investeringsprognos

Jan-mars 2015*
\T erksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat
~ ~amtllp ~;ffror r~o.I()\"I~a~

i

tll~~nta\

Justerad
bud et
-125164
114 601
-10563
4229
O
-6334

UtfaU

-125807
113 336
-12471
4229
O
-8242

Avvikelse

Budget

+643 -496684
+1265 480421
+1908
-16263
16263
O
O
O
+1908
O

Helår 2015*
Prognos Avvikelse
-498 184
475921
-22263
16263
O
-6000

+1500
+4500
+6000
O
O
+6000
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Kostnads- och intäktsanalys
•

Personalkostnader januari - mars 2015

Personalkostnaderna, exklusive ersättning till godemän, uppgår för perioden till
54,7 mnkr att jämföras med 51,7 mnkr föregående år. Förändringen innebär en
ökning med 5,8 procent.
Den höga kostnadsutvecklingen beror på att förvaltningen under 2014 hade ett
flertal vakanta tjänster och att uppdragen ökat mellan åren. I januari till mars
2014 hade förvaltningen 486 till 487 årsarbetare och i december 492. Kontant
ersättning för ej uttagen semester har också ökat mellan perioderna. 2015
utbetalades 528 tkr att jämföras med 410 tkr föregående år. Ökningen förklaras
till viss del av ett ansträngt arbetsläge på löneenheten i samband med
systembyte.
•

Personalkostnader januari - december 2014

Personalkostnaderna, exklusive semesterlöneskuldsförändring, uppgick under
förra året till 218,6 mnkr vilket kan jämföras med 213,5 mnkr föregående år.
Förändringen innebär en ökning med 2,4 procent. Den relativt låga
kostnadsutvecklingen beror på att förvaltningen under fjolåret har haft vakanta
tjänster.
Förvaltningen hade i december 498 tillsvidareanställda medarbetare (462
årsarbetare) och 32 visstidsanstälIda (30 årsarbetare). Samma period 2013 var
antalet tillsvidareanställda 493 (456 årsarbetare) och 38 visstidsanställda (34
årsarbetare).
Det totala antalet anställda var således i princip detsamma 2014 som 2013.
Ökningen av tillsvidareanställda beror dels på att hjälpmedelscentralen har fått
utökade uppdrag samt att visstidsanställningar har konverterats till
tillsvidarea ns tällningar.
•

Övriga kostnader

U tbildnings- och resekostnader är något lägre än föregående år. Under
perioden har 0,6 mnkr används till detta jämfört med 0,8 mnkr föregående år.
Konsultkostnaderna har minskat. Under perioden har förvaltningen köpt
konsultstöd för 0,8 mnkr att jämförs mot 1,3 mnkr föregående år. Minskningen
avser framför allt IT-konsulter.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 8,8 mnkr
att jämföras med 8,0 mnkr föregående år. Ökningen överensstämmer till stor
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del med den volymökning som skett (pjäsen) samt de satsningar som gjorts
inom verksamheten.

Periodens lokalkostnader har i jämförelse med föregående år ökat med 0,6
mnkr. Prån 8,6 mnkr till 9,2 mnkr. Ökningen beror på inflyttning i nya
kökslokaler.
Avskrivningar och intern ränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta är 0,5 mnkr lägre än föregående
år, 4,2 mnkr att jämföra med 4,7 mnkr. Minskningen beror på att
reinvesteringar inte skett i samma omfattning som kostnaderna minskat. Hur
variationer i kapitalkostnader över tid ska påverka prissättningen av
förvaltningens tjänster behöver utredas i det fortsatta prissättningsprojektet.
Intäkter

Då hela serviceförvaltningen finansieras genom intäkter varierar intäktsvolymen år från år beroende på ökade eller minskade uppdrag. I jämförelse
med 2014 är periodens intäkter oförändrade och uppgår till 125,8 mnkr. Barnoch utbildningsförvaltningen är serviceförvaltningens största kund, därefter
kommer, efter omstruktureringen av koncerngemensamma tjänster, lednings-

kontoret. Tillsammans med hälso- och sjukvården och socialförvaltningen står
dessa förvaltningar för cirka 90 procent av de interna intäkterna.
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Sam hä II sutveckl i ng:

Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke
O

En grön prodllktion av våra tjänster

Måluppfyllelse kopplat till styrkort

Relativa miljöpåverkan ska minska (grön)

I:'orvaltningen bidrar lItifrån de flmtsättningar som jinm inom miljä odJ det
jinns ett tydligt engagemang odJ en flrståelsefdr miljOfrågan.

Serviceförvaltningens framgångsfaktor
En grön produktion av våra tjänster

Livsmedel ifoklIs
Inom måltidstjänsterna är det stort fokus på både närproducerat och
ekologiskt. Region Gotlands mål är att 25 procent av samtliga livsmedel ska
vara ekologiska. Detta har inte uppnåtts, men utvecklingen är positiv vilket är
ett resultat av tydligare styrning i samband med tilläggsupphandlingar av
ekologiska livsmedel.
Under året ska en ny livsmedelsupphandling genomföras och arbetet med
förberedelserna har påbörjats. Stort fokus läggs på att hitta rätt arbetssätt och
produkter för att matcha såväl uppdraget, att öka andelen ~ologiska och
närproducerade livsmedel, som menyprocessens mål med ökad matlagning från
grunden. Mätningar gjorda 2015 indikerar en ökning av ekologiska livsmedel i
jämförelse med 2014 års nivå, från 19 till 21 procent.

Bir{gasjordonjiir miljon
Fordonsorganisationen fortsätter att bidra med att fler och fler biogasdrivna
leasingbilar rullar på vägarna. Detta arbete ska leda till att cirka 150 av
regionens drygt 300 leasingbilar är biogasbilar vid årets slut. Aven antalet andra
miljöfordon, som elbil och miljödiesel förväntas öka på bekostnad av
bensindrivna.

Miljomedveten prodllktion av tjänster
Inom både städ- och måltids tjänsterna fortsätter arbete med att se över
användning av kemikalier och hur verksamheternas maskiner används för att
minska den negativa miljöpåverkan. Andra exempel är att arbetet kring
matsvinn och satsningen på ökad andel vegetariska måltider för att på så sätt
bidra positivt till miljön.

Serviceförva Itn ingen
Region Gotland

Mi/jÖtertijierade arraflgiirer IIflder Almedalsve,kan
Ansökan till det officiella programmet under Almedalsveckan i år innehåller
frågor utifrån de kriterier som finns för att uppfylla kraven att bli
miljöcertifierad. Frågor som arrangörerna måste svara på. En annan åtgärd är
att Alrnedalskansliet aktiv påminner om miljöcertifiering i samtliga kontakter
med arrangörer.

Griinare administration
De administrativa tjänsterna arbetar med miljömålet genom att minska antalet
pappersutskrifter. Översynen av rekryteringsprolusen förväntas leda till minskat
antal resor då fler djupintervjuer genomför via telefon och farre blir kallade till
fysiska möten.
Minskning av antalet tjänsteresor inom förvaltningen leder även möjlighet att
koppla upp sig via [Tf:s tjänst videokonferens. Arbete pågår också med att
ersätta dagens energikrävande fysiska servrar med moderna, energisnåla
alternativ.

Medborgarfokus

Fokus på att öka medborgarens upplevelse av bemötandet genom fortsatt
satsning på förvaltningens delar i den regiongemensamma kundtjänsten.
Skapar förutsättningar för studenter och arbetssökande

Förvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för studenter att genom
erbjuda uppsatsämnen och/eller praktik under studietiden. Praktikplatser
erbjuds till de olika program, exempelvis det interna uppdraget inom Steget, för
att skapa möjlighet för unga arbetslösa att få arbetslivserfarenhet.
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Ärendenr. 2015/256
Handlingstyp Del§rsrapport 1
Datum 24 april rev 2015-05-08

Delårsrapport 1/2015
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Delårsrapport 1 godkänns.
Regionstyrelsen godkänner de av arbetsutskottet beslutade åtgärderna.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade åtgärderna.

Ätgärdspaket med anledning av det ekonomiska läget
Omedelbara åtgärder måste vidtas för att få stopp på kostnadsutvecklingen. En del akuta
åtgärder gäller året ut, flera åtgärder har även bäring på 2016. Syftet med åtgärdspaketet är
att skapa en ekonomi i balans och uppnå minst nollresultat 2015. Ätgärderna ska skapa
kris medvetande i organisationen. Regionstyrelsens arbetsutskott kommer att kontinuerligt
följa upp det ekonomiska läget i regionen och vid behov föreslå ytterligare åtgärder.
Ledarskap

I nuvarande situation är ledarskapet av yttersta vikt. Förtroendevalda och ledare på alla
nivåer i organisationen måste vara lojala med tagna beslut och ta ett solidariskt ansvar för
att regionens ekonomi ska förbättras.
Alla måste arbeta med att hitta kostnadseffektiva lösningar. Samarbete och samordning ska
ske över förvaltningsgränserna i alla situationer där möjligheten finns. Serviceförvaltningens
*nsteutbud ska nyt~as när så är möjligt, inga egna lösningar får användas.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut

Farfarsprincip gäller för alla rekryterings beslut, även vikariat, hyrpersonal och konsulter.
Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med lednings kontoret.
Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.
Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

arg. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
ot~and
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In*nade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet. Farfarsprincip gäller
vid undantag.
Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till brukare/kund/elev etc.
Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te.
Alla nämnder ska redovisa förväntade effekter av beslutade åtgärder i samband med
kommande månadsrapporter.
Ätgärder med bäring på 2016

Alla utbildningar, konferenser och resor ska prioriteras i gemensamma ledningsgrupper,
antingen på avdelningsnivå eller på förvaltningsnivå. Gemensamma
kompetensutvecklingsplaner för enheter, avdelningar och förvaltningar ska finnas.
Gemensamma riktlinjer för kick off, konferenser och personalvård ska tas fram och
beslutas.
Utökningar av antal medarbetare ska kunna kopplas till tydliga beslut. Förvaltningarna ska
ha kontroll på samtliga rekryteringsprocesser, antingen via centralisering eller via tydliga
regelverk som kontinuerligt följs upp.
Ett larmsystem ska utformas så att ofrivilliga tillsvidareanställningar av tvååringar inte sker.
Centrala inköpsavtal skall följas, varje förvaltning ska utse en ansvarig som ska följa detta.
En förnyad och tydlig resepolicy med syfte att begränsa resekostnaderna ska finnas
beslutad inför 2016.
Inga prisökningar på intern service tillåts inför 2016.
Alla nämnder ska se över sina egna målnivåer, målnivåer över rikets ska ifrågasättas.
Inventering ska ske av vilka projekt som pågår i organisationen. Alla projekt måste ha
politiska beslut avseende syfte, mål, ansvar, budget och tidplan. Detta gäller såväl projekt av
regionutvecklande karriär som projekt av mer administrativ typ. Alla projekt ska följa
projektmodellen.
Ledningskontoret kommer med anledning av åtgärdspaketet att arbeta fram gemensamma
anvisningar och riktlinjer för hur åtgärderna och effekterna av åtgärderna ska följas upp
och samordnas.
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Bakgrund delårsrapport 1

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi.
Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2015) på skatter, statsbidrag och
övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/ förvaltningarnas delårsrapporter
redovisas också viktigare händelser och en kort avstämning av samtliga perspektiv i
respektive nämnds styrkort.

Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -75 mnkr vilket är 78
mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +3 mnkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -93 mnkr.
Regionstyrelsens förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar
sammanlagt en prognos på +8 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ
prognos på -60 mnkr och socialnämnden -37 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos
i balans med budget eller små avvikelser.
I prognosen har inräknats återbetalning av AFA premier som inbetalades år 2004, på +39
mnkr samt förlusttäckningsbidrag på -15 mnkr till Gotlands näringslivs och
etablerings service AB. I 2015 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett
effektivare

lokalutnyt~ande.

På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat

och därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott
beräknas.
Ingen personalstatistik för 2015 finns tillgänglig efter bytet av HR-system vid årsskiftet.
Personalkostnaderna har ökat med 5,5 procent Gan-mars) jämfört med samma period
föregående år. Lönerevisionen 2014 motsvarar 2,8 procent.
En analys av faktiskt arbetade timmar helåret 2014 visar en ökning motsvarande 85
heltids*nster. Den procentuella ökningen är störst på samhällsbyggnads förvaltningen,
teknikförvaltningen och socialförvaltningen. Personalkostnaden 2014 ökade 5,6 procent.
De fInansiella kostnaderna har minskat jämfört med tidigare år till följd av att låneskulden
amorterats och utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat. Låneskulden är på den
lägsta nivån sen 1990. Räntekostnaderna har för de externa lånen sedan 2004 minskat från
33 mnkr till 14 mnkr 2014. För 2015 beräknas räntekostnaderna uppgå 13,5 mnkr.
En investeringsprognos görs i samband med månadsrapporten i april.
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Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - mars

2015
·3944

2014
4238
-8379
-219

916
-2001
-55

-8315
-219

2015
4100
-8395
-214

-1140
1128
3
-6

-4.590
4523
19
-27

-4509
4534
16
-38

-4360
4370
24
-22

-15

";75

3

12

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Arets resultat

Ledningskontorets bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Arets första genomarbetade
prognos pekar på ett underskott på 93 mnkr. Det är ett, även i historiskt perspektiv, väldigt
stort beräknat underskott. Inte någon gång de senaste 10 åren har nämnderna beräknat ett
så högt underskott den här tiden på året.
Trots att de AFA premier på 39 mnkr som betalades år 2004 återbetalas i år, räcker inte det
för att väga upp det svaga nämndsresultatet. Det är av största vikt att nämnderna återfår
balans i ekonomin.
Med den ekonomiska situation Region Gotland har innevarande år och som förväntas
kommande år krävs genomförande av strategiska och strukturella förändringar i
verksamheten.
I samband med regionfullmäktiges beslut om 2015 års budget och plan för 2016-2017 gavs
ett uppdrag tillledningskontoret om att utreda och ta fram förslag till
strukturförändringar/ effektiviseringar motsvarande 1 procent av budgetomslutningen,
minst 44 mnkr. Dessa förslag redovisas i särskilt ärende.
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Sammanställning per nämnd, mnkr
!

Budget!
! jan- mars iI
;

Nämnd

!

Regionstyrelsen

!
!

2015

Varav
/edningskontoret

I
I

Tekniska nämnden

!

Varav

!

teknikförva/tningen

!

samhä//sbyggnadsförva/tningen

l

l

711

I

Prognos

2015

2015

2015

2

235

227

O

24

24

O

2

O

211

2

B

-6!

-Bi!

21

209
-6

6

10

190

190

O

24

140
50
22

O

4

1

140
50
22

O
O

51

13

13

O

20
1
2

O

141
1129

~1

O

-3

140
1126

-3

7

286

286

O

-2

1209
1390

-37
-60

-31
-35

4607

-93

-14

;

471

57

-10 !i
!

I

!
351I
12i!

J

I

42!

I

I
-7!
-]l

O

!

293 I
330 !

295
349

-2
-19

I
l

1133 !!

!

O

I

72

!

20

72i!

72

Barn- och utbildningsnämnden

8

71!

341;
278

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

HellE Bokslut
avvikelse
2014

71
721

34
275

Kultur- och fritidsnämnden

Summa

!

Budget

6
3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hälso- och sjukvärdsnämnden

2015

I

jan-mars

151
5
-2

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

i; Avvikelse

jan-mars!;

J
I

po/itikerorganisation
serviceförva/tningen

1

73 !i

Utfall

;

!

J

I
1159

!

-26

1172 1
1330
4514

Personal
Ingen personalstatistik pr 2015 finns tillgänglig efter ~tet av HR !)Istem vid årsskiftet.
Personalkostnaderna har januari till mars 2015 ökat från 721 mnkr föregående år till 761
mnkr, 2015. Det motsvarar en ökning på 5,5 procent. Lönerevisionen motsvarar 2,8
procent.
Under föregående år hade vi en förhållandevis kraftig ökning av antal anställda och även
personalkostnad. Detta har analyserats vidare då det var en ökning som inte var förväntad.
En jämförelse av me dellön e rna totalt i regionen visar att de ökade med 2,9 procent för
tillsvidareanställda. Den största delen av ökningen av personalkostnaden hänförs alltså till
att vi är fler.
Nedan visas ett diagram över utvecklingen av antal anställda de senaste tre åren.
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Trend antal anställda 2012-2014
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Under år 2012 beslutades om anställningsstopp som ett led i att hejda den då oroande
kostnadsutvecklingen. I ovanstående diagram syns tydligt att antalet visstidsanställningar
sjönk 2012 men därefter ökat. Det fanns 452 visstidsanställda januari 2013 och i dec 2014
var det 642 stycken.
Antalet medarbetare ett visst datum ger en ögonblicksbild och kan visa på en trend men ger
inte en rättvisande bild om volymförändringar för ett år. För att få en bättre uppfattning
om volymförändringar 2014 har en jämförelse gjorts av faktiskt arbetad tid.
Förvaltning

LK
SF
TKF
SBF
KFF
BUF
GVF
HSF
SOF
Totalt

Faktiskt arbetad tid
2014-timmar

Diff % jfr 2013

Förändring omräknat i
årsarbetare

80624

-13,1%

-7,2

747661

+-0

+0,2

412358

+3,6%

+ 8,4

248555

+5,0%

+7,0

181 265

+2,4%

2101775

-0,3%

+2,5
-3,5

435480

-1,0%

-2,6

1933 753

+ 3,0%

2589726

+3,2%

+32J
+47,4

8731197

+1,7°/0

+84,9

I tabellen kan udäsas att den största ökningen avarbetad tid skett på socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Däremot har den största procentuella förändringen
skett på samhällsbyggnads förvaltningen och teknikförvaltningen.
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I anvisningarna till delårsrapport 1 stod bland annat att nämnderna skulle göra en
jämförelse över tid av antal tillsvidare och antal tidsbegränsat anställda, analysera
personalkostnaden samt redovisa andel heltid respektive deltidsanställda. I anvisningarna
stod också att det i analysen bland annat skulle framgå varför antalet anställda ökat eller
minskat och göra en bedömning av hur utvecklingen ser ut framåt.
Då det stod klart att det inte fanns tillgänglig personalstatistik har förvaltningarna fått i
uppdrag att göra ovanstående analys men använda data från årsskiftet vilket har gjort att
delar av analysen inte var möjlig att göra. Nämnderna har inte använt faktiskt arbetad tid
som underlag.
Nämndernas analys av personalstatistik och personalkostnader

Serviceförvaltningen ökade antal anställda med 5 st. 2014 jämfört med 2013. Vakanta
~änster

tillsattes under året och uppdraget för förvaltningen ökade framförallt på

hjälpmedelscentralen. Personalkostnaden för första kvartalet 2015 har ökat med 5,8 %
jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen beror på att antal anställda ökade i
slutet av 2014.
Inom teknikförvaltningen har antalet medarbetare ökat under 2014 på planerings- och
utvecklingsavdelningen och inom V A- och avfallsverksamheten. Ökningen är inom ram för
fastställd personalbudget vilket innebär att den är planerad. Personalkostnaden första
kvartalet har ökat med 7,2 % jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av
ökningen av antal anställda. Personalkostnaderna jan-mars på räddningstjänsten ökat med
15 procent och till följd av utökat uppdrag.
Kultur- och fritids förvaltningen har ökat med 7 anställda under föregående år jämfört med
året innan till följd av tidigare vakanser och utökning av personal på Hemsebadet.
Personalkostnaden har ökat mer än antal anställda vilket tros bero på att nyanställda
anställs med högre lön än tidigare anställda. Framförallt gäller detta chefer.
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen har en personalkostnadsökning första
kvartalet 2015 jämfört med 2014 som motsvarar ordinarie lönerevision.
Socialnämnden har ökat antal anställda med 73 stycken 2014 jämfört med 2013. Ökningen
förklaras till största delen av anställningar i samband med utökat mottagande av
ensamkommande flyktingbarn samt ökad bemanning inom hemsjukvården och tillfällig
korttidsenhet i Hemse. Perioden jan-mars 2015 har personalkostnaderna ökat med 5
procent jämfört med samma period 2014.
Inom hälso- och sjukvården används inte bara visstidsanställda och timanställda när en
ordinarie befattningshavare saknas utan även hyrpersonal vilket gör att det inte fmns några
direkta samband mellan personalkostnad och antal anställda. Det samlande namnet för den
typen av kostnader är arbetskraftskostnader. Kostnaden för arbetskraft ökade första
kvartalet med 3,5 procent jämfört med 2014.
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Användningen av hyrpersonal varierar över tid och mellan verksamhetsområden beroende
på hur bemanningsläget ser ut. Bemanningsbrist gör även att överkostnader i form av
övertid ökar. Det finns även en form av löneglidning då lönekraven vid nyanställningar
ökat. Den satsning som gjorts på sjuksköterskor och som varit positiv för gruppen, leder
samtidigt till att personalkostnaden ökat snabbare än antalet anställda. En önskvärd
utveckling är att antalet anställda ökar medan den totala kostnaden för personal inklusive
hyrpersonal minskar då förvaltningen har stora kostnader för bemannings brist. Exempel på
områden där antalet anställda ökat under föregående år är 12 fler ST-läkare, 2
projektanställningar för genomförandet av Struktur 2015, 1 kanslichef, 2 sociala
samordnare som finansieras av medel inom projektet "Bättre liv för mest sjuka äldre", 6 för
socialpsykiatriskt team och Mini-Maria.

Nämndernas sammanfattande kommentarer
N edan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten och i de fall det finns
redovisat, även vilka åtgärder nämnderna avser att genomföra för att nå en ekonomi i
balans vid årets slut.
Regionstyrelsen, + 7,7 mnkr
Ledningskontoret, +1,5 mnkr

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till + 1,5
mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till vakanser och till kontorets buffert. Det
prognostiserade resultatet ligger betydligt lägre än resultaten för tidigare år. Bakgrund till
detta är bland annat det inarbetade besparingsbetinget om 3,0 mnkr som innebär att fler av
de övergripande anslagen som tidigare år uppvisat överskott numera beräknas ligga i paritet
med budget.
Ett observandum är att i prognosen har anslagen för näringsliv och stimulans biogas för
närvarande beräknats åtgå i budgeterad omfattning.
Politikerorganisationen, +0,2 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
region fullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, patientnämnd och valnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,2
mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen. Prognosen för regionfullmäktige, revision,
valnämnd, överförmyndarnämnd och patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad
nivå. I jämförelse med resultatet för 2014 är prognosen väsentligt lägre. Detta bland annat
beroende på att det i år satsas på utbildning av "nya" förtroendevalda efter fjolårets val.
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Vidare så uppvisade valnämnden ett betydande överskott föregående år utifrån erhållet
statsbidrag för genomförandet av de två valen.
Serviceförvaltningen, +6 mnkr

Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt finansieras av
de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 497 mnkr och prognosen
beräknas till 491 mnkr.
Periodens resultat visar på ett överskott på 1,9 mnkr och en beräknad årsprognos på +6,0

mnkr. Överskottet utöver bufferten på 3,0 mnkr beror framförallt på vakanser, försenad
inflyttning i ombyggda kök samt ökade intäkter.
Ett antal större projekt, framförallt inom teknik och system, drivs av förvaltningen och
berör i stort sett samtliga medarbetare inom regionen. Genom täta kunddialoger och god
kommunikation ska förvaltningen försöka minimera de störningar som eventuellt kan
uppkomma.
Regelverket som styr utbud och utveckling av service förvaltningens

~änster

används, men

det finns fortfarande utvecklingsområden, exempelvis fortsatt arbete med att förtydliga
roller, ansvar och styrning mellan serviceförvaltningen och ledningskontoret inom
framförallt måltids-, it- och

tele~änster.

Tekniska nämnden, O mnkr
Teknikförvaltningen,

o mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin är i balans och att teknikförvaltningen
kommer att få ett resultat enligt fastställd budget. Prognosen baseras på försiktiga
bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders verksamhet.
Periodens resultat är negativt vilket till stor del beror på säsongsvariationer i verksamheten.
Under perioden har omorganisation av verksamheterna inom tekniska nämnden förberetts
och genomförts. Den nya organisationen trädde i kraft 1 april. 2015. I och med
omorganisationen har tekniska nämndens verksamheter, förutom

räddnings~änsten,

samlats i en förvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, O mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin är i balans.
Räddnings~änsten

har startat den förstärkta organisationen under januari månad.

Verksamheterna kommer under våren att ha en inkörningsperiod både i att lära sig området
och att få i ordning lokalerna. Rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap fortsätter
att ställa till problem, just nu är problemen störst i Klintehamn.
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Byggnadsnämnden, -0,3 mnkr
Den ekonomiska prognosen visar ett underskott på 310 tkr vid årets slut. I samband med
den organisationsförändring som genomförts ökar overheadkostnaderna med 1 033 tkr för
nämndens verksamheter. Kostnadsökningen bedöms inte klaras av inom befintlig ram med
bibehållen kvalitet.
En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i PBL
inte klaras fullt ut. Beroende på ärendetyp så klaras mellan 73 och 88 procent inom tio
veckor.
Enhet Bygg har från mars 2015 delats in i två distrikt för bygglov och byggkontroll, norra
och södra Gotland. En företagshandläggare som ska fungera som kontaktperson för
företagskunder gällande både bygglov, kontroll och anmälan introduceras från april 2015.
Under våren kommer också "Snabba lov" att introduceras. Enklare, kompletta
delegationsärenden ska kunna ges beslut av handläggare inom en vecka.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +O,lmnkr
Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Den 1 april 2015 genomfördes en
organisationsförändring i samhällsbyggnads förvaltningen och teknikförvaltningen.
Förändringen innebär ökade overhead kostnader med 1 092 tkr för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamheter. Kostnadsökningen bedöms kunna hanteras utan
ramtillskott men kan innebära en sämre kvalitet och att informationsinsatser påverkas.
Kultur- och fritidsnämnden, -0,6 mnkr
Nämndens årsprognos visar på ett underskott vid årets slut som hänförs till ökade
hyreskostnader för Roma ungdomsgård. Ambitionen är att under året vidta åtgärder för att
nå ett positivt resultat.
Dialoger med kulturutövare och civilsamhället gällande ny kulturplan har påbörjats under
perioden. För att skapa förutsättningar för de människor med annan etnisk bakgrund som
kommer till Gotland under 2015 och framåt har en grupp bildats på förvaltningen med
deltagare från alla avdelningar.
Barn- och utbildningsnämnden, -0,8 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 126 mnkr, dvs. drygt 1,1 miljard.
Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 2,9 mnkr' Ambitionen är att arbeta in
det uppkomna underskottet på dels förvaltningsnivå och dels inom respektive skolform.
Den uppmärksamhet som riktas mot skolans område kan ingen undgå. Då målet är att ge
alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver måste arbetet med att förbättra
resultaten fortsätta. Det sker bland annat genom att stärka fokus på respektive skolform
och få en tydligare styrkedja och därmed även säkra en budget i balans.
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Förvaltningen erhöll 14,5 mnkr för löneökningar, dock är bedömningen att
personalkostnadsökningen kommer att uppgå till drygt 20 mnkr.
Med förväntat fortsatt ökade behov inom äldreomsorgen är resursfördelningsmodellen
mycket viktig. Modellen gav 11,8 mnkr 2015 som fördelades på särskilt boende, hem*nst,
korttidsboende och trygghetslarm.
Social*nstlagen har utvecklats från en ramlag till att rymma större detalj styrning. Det gäller
inte minst inom individ- och familjeomsorgens verksamheter där krav på utredning, tillgång
till socialsekreterare och besöksfrekvens ökat. Nationellt presenteras metoder och verktyg
för att höja kvaliteten. Däremot tillförs inga nya resurser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -60 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott på 60 mnkr vid årets slut. För att nå
denna prognos krävs kraftiga åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen.
Förvaltningen har beslutat om ett stopp paket och arbetar i dagsläget intensivt med att
arbeta fram ytterligare åtgärder inom framförallt områdena arbetskraft, läkemedel och
utomlänsvård.
De åtgärder som förvaltningen beslutat om och som Hälso- och sjukvårdsnämnden ställt
sig bakom är följ ande:

•

Stopp för hyrpersonal, förutom inom primärvården, slutenvården, rehabmedicin

•

och psykiatrin.
Stopp för övertid inom icke akut verksamhet.

•

Stopp för alla inköp som inte är absolut nödvändiga i sjukvårdsarbetet.

•

Stopp för all intern representation, inklusive att ingen personalfest alternativt
julaktivitet kommer att anordnas under 2015.

•

Stopp för all utbildning/konferenser förutom långsiktiga strategiska utbildningar,
exempelvis ST-läkarnas utbildningar, högskoleutbildningar för vidareutbildning av
specialistsjuksköterskor.

Dessa stopp är åtgärder som har en begränsad effekt och som inte är möjliga att besluta om
på lång sikt. För att nå den långsiktiga vändningen i kostnadsutvecklingen kommer en rad
andra områden att analyseras och åtgärder vidtas.
En strategisk viktig utgångspunkt för detta arbete är att arbetet med Struktur 2015 kommer
att fortsätta sedan tidigare.
På en kort period har mycket utvecklingsarbete skett. Inom cancersjukvården har
handlingsplan tagits fram och dialogmöte hållits för att vara med i den statliga satsningen
som ska standardisera vårdförloppen och korta väntetiderna för patientgruppen.

12 (13)

13
13 (13)

Ledningskontoret
Ulrika Jansson

Inom primärvården har trygghetspunkter öppnat i Katthammarsvik och Burgsvik och
vårdcentralen Wisby Söder fick andraplats i förnyelsepriset för sitt arbete med att förkorta
väntetiden till samtalsbehandling vid psykisk ohälsa.
Perioden januari-mars präglas också av ett svårt bemanningsläge främst inom primärvård
och slutenvården. Detta leder till en ansträngd arbetsmiljö och vårdplatser har tidvis fått
lov att stängas.
Patientnämnden, O mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2015.
Överförmyndarnämnden, O mnkr

Budgeten för nämnden är i balans för 2015.
Förändringar i lagstiftningen medför att fler arbetsuppgifter kommer att åläggas nämnden.
Dels vad gäller granskningen av nya ställföreträdare och att säkerställa att de får en god
grund- och fortbildning. Sannolikt kommer överförmyndarnämnden även överta uppgifter
som idag utförs av tingsrätterna. En utredning arbetar nu med riktlinjer för den konkreta
förändringen.

Ledningskontoret
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Åsa Högberg

Datum 2015-05-08

Regionstyrelsen

Besparingsuppdrag 2016-2018
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att i samband med budgetbeslut 2016
besluta enligt nedanstående förslag Kortsiktiga åtgärder 2016.

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att ge
förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara
att arbetet ska sätta igång 2016 och ge effekt under 2017 och 2018. Förslag ska
arbetas fram under hösten 2015 och lämnas till ledningskontoret i februari 2016
enligt kommande anvisningar.

•

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för
en genomlysning enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys,
ekonomistyrning. Analysgruppen ska arbeta under hösten 2015 och rapport med
åtgärdsförslag ska redovisas till regionstyrelsen i februari 2016.

•

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att samordna och prioritera
nämndernas förslag till förändringar tillsammans med åtgärdsförslag från SKL:s
analysgrupp och ge ett samlat förslag på åtgärder till regionfullmäktige i juni 2016.

•

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i
uppdrag att göra en analys av gränssnittet mellan regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag kring styrningen av hälso- och sjukvården avseende
nationella och mellanregionala frågor och överenskommelser.

Målbild

Målbilden är att Region Gotland har en långsiktigt hållbar verksamhet som bedrivs
inom de resurser som finns. Regionen arbetar med god ekonomisk hushållning vilket
innebär att resultatet uppgår till 2 procent av nettoomsättningen och de
skattefinansierade investeringarna är egenfinansierade. Regionen arbetar
utvecklingsinriktat och med att utnyttja sina resurser på det mest effektiva sättet samt
ligger i framkant i Sverige avseende förnyelseinriktat arbetssätt.
Bakgrund

Regionstyrelsen tog i samband med beslut om budget 2015 även beslut om att ge
ledningskontoret i uppdrag att inför budgetarbetet med 2016 års budget utreda och
ta fram förslag till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 % av
budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Arbetet bör ske utifrån kostnadsjämförelser,
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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översyn av gränsöverskridande processer och ett helhetsperspektiv utifrån Region
Gotlands ansvar och service till medborgarna.
Med anledning av den svaga utveckling av skatte- och bidragsintäkter och den höga
nettokostnadsutveckling som regionens verksamheter haft senaste året är behovet
stort att se över möjligheten att minska utbudet för att kunna anpassa
verksamheterna till intäktsutrymmet.
•

Utveckling av kostnader och resultat de senaste åren
Nettokostnadsutvecklingen de senaste åren har, förutom år 2013, överstigit
utvecklingen av skatte- och bidragsintäkter. En indexerad bild med utgångsvärde
100 år 2007 visar att kostnadsutvecklingen år 2014 är 121 medan intäkterna har
ökat från 100 till 119 under samma period. Utvecklingen ser med nuvarande
planeringsförutsättningar ut att accelerera.

•

Resultatprognos de kommande åren
Prognosen ser inte bra ut de kommande åren. Den samhällsekonomiska
utvecklingen ser inte ut att ta fart, medan upplevelsen är att behoven av
regionens utbud ökar. Med dagens utgångsläge finns inga medel för utökning
framåt utan snarare minskat utbud.

•

Behov av investeringar
Investeringsplanerna de närmaste åren är stora. Framförallt investeringarna i en
ny gymnasieskola, kryssningskaj, utbyggnad av hamnen i Klintehamn samt stora
VA-investeringar gör att investeringsbudgeten är överintecknad. Det finns i
dagsläget ytterst litet utrymme för nya behov eller reinvesteringar.

•

Skatteunderlag och övriga intäkter
Skatteunderlaget ökar mycket sakta de närmaste åren, framförallt pga den låga
utvecklingen i samhällsekonomin. För att kunna öka skatteunderlaget reellt krävs
en befolkningsökning i takt med den nya prognos som är framtagen. Ett ökat
flyktingmottagande är positivt utifrån antagandet att de personer som kommer till
Gotland också kommer att stanna kvar efter sin asyltid. Initialt kommer det dock
att belasta verksamheten i form av insatser den första tiden. En del av dessa
kommer att bekostas av Migrationsverket, men det är i nuläget svårt att veta hur
ersättningen kommer att täcka uppkomna kostnader.
Övriga intäkter i form av riktade statsbidrag finns för de olika verksamheterna,
dock är det svårt att finansiera den ordinarie verksamheten med dessa eftersom
det oftast rör sig om bidrag där det krävs extraordinära insatser från regionen.

•

Varför?
För att kunna bedriva en hållbar och utvecklingsinriktad verksamhet måste den
vara finansierad i sitt grunduppdrag. Det är idag svårt att se att så är fallet, kanske
framförallt inom hälso- och sjukvård samt delar inom vård och omsorg. Den
demografiska utvecklingen framåt kräver att det finns utrymme för utökningar i
takt med att intäkterna växer, de ökade intäkterna kan inte användas för att täcka
tidigare underfinansierad verksamhet.

•

Konsekvenser
Konsekvenserna framåt är i dagsläget svåra att förutse. Det kan konstateras att
åtgärder behöver göras som kommer att drabba medborgarna i form av sänkt
utbud. Detta kommer dock inte att behöva innebära sänkt kvalitet i den
verksamhet som finns. Att utnyttja resurserna till de verksamheter som
prioriteras och därmed också besluta om borttagande eller avveckling av icke
prioriterad verksamhet är viktigt. Eftersom regionens verksamheter i många fall
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är kommunicerande kärl är det viktigt att konsekvenserna beskrivs utifrån ett
helhetsperspektiv.
•

Tidplan
Med anledning av det ansträngda läget måste åtgärder göras både kortsiktigt och
långsiktigt.
Inför 2016 behöver nämnderna efter beslut i regionfullmäktige i juni arbeta med
åtgärder för att nämnden ska kunna besluta om en intern budget senast i
november 2015.
Detta arbete behöver också ha ett längre perspektiv för att få effekter även under
2017 och 2018 enligt nedanstående inriktning under avsnittet Långsiktiga
åtgärder fram till 2018. Rapportering av uppdragen med mer långsiktigt
perspektiv ska ske i februari 2016.
Regionstyrelsen ger rapport med åtgärdsförslag till regionfullmäktige i juni 2016.

Åtgärder
Kortsiktiga åtgärder 2016

Förslag till åtgärder i samband med budget 2016
• Dra ner personalkostnadskompensationen med 26 mnkr
• Dra ner kompensationen för interna och externa avtal med 23 mnkr
• Begränsa investeringsbudgeten från 2018 och framåt 2 år för skattefinansierade
investeringar. Max 250 mnkr varje år
• Besparingar i samband med omorganisation av TN:s förvaltningsorganisation på
4,5 mnkr samt BUN:s och GVN:s förvaltningsorganisation på 3,5 mnkr.
• Generell besparing till alla nämnder på sammanlagt 45 mnkr.
Åtgärderna beslutas i samband med budgetbeslut 2016.
Långsiktiga åtgärder fram till 2018

För att arbeta med mer långsiktighet än enbart kortsiktiga besparingar behövs det
parallellt ske aktiviteter som har bäring på 2018. Utgångsläge för dessa aktiviteter ska
vara samarbete och samverkande processer. Fokus måste vara att titta på områden
som ger stor ekonomisk effekt vid förändringar.
Nämnderna ska arbeta med att identifiera de målgrupper som har sammansatta
behov och matcha tjänster för att motsvara dessa behov. Man ska arbeta med att
hitta nya former av tjänster till de som har enklare behov. Prioritering ska ske av
brukare/kunder/medborgare med störst behov. Arbete ska göras för att möjliggöra
delaktighet där brukaren/ kunden/medborgaren ses som en resurs och själv är aktiv
och bidrar med att skapa tjänsten med egna handlingar.
Regionen ska gemensamt utveckla system för innovationer och en kultur som
stimulerar kreativitet och utveckling. Alla nämnder ska arbeta för att möjliggöra
verksamhetsnära utveckling där professionen och medarbetarna är delaktiga och ses
som en resurs för att utveckla och leda arbetet mot nya lösningar.
Regionen måste också fokusera på det som ger tillväxt på Gotland och som
understödjer en positiv landsbygdsutveckling. Åtgärder för att nå balans i ekonomin
får inte motverka den utveckling som syns i det gotländska näringslivet och de
satsningar som sker för att göra Gotland till årets tillväxtkommun.
Uppdrag ges till nämnderna att ge förslag på förändringar i utbudet och
effektiviseringar. Fokus ska vara på verksamhetsförändringar och
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verksamhetsförbättringar som framförallt genererar minskade kostnader, men också
ger effektivare gränsöverskridande processer.
Arbetet ska ta hänsyn till ovanstående förutsättningar i form av brukarperspektiv,
medarbetarperspektiv samt fokus på tillväxtarbete. Arbetet ska sätta igång 2016 och
ge effekt under 2017 och 2018. Förslag ska arbetas fram under hösten 2015 och
redovisas till ledningskontoret i februari 2016.
Uppdrag ges till ledningskontoret att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning
enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys, ekonomistyrning. Analysgruppen ska
arbeta under hösten 2015 och rapport med åtgärdsförslag ska redovisas till
regionstyrelsen i februari 2016.
Uppdrag ges till regionstyrelsen att samordna och prioritera de olika förslagen från
nämnderna och SKL:s analysgrupp. Regionstyrelsen ska lämna ett samlat förslag till
regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni 2016.
Gemensamt uppdrag ges till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att
göra en analys av gränssnittet mellan regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag kring styrningen av hälso- och sjukvården avseende
nationella och mellanregionala frågor och överenskommelser.
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Datum 14 april 2015

Regionstyrelsen

Uppdrag. Lokalutnyttjande vid Västerhejde skola
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta att
• Teknikförvaltningen får uppdraget att utreda alternativ 1 från förstudie från
2013-09-11 med eventuellt beaktande av ianspråktagande av intilliggande
fotbollsplan på den östra delen av skolgården.
• Serviceförvaltningen i samarbete med teknikförvaltningen närmare utreder
om intilliggande restaurang kan användas för skolköksändamål.
Sammanfattning
Ledningskontoret har i samarbete med teknikförvaltningen och barn och
utbildnings förvaltningen fört en dialog för att besvara regionstyrelsens uppdrag att
komplettera utredningen om lokalutnyt*nde vid Västerhejde skola enligt beslut (Rs
§ 300). I detta arbete prövas bland annat annan lokalisation i anslutning till nuvarande
skola.
Vid en samlad bedömning förefaller alternativet att behålla västerhejde skola
(huvudbyggnad) och ersätta paviljonger med ny byggnad på samma tomt/fastighet
vara mest gångbar.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade vid budgetberedningen 2014-05-26 i § 142, att:
- Byggnation av ny skola i Västerhejde ska ske i anslutning till Västerhejde skola.
- Byggnation ska ske på kommunal mark alternativt inköpt mark.
Regionstyrelsen beslutade 2014-05-26 i § 141 även att ge BUN i uppdrag att, i
samarbete med tekniska nämnden, utreda lokalutnyttjande vid Västerhejde skola,
omfattande både planerade och existerande byggnader, utifrån de förutsättningar
som ges i strategisk plan och budget 2015-2017.
BUN beslutade 2014-09-17 i § 73 att den nya skolan placeras enligt Teknikförvaltningens förslag 2 (fotbollsplanen) med byggstart snarast, att markera vid höstens
budgetavstämning att den nya kostnadskalkylen oavsett alternativ är högre än tidigare
beräknad investeringskostnad (110 mnkr) samt att de byggnader i nuvarande
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Västerhejde skola som är möjliga att renovera ska användas som förskolelokaler och
lokaler för fritidshem och skola. Dessutom beslutar BUN att ge förvaltningschefen i
uppdrag att informera ledningskontoret om konsekvenser av detta samhällsbyggnadsprojekt, t.ex. för IFK Visby, samt att ge förvaltningen i uppdrag att till
regionstyrelsen redovisa uppdrag om lokalutnyttjande.
Arbetsutskottet efterfrågar ytterligare analys gällande projektet som helhet och kring
kostnadseffektiva och långsiktiga alternativ.
Bedömning
Vid möten med projektavdelning framkommer efter genomgångar att de lösningar
som är redovisade som alternativ 1,2 och 3 i rapport från 11 september 2013 samt
fördjupad förstudie 25 augusti 2015 är de mest gångbara.
Projektavdelningen bedömer att de alternativa förslag som kommit fram i andra
sammanhang bland annat förslag på lokalisation på intilliggande åkermark blir inte
billigare och innebär också svårigheter med infrastruktur.
Fastighetsförvaltningsavdelningen förordar en lösning där man framförallt behåller
huvudbyggnad och ersätter dåliga paviljonger med nytt hus på samma fastighet/tomt
eller annan lokalisation vilket sammanfaller med alternativen i rapport från 11
september 2013.
Vid dialog med IFK Visby uppger föreningen att man är intresserad att flytta sin
fotbollsplan till annan fastighet i Vibble och dänned bidra med möjlighet till
lokalisation av ny skola på nuvarande fotbollsplan.
Ledningskontoret bedömer att detta alternativ är tveksamt av kostnadsskäl och
tidsskäl. Det finns en möjlig lokalisation för ny fotbollsplan men inga uppgifter om
kostnader för mark och etablerings kostnader. Det finns en osäkerhet om tid för
bygglovprocess av ny fotbollsplan och tiden för färdigställande av densamma. En
fördel med alternativet är att behovet av evakueringslokaler under byggtiden
sannolikt är mycket begränsad.
På det möte som genomfördes i mars om Visborgsotnrådet berördes Västerhejde
enbart rudimentärt men önskemål finns att ändra nuvarande placering av skola
närmare idrottshall samt skapa utrymme för expansion för skolan när det behövs. I
nuläget kommer en skola i Visborg inte kunna ersätta Västerhejde skola pga. tid
(fysisk planering) och att den kommer att utgöra en solitär enhet på Visborg. Det
alternativet bedöms i nuläget inte vara gångbart.
I dialog med BUF och BUN (Anders Jolby och Brittis B) uppgavs att det är viktigt
att ett huvudalternativ kostnadsberäknas och förs fram för dialog vid
budgetberedningen. BU F/BU N har inga fler synpunkter än tidigare givna och ser en
lokalisation på befintligt område som gångbart.
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Slutsats
Vid en samlad bedömning förefaller alternativet att behålla västerhejde skola
(huvudbyggnad) och ersätta paviljonger med ny byggnad på samma tomt/ fastighet
vara mest gångbar. Detta alternativ ger möjlighet till viss etappvis utbyggnad och
framförallt utnyttjande av regionägd befintlig fastighet som är ämnad för
skolverksamhet. Inom detta alternativområde finns två lösningar där det ena
alternativet innebär ianspråktagande av intilliggande fotbollsplan på den östra delen
av skolgården. Enligt projektavdelningen kan man efter rivning av dåliga paviljonger
ersätta dessa med kompletterande skolbyggnad utan att ta fotbollsplanen i anspråk
även om tomten/området blir trång. En kombination av alt 1 och 2 (rapport 11
september 2013) är också gångbar. I samband med nybyggnation/ ombyggnation
uppstår under byggtiden behov av tillfälliga lokaler som inte är kostnadsredovisade.
En lösning för nytt kök finns med i detta ~ternativ men bör kompletteras med
utredning om och på vilket sätt befintlig restaurang på andra sidan vägen kan
utnyt~as för samma ändamål. Med lokalisation på befintlig plats behåller man också
värdefullt samarbete med IFK Visby. Enligt tidigare beräknade kostnader innebär
ovanstående alternativ 85-90 mkr och genomförandetiden till ca 36-38 månader.
Övriga alternativ med förläggning inom visborgområdet, på fotbollsplanen andra
sidan vägen eller förläggning på annan intilliggande mark är mindre lämplig
framförallt pga. tidsaspekter för fysisk planering och bedöms i vissa fall inte ge
mervärden i förhållande till kostnader. Enligt projektavdelningen medger nuvarande
detaljplan för fotbollsplanen på andra sidan vägen skolbyggnad men
ledningskontorets bedömning är att ersättningsmark och bygglov- detaljplaneprocesser för alternativ lokalisering aversättningsmark för fotbollsplanen är
kostnadsmässigt och tidsmässigt för osäkra för att detta alternativ skall övervägas.
Kostnaderna för samtliga övriga alternativ bedöms av projektavdelningen vara
omkring 90-100 mkr oaktat ersättningskostnader för fotbollsplanen.
Genomförandetiden för övriga alternativ har för stora osäkerhetsvariabler vilket
innebär att det inte går att göra någon bedömning mer än att tiden sannolikt
överstiger 36 månader bland annat pga. bygglovprocess.
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?
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3 (3)

23

Nygärds 3:1, Västerhejde
Västerhejde skola
Lokaler Västerhejde skola
Förstudie

RAPPORT
11 september 2013

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 1897 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

24
Nyg§rds 3: 1, Västerhejde
Västerhejde skola
Lokaler Västerhejde skola

Projektavdelningen
Handläggare Anders Flodman
Telefon 0498 26 92 90
E-post anders.flodman@qotland.se

Projektnr 105 68

RAPPORT
Förstudie

Datum 2013-09-11

Innehåll
Organisation
Uppdrag
Verksamhetsanalys
Förslag till §tgärderjGenomförandejanalys
Myndighetersfr§gor och planförutsättningar
Kostnadsuppskattning
Tidsuppskattning
Slutsats
Bilagor

2
3
3
3
5
6
6
7
7

Organisation
Beställare
TKF, Fastighetsförvaltningsavdelningen

Susanne Sjöqvist

Förvaltare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ellen H§kansson

Koordinator

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mats HanelI

För- och grundskolechef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ann-Cathrine Löttiger

Rektor Västerhejde j
Eskelhem rektorsomr§de

Anders Flodman

projektledare

Lars Almstedt

Arkitekt

Verksamheten

Projektledning
TKF, Projektavdelningen

Konsult
AQ-Arkitekter

2 (7)

25
Nyg§rds 3: l, Västerhejde
Västerhejde skola
Lokaler Västerhejde skola
RAPPORT
Förstudie

Projektavdelningen
Handläggare Anders Flodman
Telefon 0498 26 92 90
E-post anders.nodman@qotland.se
Projektnr 105 68
Datum 2013-09-11

Uppdrag
Teknikförvaltningen har av BUN (BUN §38, Lokaler Västerhejde skola, se bilaga 1) f§tt i uppdrag
att utreda fyra alternativ gällande framtida lokalisering och bebyggelse för Västerhejde skola.
Alternativ 1. Att riva tv§ paviljonger p§ den norra delen av skolg§rden och p§ samma ställe
bygga ett nytt hus i tv§ v§ningar.
Alternativ 2. Att bygga en ny skolbyggnad p§ den östra dela n av skolg§rden som idag utgörs av
en fotbollsplan.
Alternativ 3. Att bygga en ny skolbyggnad p§ andra sidan av toftavägen där det idag finns en
fotbollsplan.
Alternativ 4. Att bygga en ny skola i norra Vibble.

Verksamhetsanalys
Verksamhetsanalys daterad 2013-05-28 har tagits fram av Barn- och utbildningsförvaltningen, se
bilaga 2.

Förslag till åtgärder, Genomförande samt Analys
Samtliga bilagda skisser visar p§ en tänkbar placering och utformning av ny- och tillbyggnad. Det
är troligt att placering och utformning kommer att förändras.

Alternativ l, se bilaga 3
Förslag till §tgärder
För att bereda plats för ny byggnation rivs hus 51 och hus 02.
Den tillfälliga paviljongen som hyrs av Cramo demonteras.
Ny byggnad i 3 plan om ca. 2100 m2 uppförs i anslutning eller nära anslutning till hus 01 och hus
04.
Den nya byggnaden inrymmer 14 klassrum med grupprum, bibliotek, samtalsrum för kurator,
lokaler för skolhälsov§rd, personalrum och lärararbetsplatser.
Hus 01 byggs om och till för att därefter inrymma NO-jbildsal, hemkunskap, träslöjd samt kök
och matsal.
Befintliga parkeringsytor väster om hus 01 omplaneras för att möjliggöra varutransporter till kök
och förbättra trafiksituationen p§ omr§det.
Underh§lIs- och energieffektiviserings§tgärder i hus 03 som även fortsättningsvis inrymmer
fritidshemsverksamhet.
Underh§lIs- och energieffektiviserings§tgärder i hus 04 som även fortsättningsvis inrymmer
musiksal, textilslöjdsal samt idrottshall och omklädningsrum.
Energieffektiviserings§tgärder i hus 05 som även fortsättningsvis inrymmer rektorsexpedition.
Närvärmen produceras i dag aven oljepanna p§ fastigheten denna bör bytas mot t.ex. en
flispanna.
Genomförande
D§ skolg§rden är tr§ng och bygg nationerna s§ pass omfattande s§ rekommenderas att hela
verksamheten evakueras i tillfälliga lokaler under byggtiden. För detta finns tv§ alternativ,
antingen p~ den östra delen av skolg§rden alternativt pi!! Västerhejde 1:214 väster om
fotbollsplanen. Alternativet med tillfälliga lokaler p§ Västerhejde 1 :214 är att föredra sett ur ett
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logistiskt perspektiv, men kräver mera förberedelser med awerkning av skog m.m .. Om
alternativet med tillfälliga lokaler p~ Nyg~rds 3: 1 väljs m~ste tillfarts möjligheterna utredas.
För att tillgodose verksamhetens lokalbehov under byggtiden kommer det att erfordras ca 1500
m2 undervisnings- och personalytor i paviljongsbyggnader samt att man kan inhysa
skolbespisningen i exempelvis bygdeg~rden.
Analys
Den stora utmaningen med detta alternativ, men även dess möjlighet, är att f~ till en väl
sammanh~lIen och fungerande skolmiljö p~ en tr~ng och i dagsläget överetablerad tomt.
Kök och matsal m~ste för att vara tillgängligt för in/ut leveranser vara placerat i hus 01. Om- och
tillbyggnaden av hus 01 kommer att bli s~ pass omfattande att man bör överväga att riva även
denna byggnad för att ge plats för nybyggnation. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det inte
alltid blir billigare att bygga om och till än att bygga nytt, särskilt inte teknikintensiva lokaler.
Dessutom n~r man inte samma energiprestanda i lokalerna vid om- och tillbyggnad som man kan
uppn~ vid nybyggnad.

Alternativ 2, se bilaga 4
Förslag till Jtgärder
För att bereda plats för ny byggnation rivs hus 51 och hus 02.
Den tillfälliga paviljongen som hyrs av Cramo demonteras.
Ny byggnad i 2 alt 3 plan om 2100 m2 uppförs p~ fotbollsplanen p~ skoltomtens östra sida.
Den nya byggnaden inrymmer 14 klassrum med grupprum, bibliotek, samtalsrum för kurator,
lokaler för skolhälsov~rd, personalrum och lärararbetsplatser.
Hus 01 byggs om och till för att därefter inrymma NO-/bildsal, hemkunskap, träslöjd samt kök
och matsal.
Befintliga parkeringsytor väster om hus 01 omplaneras för att möjliggöra varutransporter till kök
och förbättra trafiksituationen p~ omr~det.
Underh~lIs- och energieffektiviserings~tgärder i hus 03 som även fortsättningsvis inrymmer
fritidshemsverksa m het.
Underh~lIs- och energieffektiviserings~tgärder i hus 04 som även fortsättningsvis inrymmer
musiksal, textilslöjdsal samt idrottshall och omklädningsrum.
Energieffektiviserings~tgärder i Hus 05 som även fortsättningsvis inrymmer rektorsexpedition.
Närvärmen produceras i dag aven oljepanna p~ fastigheten denna bör bytas mot t.ex. en
flispanna.
Genomförande
Byggskedet delas i tv~ etapper.
Etapp 1) Nya byggnaden uppförs och skolverksamheten fortsätter i sina befintliga lokaler.
Etapp 2) Ombyggnad av byggnad 01 och rivning av byggnad 51 och 02, skolverksamheten flyttar
in i nya byggnaden och skolbespisning förläggs i paviljong alt. bygdeg~rd.
Analys
Detta alternativ kräver en fördjupad förstudie för att undersöka markförh~lIanden och för att
studera vattenflödena i den intill liggande kanalen. Vidare behöver man utreda möjligheterna att
anlägga en väg som ansluter till den nedre delen av tomten för att kunna lösa tillgänglighet och
bra ndsäkerhet.
Kök och matsal m~ste för att vara tillgängligt för in/ut leveranser vara placerat i hus 01. Om- och
tillbyggnaden av hus 01 kommer att bli sä pass omfattande att man bör överväga att riva även
denna för att ge plats för nybyggnation. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det inte alltid är
billigare att bygga om och till än att bygga nytt, särskilt inte teknikintensiva lokaler.

4 (7)

27
Nyg~rds 3: l, Västerhejde

Projektavdelningen

Västerhejde skola
Lokaler Västerhejde skola

Handläggare Anders Flodman

RAPPORT

Telefon 0498 26 92 90
E-post anders.Rodman(Olgotland.se
Projektnr 105 68
Datum 2013-09-11

Förstudie

Alternativ 3, se bilaga 5
Förslag till Jtgärder
Helt ny skolbyggnad om 3500 m2 uppförs p~ Vibble 1:214 där Västerhejde lP är belägen.
Ny skolg~rd om ca 9000 m2 •
Ny fotbollsplan med nya omklädningsrum anläggs p~ annan plats.
Genomförande
Detta alternativ kräver inga evakueringslokaler d~ skolverksamheten kan fortg~ som vanligt i
befintliga lokaler under byggtiden.
Analys
Vibble 1:214 bedöms uppfylla krav gällande storlek, tillgänglighet och anslutningsmöjligheter för
att bebyggas med en ny skola.
Som förslag har funnits att nya Västerhejde lP kan anläggas p~ Nyg~rds 3: 1. Tomten är i minsta
laget för att anlägga en elvamanna fotbollsplan p~, se skiss i bilaga S, och det är inte att
rekommendera att s~ görs.
Det kan vara värt att undersöka möjligheterna att f~ plats med skolan p~ Västerhejde 1:214 även
om lP skulle blir kvar i dagens läge p~ samma fastighet. För att kunna avgöra om detta är möjligt
m~ste detaljerade skissförslag tas fram.

Alternativ 4, se bilaga 6
Förslag till Jtgärder
Nybyggnad av helt ny skolbyggnad om 3500 m2 samt skolg~rd om 9000 m2 och där till hörande
infrastruktur i form av bussh~lIsplats, parkeringar, 1-2 vägunderg~ngar, anslutande g~ng- och
cykelvägar m.m. byggs i norra Vibble vid den av trafikverket planerade kneippbynrondellen.
För idrottsaktiviteter används den nya idrottshallen p~ Visborg.
Genomförande
Detta alternativ kräver inga evakueringslokaler d~ skolverksamheten kan fortg~ som vanligt i
befintliga lokaler under byggtiden.
Analys
Det bedöms som möjligt att bygga en ny skola p~ den föreslagna platsen, men det krävs att
Trafikverket först anlägger den planerade rondellen och att viss del av den planerade
infrastrukturen för Visborgsomr~det kommer p~ plats. T.ex. m~ste den nya tvärförbindelsevägen
inkl. g~ng- och cykelvägar till den nya idrottshallen byggas för att barnen p~ ett säkert sätt skall
kunna ta sig till idrottslektionerna i den planerade idrottshallen.

Myndigheterfrågor och Planförutsättningar
För att f~ klarhet i planförutsättningarna och möjligheterna att f~ bygg lov för de olika
alternativen har en diskussion förts med planavdelningen och bygglovavdelningen hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utifr~n dessa diskussioner och gällande lagar och förordningar
har följande slutsatser dragits.

Alternativ 1
Vanligt bygglovsförfarande för bebyggelse utom detaljplan krävs. Möjligheterna att f~ bygglov
bedöms som goda, men med viss risk för överklaganden fr~n grannar som hamnar p~
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skuggsidan om den nya byggnaden. Vid diskussion med planavdelningen och bygglovavdelningen
hos Samhällsbyggnadsförvaltningen har det föreslagits att man bör placera den nya byggnaden
så nära idrottshallen som möjligt och överväga en byggnad i 3 plan för att komma så långt ifrån
tomtgräns och grannar som möjligt för att pI!! sI!! vis störa grannarna så lite som möjligt.

Alternativ 2
Vanligt bygglovsförfarande för bebyggelse utom detaljplan krävs. MÖjligheterna att fl!! bygg lov
bedöms som goda under förutsättning att man kan lösa tillgängligheten med en anslutande väg.

Alternativ 3
Enligt befintlig avstyckningsplan sI!! är omrl!!det avsett för folkskoleändamål, bedömningen från
bygg lov är att det är möjligt att bevilja bygg lov för skola.
Det kan innebära problem att få bygglov för att anlägga ny fotbollsplan på Nygårds 3:1 dl!!
fotbollsplanen hamnar tätt inpå grannfastigheterna.

Alternativ 4
Detaljplan behöver tas fram, innan bygg lov kan beviljas. Planavdelningen förordar att mera
ingående studier om vart en skola i norra Vibble skall ligga behövs.

Kostnadsuppskattn ing
Följande kostnadsuppskattningar baseras pI!! uppskattade produktionskostnader och
schablonmässigt framräknade ytor. Basmånad för dessa kostnadsuppskattningar är augusti 2013.

Alternativ 1
Bedömd kostnad för detta alternativ är 90 miljoner kronor.

Alternativ 2
Bedömd kostnad för detta alternativ är 85 miljoner kronor.

Alternativ 3
Bedömd kostnad inkl. anläggande av ny fotbollsplan för detta alternativ är 100 miljoner kronor.
Bedömd kostnad exkl. anläggande av ny fotbollsplan för detta alternativ är 92 miljoner kronor

Alternativ 4
Bedömd kostnad för detta alternativ är 100 miljoner kronor.

Tidsuppskattning
I följande tidsuppskattningar har ingen hänsyn tagits till framtida nämndmötestider och
budgetberedningstider utan tiderna baseras enbart på genomförandetider.

Alternativ 1
Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 36 ml!!nader.

Alternativ 2
Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 38 ml!!nader.

Alternativ 3
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Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 40 m§nader.

Alternativ 4
Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 66-78 m§nader.

Slutsats
Samtliga alternativ bedöms i detta skede med de fakta som finns tillhands vara genomförbara.
I samtliga alternativ ges möjlighet till att uppfylla den framtidsbeskrivning av Västerhejde skola
som finns upptagen i av BUF framtagen verksamhetsanalys.
För samtliga alternativ finns det ett behov av fördjupade förstudier d§ det finns ett antal fr§gor
som det inte funnits möjlighet att utreda i denna förstudie p.g.a. tidsramarna. En s§dan fr§ga
som är generell för alla alternativ är att man bör insamla och ta till vara p§ barnets perspektiv.

Bilagor
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1,
2,
3,
4,
5,
6,

BUN§38
BUF verksamhetsanalys 2013-05-28
Skissförslag alternativ 1
Skissförslag alternativ 2
Skissförslag alternativ 3
Skissförslag alternativ 4
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Dm: BUN 2013/250

Barn- och utbildningsnämndens beslut
ID

Förvaltningen får i uppdrag att överlämna den framtagna verksamhetsanalysen
till teknikförvaltningen så att de kan påbörja den beställda förprojekteringen av
nya lokaler för VästerIlejde skola.

Bakgrund och ärendebeskrivning
För- och grundskolechef Mats Hanell föredrar ärendet. Västerllejde skola har ont om utrymme
i gamla och slitna lokaler. Skolbyggnaderna är dessutom dyra i drift och mindre miljövänliga då
de värms upp med olja. Av den anledningen utreds olika lösningar för att tillgodose skolans
lokalbehov.
Teknikförvaltningen får i uppdrag att utreda fyra alternativ för bebyggelse:
1) Att riva två paviljonger på den norra delen av skolgården och på samma ställe bygga
ett nytt hus i två våningar.
2)

Att bygga en ny skolbyggnad på den östra delen av skolgården som idag utgörs aven
fotbollsplan.

3)

Att bygga en ny skolbyggnad på andra sidan av Toftavägen där det idag fInns en
fotbollsplan.

4)

Att bygga en ny skolbyggnad i norra Vibble.

Expedieras:
TekllikjiinJaltl1irzgell
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1 (3)
2013-05-28

Västerhejde skola
Inför projektering av om- och tillbyggnad av Västerhejde skola framför Barn- och
utbildningsnämnden följande behov;

Skolbyggnad
Nya Västerhejde skola behöver dimensioneras s~ att den blir en tv~-parallellig F-6skola, vilket innebär 14 elevgrupper om 25-30 elever/grupp. I anslutning till
klassrum ska grupprum finnas.
Utöver vanliga klassrum behövs undervisningssalar för trä-och metall- samt
textilslöjd och musik, skolbibliotek, skolhälsov~rdslokal och särskilda lokaler för viss
del av fritidshemmens verksamhet.
Ett personalrum dimensionerat för ca 30 personer samt arbetsplatser för
personalen behöver ocks~ finnas.
Rektorsexpedition med arbetsplats för rektor, biträdande rektor, förskolechef och
skolassistent samt konferensrum för ca 10 personer i anslutning till expeditionen.
Vad gäller krav p~ dimensionering av skolmatsal samt köksstandard hänvisas till
serviceförvaltningen.

Lokalisering av skolan.
Barn- och utbildningsnämnden vill att fyra olika lösningar prövas;
•

Nuvarande plats p~ skolg~rden. För att rymmas p~ nuvarande plats
kommer förmodligen ett bygge i tv~ plan att krävas s~ att skolg~rdsyta för
rastlek räcker till.

•

p~ skolg~rden, men i den nedre delen där det idag finns en fotbollsplan,
förmodligen krävs ocks~ här bygge i tv~ plan.

•

p~ andra sidan Toftavägen, p~ nuvarande fotbollsplan, som d~ skulle
kunna anläggas p~ nuvarande skoltomt.

•

I norra Vibble, sydost om den cirkulationsplats vägverket planerar bygga
vid avfarten mot Kneippbyn. Detta alternativ skulle innebära att skolan
använder den planerade sporthallen p~ Visborgsomr~det för
idrottsundervisning.

Mats HanelI
För- och grundskolechef

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 98 03 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post mats.hanell@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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n

Verksamhetsanalys

Fastighetsbet.:
Polulärnamn:
Ärende:

Västerhejde skola

Lokalnyttjarens representant/er:

Tina Löttiger, rektor
Mats Hanell, Eör- och grundskolecheE

Byggherrens representant/er:

1. Motiv, behov och krav
Behov av ytterligare lokaler samt omfattande behov av
renovering/ombyggnation av befintliga lokaler.
u ages b es kr·lVnlng
2 N'"

Förskoleklass- åk 6 samt fritidshem Skattkistan och
storbarnsfritids Munthes villa
Skolans totala verksamhet:

Byggnad:
Verksamhet:
Antal elever:
Antal lärare:
Antal klasser:
Antal elever/klass:
Antal klassrum:
Antal grupprum:

F-klass, grundskola och fritidshem.

208
35
3 F-klass och 11 grundskola
16/ i snitt
14
3

Antal WC, HWC:
Spec. undervisning:

1 textilslöjd, 1 trä och metallslöjd, 1 musik, 1 bibliotek.

Fritids:

1 rum fm. Em tillgång till F-klassens lokaler

Övr. ex. arb.rum, pers.rum:

Speciallärarrum, skolhälsovåd, rektorsexp 4 arb.platser, 1
personalrum, matsal och kök
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3 F ramtl'd s b es kr'lVnIng
Skolans totala verksamhet:

F-klass-åk 6 och fritidshem

Ar
Byggnad:
Verksamhet:
Antal elever:
Antal lärare:
Antal klasser:
Antal elever/klass:
Antal klassrum:
Antal grupprum:
Antal WC, HWC:

Spec. undervisning:
Fritids:

Övr. ex. arb.rum, pers.rum:

4. Tekniska krav

S, Myndighetskrav

6. Preliminär tidplan

7. Preliminär budget

Hänvisning till beskrivning Mats Hanell
F-åk 6 och fritidshem på samma område
300-350
Minst 40 med fritidshemspersonal
14
25-30
14
14
Tillräckligt många önskas
2 slöjdsalar en textil och en trä och metallslöjd, 1
musiksal, ett skolbibliotek, 40 lärararbetsplatser, lokal för
skolhälsovård, 1 samtalsrum för kurator, 1 konferensrum
för 15 personer, 1 hemkunskapssal med plats för 16
elever, 1 N O komb bildsal.
Lokaler för samlad skoldag samt ändamålsenliga lokaler
för fritidshemsverksamhet beräknat på ca 200 elever.
Rektorsexp med 4 arbetsplatser rektor, bitr rektor,
förskolechef och skolassistent, 40 arbetsplatser för lärare,
1 personalrum.
Vad gäller krav på dimensionering av skolmatsal samt
kökstandard hänvisas till serviceförvaltningen.
Önskemålet är dock från skolans sida att det är ett
tillagnings kök.
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Teknikförvaltningen

AQ

Nya lokaler för Västerhejde skola
Fördjupad förstudie

RAPPORT
25 augusti 2014

Besöksadress Visborgsallen 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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Organisation
Beställare
TKF, Fastighetsförvaltningsavd.

Susanne Sjöqvist

Förvaltare

Barn- och utbildnings förvaltningen

Ellen Håkansson

Koordinator

Barn- och utbildnings förvaltningen

Mats Hanell

För- och grundskolechef

Barn- och utbildnings förvaltningen

J\nn-Cathrine Löttiger

Rektor Västerhejde
Eskelhem
rektorsområde

J\nders Flodman

projektledare

J\ndreas Forsberg
Lars J\lmstedt
Oskar Löfgren
Stig Gustavsson

J\rkitekt
Arkitekt
Byggnadsingenjör
Geotekniker

Verksamheten

Projektledning
TKF, Projektavdelningen
Konsulter
J\~-J\rkitekter
J\~-J\rkitekter
J\~-J\rkitekter

Pentacon J\B

I
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1. Uppdrag
Teknikförvaltningen har av BUF fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en ny
skolbyggnad på kommunal mark i anslutning till Västerhejde skola. Till grund för uppdraget
ligger beslut från BUN 86§ 2013-10-16 och RS 142§ 2014-05-26, se bilaga 1 och 2.

2. Sammanfattning
Lämplig mark att bebygga har identifierats till Västerhejde Vibble 1:214. Fastigheten har en
avstyckningsplan som medger folkskola, delar av infrastrukturen finns på plats och den ligger i
nära anslutning till kommunalt ägd idrottshall. På fastigheten finns idag en fotbollsplan som
IFK Visby via nyttjanderättsavtal med Region Gotland bedriver föreningsverksamhet på.
Utredningen har tittat på två alternativ att bebygga fastigheten
Alternativ l, fotbollsplanen blir kvar och en ny skolbyggnad tillsammans med hus01 och hus04
(idrott) på Nygårds 3:1 tillgodoser skolans lokalbehov.
Alternativ 2, hela fastigheten tas i anspråk av skolan och en ny skolbyggnad täcker skolans
lokalbehov förutom idrott som även fortsättningsvis bedrivs i hus04 på Nygårds 3:1.

3. Verksamhetsanalys
Verksamhetsanalys daterad 2013-05-28 har tagits fram av Barn- och Utbildnings förvaltningen,
se bilaga 3.

4. Förslag
Förslaget är att bebygga Västerhejde Vibble 1:214 med ny skolbyggnad för att tillgodose
Västerhejde skolas lokalbehov. Teknikförvaltningen har tittat på två alternativ att bebygga
fastigheten.
För att illustrera dom två alternativen har skisser tagits fram, se bilaga 4 och 5. Observera att de
framtagna skisserna visar en tänkbar placering och utformning, det är troligt att placering och
utformning kommer att ändras under en eventuell projektering.
4.1 Alternativ 1, se bilaga 4

Frirslag ti" åtgärder
Helt ny skolbyggnad om ca 3400 m 2 och ny skolgård om ca 9000 m 2 uppförs bakom
fotbollsplanen på Vibble 1:214.
På Nygårds 3:1 byggs en ny fastbränsleanläggning för värmeproduktion till båda fastigheterna.
På Nygårds 3:1 ombyggnad av hus01 ca 400m 2 medan hus02 och hus51 rivs.
Ana!ys
Placering bakom fotbollsplanen innebär att det på grund av utrymmesskäl inte bedöms som
möjligt att bebygga fastigheten på ett sådant sätt att hela skolans verksamhet ryms på fastigheten
utan man måste även fortsättningsvis nyttja delar av befintliga lokaler på Nygårds 3:1.
Markförhållanderna med stora nivåskillnader gör att det blir kostsamt att anlägga skolgård, men
möjlighet finns att skapa en tilltalande skolgård med nivåskillnader och närhet till skogsmark.
Placeringen bakom fotbollsplanen innebär också att infrastrukturlösningen och logistiken för
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hämtning/lämning och transporter/leveranser inte blir den bästa då ytor för den tänkta
tillfartsvägen begränsas av intill liggande byggnation och fotbollsplanen. Sammantaget kan man
slå fast att denna placering kommer att medföra stora utmaningar i projektering och utförande
för att få till en bra slutprodukt som kan bidra till och underlätta för skolan i dess verksamhet.
Placeringen kräver att ett bra samarbete med IFK Visby kan etableras på ett tidigt stadium så att
båda verksamheterna kan verka tillsammans på fastigheten.
4.2 Alternativ 2, se bilaga 5
Fiirs/ag till åtgärder

Helt ny skolbyggnad om ca 3800 m 2 och ny skolgård om ca 9000 m 2 uppförs på Vibble 1:214.
På Vibble 1:214 byggs en ny fastbränsleanläggning för värmeproduktion till båda fastigheterna.
På Nygårds 3:1 rivs hus 02 och hus51.
Ana!ys
Vid val av denna placering finns möjlighet att inrymma hela skolverksamheten i nya lokaler på

en och samma fastighet. I detta förslag förutsätts dock att idrottsundervisningen även
fortsättningsvis bedrivs i hus 04 på Nygårds 3:1. Vid denna placering finns det stora möjligheter
att anordna en bra logistik för hämtning/lämning och transporter/leveranser då ytorna framför
skolan frigörs och ett större helhetsgrepp kan tas om infrastrukturen.
Vid val av detta alternativ behöver diskussioner med IFK Visby inledas för att innan beslut
fattas hitta en gemensam lösning.

5. Myndighetsfrågor, planförutsättningar
Enligt befintlig avstyckningsplan från 1945, se bilaga 6, så är området avsett för
folkskoleändamål. Bedömningen från bygglovavdelningen hos Region Gotland är att man med
stöd av avstyckningsplanen skall kunna bevilja bygglov för skola på aktuellt område.
Fastigheten belastas av servitut gällande ledningsrätt för vatten och avlopp samt el.
Nybyggnadsförbud enligt Väglagen § 47 gäller sedan 1972. Detta bedöms inte påverka
möjligheterna att bebygga fastigheten enligt framtaget förslag.
Fastigheten ligger inom Visby-Vibble vattenskyddsområde. Detta bedöms inte påverka
möjligheterna att bebygga fastigheten enligt framtagna förslag.
Fastigheten belastas av ett nyttjanderättsavtal, se bilaga 7, som medger att IFK Visby nyttjar del
av fastigheten för sin verksamhet.

6. Tekniska förutsättningar
6.1 Mark och grundläggning
En bedömning av geotekniska förhållanden har gjorts av Pentacon AB, se bilaga 8.
Av den geotekniska bedömningen framgår att delar av fastigheten är utfylld och att det bör

utföras miljöteknisk undersökning av fyllnadsmassorna då dess ursprung är okänt.
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Vid slutlig placering av byggnader skall geotekniska undersökningar utföras för att bestämma
grundläggnings förhållanden.
På fastigheten finns det en vattentäkt avsedd för bevattning/ handelsträdgård. Vid kontakt med
Länsstyrelsen på Gotland har det framkommit att täkten är anlagd 1998 och vid sökning i
Länsstyrelsens databas hittas inga handelsträdgårdar i omedelbar närhet, man kan därför anta att
täkten har tillkommit för bevattning av fotbollsplanen. Vid markundersökningarna skall ändå
prover tas för att undersöka om det finns spår av bekämpningsmedel.
Möjligheterna att bebygga tomten begränsas i nordväst aven kraftig nivåskillnad.
Vid placering av skolan nordväst om fotbollsplanen kommer viss utfyllnad av det nordvästra
hörnet att behövas. Detta bedöms som möjligt, men kommer att påverka val av grundläggning i
den delen av skolan.
6.2 Klimatskal
Den nya byggnaden utformas för att klara Region Gotlands gällande energikrav, i dagsläget

40KWh/ m2 per år samt för att klara guldnivå enligt certifieringssystemet miljöbyggnad.

6.3WS
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.
För värmeförsörjning skall det byggas en fastbränsleanläggning som skall försörja både Nygårds
3:1 och Vibble 1:214. Befintliga byggnader på Nygårds 3:1 konverteras från olje- och
eluppvärmt.
6.4 El
Nybyggnationen ansluts till GEABs kraftnät.

Solceller installeras med målsättningen att skolans grunddrift skall klaras med hjälp av dessa.

7. Tidplan
I följande tidsuppskattningar har ingen hänsyn tagits till framtida nämndmötestider och
budgetberedningstider utan tiderna baseras enbart på genomförandetider.
För båda alternativen gäller att innan man kan sätta en starttid och där med ett definitivt
inflyttningsdatum måste diskussioner med idrottsföreningen IFK Visby inledas.

1.1 Alternativ 1
Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 36 månader.
1.2 Alternativ 2
Den bedömda genomförandetiden för detta alternativ är 36 månader.

8. Kostnadsuppskattning
Följande kostnadsuppskattningar baseras på uppskattade produktionskostnader och ytor
framtagna i skissarbetet. I dessa kostnadsuppskattningar finns inga kostnader som berör en
eventuell flytt av fotbollsplanen upptagna. Basmånad är augusti 2014.
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8.1 Alternativ 1
Bedömd kostnad för detta alternativ är ca 110 miljoner kronor, basmånad är augusti 2014.
8.1 Alternativ 2
Bedömd kostnad för detta alternativ är ca 110 miljoner kronor, basmånad är augusti 2014.

/ / Anderst'todman

Bilagor: Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

l, BUN 2013-10-16
2,
3,
4,
S,
6,
7,
8,

RS 2014-05-26
BUF verksamhetsanalys
Skisser alternativ 1
Skisser alternativ 2
Avstyckningsplan
Nyttjanderättsavtal Vibble 1-214
Geotekniska förutsättningar
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-10-16

Region Gotland

BUN § 86

Västerhejde skola
Dm: BUN 2013/250

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Tekniska nämnden och i
samråd med ledningskontoret, avseende placering och ekonomi, vidare utreda
alternativen:

•

•

\.
•

O

Nybyggnation av skola i norra Vibble med anledning av att det är ett
strategiskt läge inför utbyggnad av Visborgsområdet.

o

Nybyggnation av skola på kommunal mark i Västerhejde.

Nämnden förordar ur ett skolplaneringsperspektiv i nuläget placering av skolan
i norra Vibble. Nämnden vill inte vidare utreda de alternativ som innebär
lokalisering av'Sk(:;lan på nuvarande skolgård.
Nämnden avser att begära tilläggsanslag för nybyggnation hos Regionstyrelsen
då de olika alternativen är utredda.
Förvaltningen får i uppdrag att tillse att det fortsatta utrednings- och
planeringsarbetet präglas av att också barnens perspektiv lyfts fram.

Bakgrund och ärendebeskrivning
För- och grundskolechef Mats Hanell föredrar ärendet. Förvaltningen har fått i uppdrag att se
över möjliga lösningar för att tillgodose Västerhejde skolas behov av ändamålsenliga lokaler.
Teknikförvaltningen har gjort en översiktlig förstudie som omfattar följande
lokaliseringsalterna Uv:
•
•
•
•

Nuvarande plats på skolgården,
På skolgården, men i den nedre delen där det idag fmns en fotbollsplan.
På andra sidan Toftavägen, vid nuvarande fotbollsplan.
I norra Vibble, sydost om den cirkulationsplats vägverket planerar att bygga vid
avfarten mot Kneippbyn.

Det krävs fördjupad utredning av respektive alternativ för att det ska vara möjligt att ta
ställning till om byggnation på platsen är lämplig.

Justerande:
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-10-16

Region Gotland

Yrkanden:
•

•

Anders Larsson CC) yrkar att följande mening i andra beslutspunktell stryks
"Nämnden förordar ur ett skolplaneringsperspektiv i nuläget placering av skolan i
norra Vibble."
Brittis Benzler (V) yrkar bifall till förslaget i sin helllet.

Ordfilm/lde stä/ler prop{uition på fiirs/agen od1 meddelar att hon firnnit nmjoritetfiir sitt friTs/ag. CeI11e'l!.f1Ippen
(Alldm' Lam'on, Stefan f:\:!ypeliIfS, Eva Gwtafi'son) reserverar s~ mot nämndells bes/1ft avseende meningm
''NämndelI fiirordar lir elt skolp/a/TelingsperspektilJ i llIt1äget placering av sko/an i norra Vibble. ':
Barn- och utbildningsnämnden bifaller således Brittis Benzlers f6rslag.

Expedieras:
Ledl/illgskolltrmt
regis!J'(ftor-n@gotklllr!.se
regjstratoJ'II/@gotlallr!.se

Justerande:
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Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26

09

Rs § 142
Au § 145

Rapport. Nybyggnation Västerhejde skola
RS 2013/681
- Tcknikfölyaltningen 2013-09-11
- Tcknikfön-altningen 2014-04-16

- Ledningskontoret 2014-04-16

Regionstyrelsens beslut
•

Byggnation av ny skola i Västerhejde ska ske i anslutning till Västerhejde skola.

•

Byggnation ska ske på kommunal mark alternativt inköpt mark.

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna

2013-10-16 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) i § 86 (D nr 2013/250) att
förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med
ledningskontoret utreda två alternativ:
- Nybyggnation av skola i Norra Vibble
- Nybyggnation av skola på kommunal mark i Västerhejde
Representanter från barn- och utbildnings förvaltningen (BUF) och teknikförvaltningens

(f KF) projektavdelning har träffats sedan februari för att upprätta en förstudie
angående de två alternativen. Fördjupad förstudie pågår och beräknas vara klar i början
av juli 2014.
Arbetsutskottet har i § 144 gett barn- och utbildningsnämnden, i samarbete med
tekniska nämnden, i uppdrag att utreda ärendet ytterligare.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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1 (3)
2013-05-28

Västerhejde skola
Inför projektering av om- och tillbyggnad av Västerhejde skola framför Barn- och
utbildningsnämnden följande behov;

Skolbyggnad
Nya Västerhejde skola behöver dimensioneras s~ att den blir en tv~-parallellig F-6skola, vilket innebär 14 elevgrupper om 25-30 elever/grupp. I anslutning till
klassrum ska grupprum finnas.
Utöver vanliga klassrum behövs undervisningssalar för trä-och metall- samt
textilslöjd och musik, skolbibliotek, skolhälsov~rdslokal och särskilda lokaler för viss
del av fritidshemmens verksamhet.
Ett personalrum dimensionerat för ca 30 personer samt arbetsplatser för
personalen behöver ocks~ finnas.
Rektorsexpedition med arbetsplats för rektor, biträdande rektor, förskolechef och
skolassistent samt konferensrum för ca 10 personer i anslutning till expeditionen.
Vad gäller krav p~ dimensionering av skolmatsal samt köksstandard hänvisas till
serviceförvaltningen.

Lokalisering av skolan.
Barn- och utbildningsnämnden vill att fyra olika lösningar prövas;
•

Nuvarande plats p~ skolg~rden. För att rymmas p~ nuvarande plats
kommer förmodligen ett bygge i tv~ plan att krävas s~ att skolg~rdsyta för
rastlek räcker till.

•

p~ skolg~rden, men i den nedre delen där det idag finns en fotbollsplan,
förmodligen krävs ocks~ här bygge i tv~ plan.

•

p~ andra sidan Toftavägen, p~ nuvarande fotbollsplan, som d~ skulle
kunna anläggas p~ nuvarande skoltomt.

•

I norra Vibble, sydost om den cirkulationsplats vägverket planerar bygga
vid avfarten mot Kneippbyn. Detta alternativ skulle innebära att skolan
använder den planerade sporthallen p~ Visborgsomr~det för
idrottsundervisning.

Mats HanelI
För- och grundskolechef

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postad ress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 98 03 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post mats.hanell@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Verksam hetsanalys

Fastighetsbet.:
Polulärnamn:
Ärende:

Västerhejde skola

Tina Löttiger, rektor
Mats Haneli, för- och grundskolechef

Lokalnyttjarens representant/ er:
Byggherrens representant/ er:

1. Motiv, behov och krav
Behov av ytterligare lokaler samt omfattande behov av
renovering/ombyggnation av befintliga lokaler.
2Nl""
u ages b es kr"lvnmg
Förskoleklass- åk 6 samt fritidshem Skattkistan och
storbarnsfritids Munthes villa
Skolans totala verksamhet:

Byggnad:
Verksamhet:
Antal elever:
Antal lärare:
Antal klasser:
Antal elever/klass:
Antal klassrum:
Antal grupprum:

F-klass, grundskola och fritidshem.

208
35
3 F-klass och 11 grundskola

16/ i snitt
14
3

Antal WC, HWC:
Spec. undervisning:

1 textilslöjd, 1 trä och metallslöjd, 1 musik, 1 bibliotek.

Fritids:

1 rum fm. Em tillgång till F-klassens lokaler

Övr. ex. arb.rum, pers.rum:

Speciallärarrum, skolhälsovåd, rektorsexp 4 arb.platser, 1
Ipersonalrum, matsal och kök

50
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3 F ramtl'ds b es kr'tvmng
Skolans totala verksamhet:

F-klass-åk 6 och fritidshem

År
Byggnad:
Verksamhet:
Antal elever:
Antal lärare:
Antal klasser:
Antal elever/klass:
Antal klassrum:
Antal grupprum:
Antal WC, HWC:

Spec. undervisning:
Fritids:

Övr. ex. arb.rum, pers.rum:

4. Tekniska krav

S, Myndighetskrav

6. Preliminär tidplan

7. Preliminär budget

Hänvisning till beskrivning Mats Hanell
F-åk 6 och fritidshem på samma område
300-350
.Minst 40 med fritidshemspersonal
14
25-30
14
14
Tillräckligt många önskas
2 slöjdsalar en textil och en trä och metallslöjd, 1
musiksal, ett skolbibliotek, 40 lärararbetsplatser, lokal för
skolhälsovård, 1 samtalsrum för kurator, 1 konferensrum
för 15 personer, 1 hemkunskapssal med plats för 16
elever, 1 N O komb bildsal.
Lokaler för samlad skoldag samt ändamålsenliga lokaler
för fritidshemsverksamhet beräknat på ca 200 elever.
Rektorsexp med 4 arbetsplatser rektor, bitr rektor,
förskolechef och skolassistent, 40 arbetsplatser för lärare,
1 personalrum.
Vad gäller krav på dimensionering av skolmatsal samt
kökstandard hänvisas till serviceförvaltningen.
Önskemålet är dock från skolans sida att det är ett
tillagnings kök.
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GARDSFASAD MOT SYDOST

GARDSFASAD MOT SYDVÄST

SKALA 1 :400

VÄSTERHEJDE SKOLA REDOVISNING
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BESKRIVNING

över

försl~g

till ändring i vissa delar av gällande avstyckningsplan

över en del av fastigheten Vibble
lands länj upprätt~d år
Utan annan

,3

uti Våsterhejde socken och Got-

1945.
i den gällande planen avses med föreliggande

än~ning

. förslag att - sedan Våsterhejde kommun, som förut äger fastigheterna
'ViobIe 1'35 och 1'46 • av fastighetens ägare förvärvat båda de i gällande plan upptagna nordöstra kvarteren jämte mellanliggande planväg för
att sammanläggas IIled nämnda båda fastigheter till en fas'tighet,' avsedd
för folkskoleändamål - ur' planen utesluta planvägen mellan de båda
nordöstligaste kvarteren', Då ifrågavarande vägdel i gälla:hde plan är
väsentligen avsedd såsom tillfart till kvarterens innertomter samt då
vid det nu avsedda användandet , dylika tomter ej komma i fråga, synes
vägen kunna utgå. Vid tidigare inom planemrådet skedda avstyckningar
har ifrågavarande vägdel ej belagts med servitut.
Visby den 11 september 1945.

"

,~~

Dist~ikts~tmätare.

,

.
!

1 '
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Västerhejde Vibble 1:214
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BILAGA 7

NYTTJANDERÄTTSAVfAL
Mellan Gotlands kommun,
oc h

nedan kallad kommunen,

I F K V j s b y , -e+-e-"'-a-I'Hl~...Q~-U...l.--L..-S ..p-@.r_r:..e...s_-

-V-ä-t;----3-fl-;--6-2-1---4.8.- Il i lO b Y ,

n e d a fl k a l l a d f ö r e n i n g e n ,
träffas härmed följande avtal.

Kommunen uppl~ter ulan ersättning till föreningen del av fastigheten...... Vibble 1 :L'jll i Västerhejde församling. Avgränsningen framg~r av bifogad karta.
~r

2

Upp13telsen gäller 10

3

Fastigheten skall nyttjas som fotbollsplan oell
träningsplan. Kommunen (Västerhejde-skolan) f~r
under dagtid nyttja fotbollsplanerna utan ersättning.

4

Föreningen svarar för anläggningskostnader och
driftskostnader av planer och eventuell belysning.

5

Detta RvtRl ers~tter ny~tjanderättsavt8! som
tecknades mellan parterna 1981-11-11.

6

Avtalet gäller under förutsättning av det godkännes av kommunens tekniska nämnd.
Visby den SC'/IL 1985
För Gotlands kommun:

~~
Visby den
,{lIt
För IFK Visby:

1985

J tarvJ j{&/(j~
-~------------~I

räknat

från 1905-12-01.
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TILLÄGG TILL NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Genom nyttjanderättsavtal, daterat 1985-11-05 - -12-30, har
Gotlands kommun på en tid av 10 år från 1985-12-01 upplåtit ett
område av fastigheten Västerhejde Vibble 1:214 till IFK Visby.
Avtalet har genom beslut i tekniska nämnden 1989-02-22 § 47 på
oförändrade villkor förlängts att gälla i 10 år från och med 198901-01 och avtalet upphörde 1998-12-31. Med anledning därav har
överenskommelse träffats enligt följande.
1

Avtalet förlängs på 10 år från och med 1999-01-01.

2

Om uppsägning av avtalet inte sker senast 1 år före avtalstidens
utgång förlängs avtalet på 5 år i sänder.

3

Avtalet gäller i övrigt på oförändrade villkor.

4

Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

1999

~.~--------1:;-, .:?
V ·IS by den
För IFK Visby:

1999

~~~-------Ake Kahlbom
Ordf

o O!
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LCll~/'
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GOTLAND.S KO:MMUN

Sammanträdesdatum

19990324

Tekniska nämnden

TN§ 66
Förlängning av nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten
Västerhejde Vibble 1:24
Fastighetskontoret 1999 03 I S

Genom nyttjanderättsavtal disponerar JFK Visby del av fastigheten Västerhejde
Vibble 1:214. Fastigheten är belägen i närhet av Västerhejde skola och inom
fastigheten har föreningen anlagt fotbollsplan och uppfört byggnader fOr
omklädnad, rurråd ro m. Avtalet tecknades år 1985 och hår senast genom beslut
i tekniska nänmden 1989 02 22 förlängts att gälla t o m 1998 12 31.
Föreningen har framfört önskemål om att nyttjanderättsavtalet förlängs på
ytterligare 10 år, vilket är en förutsättning för att föreningen skall kunna erhålla
bidrag till de investeringar som man företagit/skall företa på området från
Riksidrottsförbundet. Ansökan om bidrag måste lämnas in tore mars månads
utgång. Fastighetskontoret tillstyrker framställan och föreslår att JFK Visby får
disponera området i tio år till och att nyttjanderätten därefter fOrlängs med fem
år i sänder om den inte sägs upp.
Tekniska nämndens beslut
Kommunen förlänger nyttjanderättsavtalet med IFK Visby avseende del av
fastigheten Västerhejde Vibble 1:214 enligt föreliggande förslag till tillägg till
nyttj anderättsavtal.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Protokollsutdrag:
JFalmgb~iSiå;ntoret

IFK Visby

8

Utdrogsbestyrkande

21012315 - KOMMENTUS FÖRLAG AB

94-03

Sida
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BILAGA 8

Penta Con
REGION GOTLAND

Region Gotland
Vibble 1:214

Förstudie Västerhejde skola
Bedömning geotekniska förhållanden

Visby 2014-08-04
AB PentaCon
Uppdrag: 14048

Uppdragsansvarig: Stig Gustavsson

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 7415

Org nr 556539-6313
Säte Gotland
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Uppdrag, bakgrund och syfte

På uppdrag av Region Gotland, Teknikförvaltningen har AB PentaCon genomfört
okulär besiktning inom och i närområdet av fastigheten Vibble 1: 124. Utifrån denna
besiktning och tillgängligt kartmaterial Qordartskartor mm) har därefter en bedömning
gjorts avseende de geotekniska förhållandena inom fastigheten.

2

Kvalitetssäkring

AB Penta Con har upprättat ett företagsspecifikt kvalitets- och miljösystem som
ansluter till ISO 900 I och ISO 1400 l. Systemen revideras fortlöpande i den
omfattning, att de ligger i paritet med ISO-systemen.

3

Områdesbeskrivning

Fattigheten Vibble l: 124 är belägen cirka 7 km söder om Visby och väster om länsväg
140 mot Klintehamn. I direkt anslutning till länsvägen finns en parkering samt mindre
byggnader samt en stor gräsplan/fotbollsplan tillhörande Västerhejde lP.
Eventuell byggnation kan komma att förläggas väster om gräsplanen.

Figur l. Översikt Vibble l: 124.
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Mark- och grundvattenförhållanden

4.1

Jord

4 (7)

Den ursprungliga marken inom fastigheten lutar svagt mot väster. I nuläget är marken
relativt horisontell till drygt 100 meter väster om gräsplanen där det finns en slänt på
cirka 1-2 meter, som klart tyder på att delar av fastigheten är utfylld. Utifrån
fastighetens och omkringliggande områdens naturliga topografi avtar fyllningens
mäktighet åt öster och upphör ungefärligen i gräsplanens västra del. Troligtvis finns
också smärre fyllningsmäktigheter, mulljord 0-0,2 meter inom hela eller stora delar av
gräsplanen samt fyllningar av friktionsjord, minst under hårdgjorda ytor i fastighetens
östra del, parkeringar mm.

Figur 2. Trolig utjj;llning samt klart markerad slänt.

Enligt SOU:sjordartskarta l består den naturliga jorden under ett mullskikt (matjord)
av sand med en mäktighet av 1-5 meter. Sanden vilar med stor säkerhet på ett relativt
mäktigt moränlager (>3 m) och därefter på kalkstensberg, Toftalager (SOU 1982).

4.2

Grundvatten

Fastigheten ligger inom, precis norr om södra gränsen fdr skyddsområdet fdr Visby
Vibble vattentäkt.
Ovan moränen, i sanden påträffas ett årstidbundet markvatten (ytligt grundvatten)
huvudsakligen under nederbördsrika perioder och/eller vid snösmältning. Under
sommarhalvåret och tidig höst, då grundvattnet är som lägst, kan vatten ställvis
påträffas, inom delar där sandens mäktighet störst.

l

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Ser. Aa nr l 83/Ser. K nr. 4: l
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Fastigheten utgör ett inströmningsområde fdr vatten och dess naturliga
strömningsriktning är mot väster. Markvattnets utströmningsområde ligger längre
västerut, på lägre liggande mark.
Med stor säkerhet finns inget fritt grundvatten i underliggande morän utan detta
påträffas i kalkstensberget på ett djup av 10-15 meter. Strömnings riktningen är mot
väster och Östersjön.

4.3

Befintliga vattentäkter

Inom aktuellt område av Västerhejde finns kommunalt Va-system.
En sökning brunnsarkivet (SOU 2014-07-15) visar att det finns en vattentäkt åtta meter
öster om gräsplanen och inom aktuell fastighet Vibble l : 124, samt en vattentäkt cirka
300 meter mot nordost, inom Nygårds 1:339.

Källtorp

bble

Figur 3. Vattentäkter enligt SGU:s brunnsdata.

För vattentäkten invid gräsplanen anges användningsområdet till bevattning och/eller
till handelsträdgård och fdr vattentäkten inom Nygårds I :339 anges inget
användningsområde (okänt). Båda vattentäkterna har ett totaldjup av 25-28 meter och
kapaciteten anges till 12 000 respektive 4 000 l/tim. Det totala jorddjupet invid de båda
vattentäkterna uppgår till 7-8 meter.
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Penta Con
5

Marktekniska förhållanden

5.1

Geotekniska förhållanden

6 (7)

Preliminärt kan grundläggning utforas på naturligt lagrad jord, sand eller morän.
Grundläggning bör ske på frostfritt djup alternativt skall adekvata åtgärder vidtas
avseende risken får skador fororsakade av tjäle.
Dränering bör ske av grundkonstruktion.
Vid slutgiltig placering av byggnad(er) skall geotekniska undersökningar utföras,
minst bestående av statisk sondering (viktsondering) och jordprovtagning
(ex. skruvprovtagning) samt kontroll av eventuellt markvatten (ytligt grundvatten)
endera i öppna hål alternativt med installerade öppna rör.
Laboratorieundersökningar bör utfaras, minst omfattande jordart och
tjälfarlighetsklass.
Omfattningen av undersökningar avgörs utifrån planerade byggnaders storlek och läge.
Om djupare grundläggning/större byggnad(er) kan komma ifråga bör också dynamisk
sondering (slagsondering) utforas.

5.2

Miljötekniska förhållanden

På grund av att det inom aktuellt område finns utfylld mark och med största
sannolikhet fyllning av okänt ursprung rekommenderas att miljötekniska
markundersökningar utförs inom denna del av fastigheten.
Innan några undersökningar utfors skall det i den mån det är möjligt, historiska
uppgifter inhämtas avseende fastigheten och dess användning samt om någon vetskap
finns om fyllningsmaterialet (MIFO l). Om inga adekvata uppgifter kan erhållas
fareslås i ett farsta skede översiktliga undersökningar för att undersöka om det finns
främmande ämnen i jorden. Ett lämpligt antal provtagningspunkter placeras på
strategiska platser enligt rådande terrängforhållanden och/eller platser där fyllning med
främmande innehåll kan misstänkas.
Analyser bör utfaras dels avseende metaller dels avseende långlivande organiska
2
ämnen, exempelvis PAH (PCB/DDT ). Det rekommenderas också att screening utfors
avseende volatila foreningar.
De utförda miljötekniska undersökningarna/analysernajämfors mot gällnade
riktvärden avseende områden där människor (barn och vuxna) stadigvarande skall
visats under en livstid, exempelvis bostadsbebyggelse mm och där grundvattnet
skyddas både inom området och i dess närområde, känslig markanvändning (KM).

Visby 2014-08-04
AB PentaCon
Stig Gustavsson

2

Handelsträdgård enligt SGU:s brunnsdata.
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Penta Con

7 (7)
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Region

GoUand
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Protokoll

Au § 27

Motion. Bygga en ny simhall
RS 2014/684
- Ledningskontoret 2015-01-09

Arbetsutskottets besl ut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare hantering vid vårens budgetberedning.

Mats-Ola Rbdin m fl (FP) yrkar i sin motion om att regionfullmäktige ger regionstyrelsen
i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt badhus i Visby och att regionstyrelsen
under 2015 ska återkomma med förslag om lämplig placering, hur ett modernt badhus
kan tänkas se ut samt hur finansieringen ska ske. Motionärerna menar att detta är
nödvändigt som ett utvecklingssteg inom folkhälsan.
Regionstyrelsen tog 2011-10-27, § 294 ett inriktningsbeslut enligt nedan:
- Redovisat lokalprogram gäller som preliminärt
- Badhuset ska placeras vid Gutavallen
- Badhusets nettodriftkostnad uppgår preliminärt till 6-12 mkr/år
- Ta fram modell för partnerskap (offentlig-privat samverkan; OPS) för fInansiering
och drift
- Skapa projektorganisation, samt process- och tidplan med utgångspunkt i förslag i
bilagd utredning
- För 2012 anslås 2 mkr i regionstyrelsens investeringsbudget för projektets
bedrivande.
- Konsekvensutredning avseende skillnader mellan Gutavallen och Visborg ska också
redovisas.
Då det i samband med beslut om investeringsbudget 2012 och 2013 inte funnits
utrymme för att prioritera ett nytt badhus är projektet vilande.
Region Gotland beslutade i november (Rf 2014-11-28, § 55) om investeringsbudget
2015-2016 samt investeringsplan 2017-2019. I planen fram till 2019 fInns i dagsläget
inga medel avsatta till att bygga ett nytt badhus i Visby.

for/J

Justerare:
im

m m m ; m m .........................

,..................................................

+

Utdragsbestyrkande:
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Region

GoUand
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Protokoll

Au § 27 forts
Den beslutade investerings budgeten är mycket ansträngd och kommer att belasta
Region Gotland framåt både i form av upplåningsbehov och kommande driftkonsekvenser. Det är svårt att inom befintliga resurser se möjligheter att påbörja en
projektering av ett nytt badhus i dagsläget.
Beslut om att påbörja en utredning om ett eventuellt nytt badhus bör ske inom den
ordinarie investeringsprocessen för att kunna prioriteras i relation till andra
investeringsbehov som ftnns. Ärendet planeras att ytterligare behandlas vid vårens
budgetberedning.

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Folkpartiet liberalerna

Klintehamn 24.11.2014

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Bygg en ny simhall!
Solbergabadet invigdes 19610ch har sedan dess mycket flitigt nyttjats av Gotlands medborgare
såväl inom idrotten som av enskilda motionärer och andra organisationer. Eller som KFF
skriver på hemsidan "Solbergabadet är ett bad för ung som gammal, elitsimmare som nybörjare.
Här pågår aktiviteter från tidig morgon till sen kväll, 7 dagar i veckan". Det senare med viss
tveksamhet, tycker vi
Badet har under åren aldrig genomgått en större ombyggnad till modem standard, utan
mer lappats och lagats när behov uppstått. Även om en renovering genomfördes 19992000. Idag är kraven på det vi kallar ett modernt badhus mycket mer än vad
Solbergabadet kan erbjuda. Vi har t.ex. inte någon 50 meters bassäng inomhus på
Gotland.
Nu när vi snart kan visa upp en ny funktionell (får vi hoppas?) sporthall, måste nästa
utvecklingssteg inom folkhälsan tas. Vi måste börja projektera för att få till stånd ett nytt
modernt badhus under denna mandatperiod. Åtminstone måste ett badhusbygge vara
påbörjat!
Vi är också medvetna om den ansträngda situation vad gäller investeringar som Region
Gotland befinner sig i. Efter 2018, när såväl Klintehamlls hamn, kryssningskaj som
gymnasium fårdigställts så lättar investeringstrycket väsentligt. Eftersom detaljplanearbete och bygglov tar cirka 30 månader efter att placeringen beslutats så kan tiden fram
till 2018 med fördel användas för dessa förberedelser.

Med ledning av ovanstående yrkar Folkpartiet att;
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen
av ett nytt badhus i Visby
.. Regionstyrelsen skall under 2015 återkomma med förslag om lämplig
placering, hur ett modernt badhus kan tänkas se ut samt hur finansieringen
skall ske.

Folkpartiet Liberalerna

r7ffr.
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Lägesrapport
- Arbetet med kryssningsturism och -kaj

2015-04-29

ID
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Innehåll
1. Minnesanteckningar från möte med CMP 1 april 2015 i
K_öpenhamn

2. Organisation
3. Detaljplanen och byggprojektet
Bilagor (ej antagna - under utarbetande):
- Projektdirektiv - infrastruktur
- Projektskiss

exportmognad

- Knmmunikationsplan
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1. Minnesanteckningar - programstyrgrupp kryssning
Tid och plats: den 1 april kl. 09:00-13:30 på CMPs kontor i Köpenhamn.
Närvarande:
Johan Röstin, CMP
Lennart Pettersson, CMP
Arnt M0ller Pedersen, CMP
J onas Arkestad, CMP
Per Lindskog, Region Godand
Patric Ramberg, Region Godand
Asa Högberg, Region Godand
Stefan Persson, Region Godand

1 Information från Region Gotland om status i organisationen
Per Lindskog informerade om de förändringar som skett i såväl den tjänstemannamässiga
som den politiska regionledningen. Efter det att J an Björinge fått lämna uppdraget som
regiondirektör är Per nu återigen tf. regiondirektör till dess att en ny regiondirektör har
rekryteras. Bj örn Jansson har efterträtt Ake Svensson som regionstyrelsens ordförande
efter det att Ake avgick i början av året. Efter en något turbulent tid i regionledningen så
upplevs dock organisationen ha landat och fokus ligger nu på produktion.
2 Information från CMP om status i bolaget
Johan Röstin informerade som läget i CMP. Bolaget har gjort ett bra reslutat 2014 och har
en positiv omsättningsutveckling. Posten som styrelseordförande kommer sannolikt att
innehas av Ilmar Reepalu från och med årsstämman, då denna skiftar mellan dansk och
svensk ägare. Dialogen med tidigare nämnd internationell aktör rörande samverkan kring
bl.a. kryssningskajen i Visby pågår fortfarande i konstruktiv anda, efter att ha varit på paus
ett tag på grund av förändringar i ägarbilden hos nämnda aktör.
3 Utstående spörsmål och tolkningar rörande avtalet
CMP vill diskutera ett antal punkter i avtalet där det upplevs finnas behov av att definiera
tolkningar och/ eller förtydliga texten.
3.1 Piirrydligande text om indexberäkning (5.3 i alltalet)
Lennart framställde önskemål och förtydligande text och/ eller tillämpning och sänder över
förslag på text till Region Godand. Per meddelar att regionen ska ta emot och göra en
intern avstämning kring frågan utifrån detta.
3.2 Fiirrydligande text om jaJt ränta tinder}?inta femårsperioden (5.2 i avtalet)
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Lennart framställde önskemål och förtydligande text och/ eller tillämpning och sänder över
förslag på text till Region Gotland. Per meddelar att regionen ska ta emot och göra en
intern avstämning kring frågan utifrån detta.

3.3 Mi!Jlighet till hedging alJ ränta vidjemårsintenJal1
Lennart och J onas vi se på möjligheterna att säkra räntan under perioderna genom hedging
och jämförelser med andra flllansieringserbjudanden. Per och Åsa påtalade att regionens
flllansiering av kryssningskajen inte är en objektsflllansiering, utan ligger i regionens
flllansförvaltning.
3.4 Möjlighet till bankgaranti eller annan säkerhet fo"r depositionsbeloppet (7 i avtalet)
Lennart reste frågan kring hur detta tekniskt sett skall hanteras och underströk vikten av att
hitta den bästa möjliga lösningen för båda parter, då formfrågan inte är exakt beskriven i
avtalet. Parterna enades om att hantera detta i öppen dialog, med ambitionen att hitta bästa
möjliga lösningen för båda parter.
3.5 Beräkningsprindperfo"r kreditivränta under ryggtiden
Lennart och Jonas tog upp frågan kring beräkningsprinciperna för detta och framförde att
detta bör ske inte den praxis som flnns i dessa sammanhang. Jonas och Åsa flck i uppdrag
att diskutera frågan vidare.

4 Bemanning i styrgrupperna
Per gick igenom den organisationsbild som flnns rörande styr- och projektgrupperna och
bemanningen i dessa (bifogas). När det gäller programstyrgruppen så kommer den att
flnnas i två versioner, dels en gemensam och dels en intern för regionen. Regionens interna
programstyrgrupp består av alla delprojektledare (3 st.) samt en kommunikatör, utöver vad
som beskrivits i regionens tidigare organisationsskrivelse. Delprojektledarna är Jenny
Iversjö (Infrastruktur), Mats Jansson (Exportmognad) och Harald Grottvik
(IZtyssningskaj). Kommunikatören är Ulrika Frisk.
Regionstyrelsen har beslutat att näringslivet skall ha en representant i programstyrgruppen.
Den gemensamma konklusionen var att representanten skall delta i den interna
programstyrgruppen för regionen, men inte i den gemensamma mellan parterna.

5 Genomgång av tidsplanen
Patric gick igenom tidsplanen. I grunden så ligger den fast med smärre justeringar.
Tidsplanen är dock helt avhänging att den detaljplan som nu är ute på granskning vinner
laga kraft enligt plan i höst. Vid överklaganden så kan det bli så att hela tidsplanen måste
skjutas ett år framåt. Motivet till detta är främst att det inte går att börja muddra förrän
detaljplanen vunnit laga kraft och att muddringen måste ske under perioden januari-mars.

6 Avrapportering från styrgrupp bygg
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Patric rapporterade att bygget kommer att ske med ett s.k. parteringförfarande. Enligt plan
så skall de prekvalificerade intressenterna komman in med anbud i början och juni och ett
avtal ska då kunna tecknas i slutet av juni.
CMP är mån dialogen om kravspecifikation fortgår och understryker detta inte minst
avseende den utfyllda plattformen, så att en bra funktionalitet uppnås.

7 Avrapportering från styrgrupp mottagning
Stefan informerade om arbetets fortskridande i styrgruppen, som kopplar ihop två tydliga
projektgruppen.
Den första rör infrastruktur, dvs. den infrastruktur som ligger utanför
nyttjanderätts området och som det finns behov och/eller önskemål om att utveckla till
följd av kryssningskajen. Projektgruppen för infrastruktur har tagit fram ett projektdirektiv
som skall ligga till grund för politiskt beslut om uppdrag för arbetet. De delprojekt som nu
pekas ut i direktivet är busstrafik, trafik, vägvisning/ skyltning, offentliga toaletter, Region
Gotland besöksplatser, vatten och avlopp, avfall, utveckling av stadsmiljö samt drift och
underhåll.
Den andra projektgruppen hanterar exportmognad i framförallt näringslivet. Här har det
tagits fram en kartläggning av prioriterade utvecklingsområden, som även de kommer att
utvecldas till ett projektdirektiv som underlag för politiskt beslut. De områden som
identifierats är Cruise Gotland - produkt och varumärke, Besök i stad och på landet,
Information - digital och tryckt.
CMP informerade även om att Köpenhamns kommun genomför ett projekt rörande
elanslutning för fårjor, som kan vara av intresse för Gotland.

8 Principer för prissättning av hamnavgifter för perioden 2016-2017
Patric informerade om den förändring av hamntaxan som regionfullmäktige dels fattat
beslut om och dels kommer att fatta beslut om de kommande åren. Modellen för detta
flnns på pränt (bifogas) och innebär en successiv harmonisering av hamn tax en mot CMP:s
taxor samt en avveckling av maxtaxa kopplad till fartygens storlek.

9 Budget för projektorganisationens kostnader samt förledningsprinciper
Patric redogjorde för att projektledningen för byggprojektet belastar investeringen
tillsammans med andra direkt hänförliga kostnader, vilka således kommer att aktiveras på
denna. I övrigt så hanteras projektorganisationen i linjen, där var och en deltagande part tar
sina respektive kostnader. CMP och regionen var överens om att så skall vara fallet.
Frän CMP:s sida uttrycktes önskemål om att regelbundet få kostnadsprognoser för
projektet. Gärna i ett Excel-format. Patric lovade att så skall bli fallet men att det i dagsläget
inte fanns mycket att rapportera.
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10 Finansieringsfrågor i övrigt, bl.a. EV-ansökan
Stefan informerade om TEN-T ansökan som lämnats in. Regionen har där sökt 20 % av
250 MSEK i stöd för byggandet av kryssningskajen. Regeringen har godkänt ansökan som
lämnats vidare till EU-kommissionen för vidare beredning, tillsammans med ett stort antal
andra ansökningar. EU-kommissionen har också verifierat att ansökan är inkommen och
skall beredas. Ansvaret för ansökan överförs också i och med detta till byggprojektet och
regionens teknikförvaltning.
11 Invitation till näringsdepartementet om besök
Lennart framförde att CMP bedömer att det finns skäl att uppvakta näringsdepartementet i
frågan om kryssningskajen, för att därigenom även söka någon form av statlig nationell
finansiering för projektet. Kontakten bör då tas från regionen som en politiskt styrd
organisation. Formerna för detta skall diskuteras vidare mellan parterna.
12 Bildande av kryssningsnätverk på Gotland
Lennart och Arnt bedömer att det kommer att krävas ett formaliserat och välorganiserat
kryssningsnätverk, för att det skall vara möjligt att möta upp de krav som ställs på en mer
industrialiserad kryssningsturism. Detta innebär bl.a. att intressenterna/medlemmarna skall
betala utifrån storlek, vinning, etc. CMP är engagerat i kryssningsnätverken i såväl Malmö
som Köpenhamn och ska sända över stadgarna för dessa till Stefan.
Parterna uttrycker en gemensam ambition rörande detta och regionen påbörjar processer
kring detta på Gotland, i dialog med CMP.
13 Ekonomiskt stöd för marknadsföring och introduktion
Per och Stefan informerar om att regionen står fast vid tidigare utfästelser att vara med och
finansiera och marknadsföra kryssningsverksamheten. Nyckelaktörer i detta är dels ett
utvecklat kryssningsnätverk och dels regionens marknadsbolag Inspiration Gotland AB.
14 Behov av kommunikationsplan
Per och Stefan presenterade ett utkast till kommunikationsplan som regionens
kommunikatör Ulrika har gjort. Parterna konkluderade att regionen och CMP har delvis
olika målgrupper för kommunikationen, men att det är viktigt med synkronisering och
transparens. I regionens kommunikationsplan behöver därför även CMP finnas med.
Kommunikationsarbetet i den nya fasen, dvs. efter det att det är beslutat att
kryssningskajen skall byggas, är ännu i sin linda och arbetet bara påbörjas. Parterna var
överens om vikten av ett strukturerat kommunikationsarbete.
15 Övriga spörsmål

Johan informerade om att CMP och regionen skall hålla ett seminarium rörande
kryssningsturism i Östersjöregionen under Almedalsveckan. Tiden blir den 1 juli kl. 10:30-
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11 :30 och seminariet skall hållas i "Öresundshuset" . Per och Johan diskuterade att det är
viktigt att nå en balans mellan representativ politik och tjänstemannamässig saklighet.
Den konstnärliga utsmyckningen diskuterades uppkommen av RG ambition att avsätta 1 %
av vissa inventeringar till konstnärlig utsmyckning. Patric kollar vad som gäller.
Önskemål framfördes från CMP:s sida att skapa fler visualiseringar av den nya kajen. Patrk
tog med sig frågan.

16 Tidpunkt för nästa möte i programstyrgruppen
Tiden för nästa möte fastställdes till 2 september, kl. 8:30-13:30, i Visby.

Vid pennan,

Stefan

88

2. Organisation
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Näringslivschef

Projektledare (HG)
Hamningenjär, CMP

Avd. chef Infrastruktur, TKF

Cruise Manager, CMP

Cruise Manager, CMP

VD Inspiration Gotland

Controller, LK

I
Kryssningskaj
Projektgrupp

Infrastruktur
Projektgrupp

Exportmognad
Projektgrupp

Harold Gröttvik, TKF

Jenny Iversjö, TKF

Motsjonsson, LK

Näringslivet och andra intressenter
Referensgrupper och möten med berörda och engagerade

Tillväxt Gotland
GFB
Visby Centrum

Handel Gotland
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3. Detaljplan och byggprojektet
Detaljplan
Detaljplanen har varit ute på för granskning t o m den 16 april och bearbetas nu för att
antas i: byggnadsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Byggproj eketet
Den marinarkeologiska undersökningen är genomförd och för närvarande pågår en
parteringupphandling, vilken beräknas avslutas i maj.
För att byggprojektet skall kunna avslutas enligt tidplan är det nödvändigt att detaljplanen
vinner laga kraft enligt plan i höst.
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Projektdirektiv
Infrastruktur i samband med
kryssningskaj
2015-03-16
Ann-Safi ach Jenny
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Projektdirektiv
Ann-Safi Och Jenny

Dokumentrevision
Datum

Sign

2015-03-19

Jr

Anm

2 (11)
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Projektdirektiv

3 (11)

Ann-Sofi Och Jenny

Projektdirektiv för projekt Infrastuktur
Projektnamn:

Infrastuktur i samband med kryssningskaj.

Bakgrund:

Region Gotland har beslutat anlägga en kryssningskaj med
tillhörande landanläggningar.

Projektets syfte:

Samordna den infrastruktur som behövs för att kryssningskajen
ska bli en del i en satsning på ökad kryssningsturism på
Gotland.

Projektmål:

Prioriterad infrastuktur är genomförd och annan är
tidsplanerad inför kajens ianspråktagande april 2018.

Slutdatum:

Projektet avslutas formellt under hösten 2018. Tidsatta övriga
planerade åtgärder övergår i linjearbetet inom Tekniska
nämnden.

Projektplan:

Under framtagning av projektledaren. Fastställs och revideras
av styrgruppen.

Organisation:

Projekt Infrastuktur i samband med kryssningskaj är ett
delprojekt i programmet "Mottagning".

Program Kryssningsverksamheten - organisation

Kryssningsverksamheten
Styrgrupp

Projekt Infrastruktur i samband med kryssningskaj består aven
projektstyrgrupp, en samordnande projektledare och ett antal
delprojektledare. Delprojektledare rapporterar till
porjektledare som i sin tur rapporterar till projektets styrgrupp
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och projektägare. Projektägaren håller regionstyrelsen
informerad om projektets framdrift.

Projektägare:

Stefan Persson/Per Lindskog

Projektledare:

Ann-Sofi Lindskog
(Jenny Iversjö biträdande projektledare)

Projektcontroller:

Mats Renborn/Leif Tofften

Kvalitetscontroller:

Anita Klingvall

Delprojektledare:

Busstrafik - Anita Carlsson/Karl Fyhr
Trafik - Lennart Klintbom
Vägvisning - Lennart Klintbom/Anna Wikström
Offentliga toaletter - Peter Skalberg/Louise Billqvist
Region Gotlands besöksplatser - Joel Ekedahl/Pernilla J

ohansson/Louise Billqvist
Vatten och Avlopp - Rikard Widen
Avfall - Lisa Larsson
Utveckling Stadsmiljö - Pernilla Johansson/Elene Negussie
Drift och underhåll- Åsa Abel/Eugenio Osorio/Ronnie Torestad
Projektstyrgrupp:

Per Lindskog, Stefan Persson, Patric Ramberg

Delprojektgrupper:

Busstrafik - Anita Carlsson/Karl Fyhr, Lennart Klintbom,

Bussbolag Resecentrum/Busstationen Bussbolag turistbussar,
turistbyrån, Gotlands förenade besöksnäring
Trafik - Lennart Klintbom, Anna Wikström, Trafikverket, DG,

CMP, representant från TKF projektavdelning.
VägvisningISkyltning - Anna Wikström, Lennart Klintbom,

Elene Negussie, länsstyrelsen, Visby Centrum, Gotlands
förenade besöksnäring, Turistbyrån, Gotlands museum,
Destination Gotland, representant från geografisk information,
representant från TKF projektavdelning.
Toaletter - Peter Skalberg, Louise Billqvist, Anita

Klingvall/Marianne Norrby, Länsstyrelsen, gotlands förenade
besöksnäring, Visby Centrum, representant från TKF
projektavdelning.
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Vatten och avlopp - Rikard Widen mfl
Avfall- Lisa Larsson mfl
Utveckling stadsmiljö - Pernilla Johansson, Elene Negussie,
Lennart Klintbom, Turistbyrån, Gotlands förenade
besöksnäring, Visby Centrum, representant från TKF
projektavdelning.
Drift och underhåll- Eugenio Osorio, Ronnie Torestad, Åsa
Abel, Joel Ekedaht Pernilla Johansson/Louise Billqvist, Mats
Eriksson.

Referensgrupp:

Avgränsning:

Kryssningskajens mottagningsgrupp. RSAU eller TNAU/TN?

Infrastruktur utanför detaljplanområdet för kryssningskajen.
Infrastruktur som Region Gotland ansvarar för.

Re!. dokument:

Förslag till detaljplan för del av Visby Innerstaden 1:2 med
omgivande vatten.
Program för Hamnen, Kopparsvik, Holmen i Visby, Region
Gotland.

Projektbudget:

Busstrafik
Trafiksäkerhet
Vägvisning
Toaletter
Region Gotlands besöksplatser
Vatten och Avlopp
Avfall
Utveckling av stadsmiljö
Drift och underhåll

Beslutspunkter:

BO, Styrgrupp godkänner projektdirektiv
BOl, Styrgrupp godkänner projektplaner
B02, Styrgrupp godkänner förstudier
Bl, Beslut om budget
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Ann-Safi Och Jenny

B2, Beslut att starta projektering
B3, Beslut om genomförande
B5, Beslut om överlämnande till driftsorganisationen
B6, Projektet godkänns av styrgrupp
B61, Projekt avslutas
Beslutspunkterna ovan kommer att kompletteras med en rad
andra beslut som tas av styrgruppen på styrgruppsmöten. Till
dessa hör alla strategiska frågor samt alla avvikelser mot
projektdirektiv och projektplan. Vid framtagandet av
projektplan kan även fler beslutspunkter kan tillkomma.
Tidplan för projektet:
- Förstudier år 2015 - 2016
- Genomförande år 2016 - 2018
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Projektledarens
ansvar:

Projektledaren ansvarar för att projektet drivs effektivt inom de
ramar som utgörs av budget, tid och beskriven projektprodukt.
Projektledaren har ett samordningsansvar för arbetsmiljön på
arbetsplatsen.
Projektledaren har ansvar för kommunikationsplan och delar
ansvaret för kommunikationen med intressenterna med
projektägaren.
Projektledaren kan delegera ansvar till delprojektledare.

Projektledarens
befogenheter:

Projektledarens har avdelningschefs rätt att handla och göra
beställningar inom ramen för projektet.
Projektledarens rätt att agera och ta beslut inom ramen för
projektet begränsas av Region Gotlands ledningssystem,
kontrakten med entreprenörer och konsulter samt av detta
projektdirektiv.
Projektledaren kan delegera till delprojektledare.

Rapportering:

Projektledaren rapporterar regelbundet i rapportform till
projektägaren och till styrgruppen.
Projektledaren kan delegera ansvar till delprojektledare.

Genomförandeform:

Konsulthjälp för förstudier. Hjälp av teknikförvaltningens
projektavdelning för upphandling och genomförande.

Ersättningsform:

Projektbeskrivning:

Projektet syftar till att identifiera nuläge och behov av
infrastruktur kopplat till kryssningskajen, föreslå åtgärder, ta
fram kostnadskalkyler för genomförande, handla upp,
genomföra och driftsätta föreslagna åtgärder.

Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt.
Busstrafik

I delprojektet ingår att identifiera:
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- behov av antal shuttlebussar när kryssningskajen är
färdigbyggdvar det är möjligt att bussarna lämnar och hämtar
kryssningsbesökarna. Genomföra kapacitetsberäkningar på
föreslagna platser. Se över tillgänglighet för funktionshindrade
vid hållplatserna.
- ta fram kostnadskalkyl för bussar, hållplatser, trafik och drift.
- en placering för turistbussar som inte får plats på
kryssningskajen.

Trafik

I delprojektet ingår att:
- identifiera gångstråk, cykelstråk och passager som måste
förbättras.
- ta fram förslag på åtgärder.
- ta fram kalkyler för åtgärder.
- detaljprojektera och handla upp föreslagna åtgärder.
- kontoIlera att logistik fungerar mellan Destination Gotland,
Kryssningskajens avgångar och dess transporter.

Vägvisning/5kyltning

I delprojektet ingår följande:
- Ta fram en nulägesbeskrivning genom att inventera befintlig
vägvisning för gående och cyklister samt befintliga
informationsskyltar i världsarvet.
- Ta fram förslag på förbättringsåtgärder
- Ta fram kalkyler
- Detaljprojektering och upphandling
- Genomförande och driftsättning
- Ta fram ny turistkarta/app

Toaletter

I delprojektet ingår följande:
- Ta fram en nulägesbeskrivning genom att inventera befintliga
toaletter i Visby och på Region Gotlands besöksplatser
- Ta fram förslag på förbättringsåtgärder och nyinvesteringar
- Ta fram kalkyler för investering och drift
- Detaljprojektering och upphandling
- Genomförande och driftsättning

8 (11)

98

Projektdirektiv

9 (11)

Ann-Safi Och Jenny

Vatten och avlopp
Avfall
Drift och underhåll

I delprojektet ingår det att:
- identifiera ökat behov av drift och underhåll i stadsmiljön
- ta fram kostnadskalkyler för ökade driftkostnader
- utöka drift och underhållsinsatser
Utveckling av stadsmiljö

I delprojektet ingår det:
- Identifiera platser och stråk som behöver utvecklas
- ta fram förslag på åtgärder
- ta fram kosntadskalkyler
- Detaljprojektera och handla upp
- Driftsätta

Underskrifter:

Projektägare

Projektledare

xx

Ann-Sofi Lindskog

Handlingstyp

Projektdirektiv

Bilaga1

Datum 29 april 2015

Patric Ramberg
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Cru;se Gotland - produkt och varumärke
"To be honest, there's not a great deal to do in Visby. But then, that's kind of the point of
the place."

Marknadsföring och kommunikation
ID
ID
ID

Bilden av Gotland som kryssningsresmål
Produktmarknadsföring
Sociala medier, rekommendationssajter

Exportmognad, h§lIbarhet och värdskap
ID
ID
ID

Kunskap kring export i näringen
Kunskap kring hållbar destinationsutveckling
Ständig påfyllnad av värdskapskunskap

Kryssningsnätverk
ID
ID

Formalisera nätverket.
Uppdrag och finansiering.

Besök; stad och på land
Transfer
•
ID

Gå, cykla, taxi, tufftufftåg, buss
Kostnader, intäkter, finansiering

Besöksm§1 och aktiviteter
•
•

Processtödda utvecklingsprojekt
Kunskapsförmedling hållbar produktutveckling

Rundturer
ID

•
•

Vad önskar rederierna? Besökarna?
Översyn av utbud - var är vi konkurrenter? Var kan vi samverka?
Fler standardturer med jämförbara innehåll.

Specialturer
..
•

Matproduktion och restaurang. Soft adventure. Meet a Gotlander. Bergman.
Nordic Noir. Technical visits.
Efterfrågan och intressenter

Guider och spr§k
•
•
•
ID

Påfyllnad av språkkunniga guider
F rån kunnig till guide
F rån guide till kunnig
Från personal till värd - vad bör alla kunna?

•

Guide- och språkutbildningar

102

Information - tryckt och digitalt
Appar, kartor och information
CD
CD
CD

Kartor över Visby, Gotland, produktutbud
Appar/mobilwebb som alternativ kanal
Välkommen tillbaka-info

InfoPoint
CD
CD

Information på plats
Försäljning av turer

WiFi i Visby
CD
CD
CD

Infrastruktur eller mottagningsgtuppen?
RG eller kommersiellt?
Jämför Uppsala: http://www.unt.se/uppland/uppsala/fritt-wifi-Ianserat-i-uppsala36S0883.aspx, www.uppsalawifi.se. Uppsala City, Uppsala kommun, IP-Only och
Vasalu:onan.
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Handläggare Ulrika Frisk, SF infoteamet
Datum 2015-03-27
Gäller 20xx-20xx
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Kommunikationsstrategi och plan för
kryssningskajen
Bakgrund
I januari 2014 presenterade Region Gotland och Copenhagen Malmö Port, CMP, en
gemensam avsikt att utveckla kryssnings turismen på Gotland. En förutsättning för detta är
en ny kryssningskaj i Visby.
Kajen byggs och finansieras av Region Gotland och hyrs ut till CMP. Ett arbete har inletts
för att tillsammans med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga se1\Ticestrukturer och utveckla attraktiva besöksattraktioner på Gotland. Det är viktigt att samtliga parter ser, och
tar, det gemensamma ansvaret för "upplevelsen Gotland" - och att en kryssnings kaj är bra
för hela Gotland.

1. Övergripande m§1 för kommunikationsarbetet
Den planerade och pro aktiva kommunikationen har:
Stöttat byggprojektets målbild
Stöttat mottagarorganisationens målbild
Skapat förståelse för bygget, miljö- ekonomi- och infrastrukturperspektiv
Skapat ett aktivt och positivt engagemang

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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2. Mälgrupper för projektet - syfte med kommunikationen
Specifik allmänhet

Nyttjare/ trafikanter m fl av området under
byggperioden - förståelse för vissa begränsning
ar, när och var

Medborgare

invånare, skattebetalare - rätt att få känna till hur
skattemedlen används, skapa positiv opinion för
ökad turism

Politiker
Politiker fullmäktige

berörda nämnder, beslutsbärande
kännedom om vad organisationen gör och varför

Medarbetare

inom Region Gotland - kulturbärande, känna till
vad den egna organisationen gör och varför, ambassadörskap

Intressenter

nätverk, intressenter, näringsliv/företagare
/besöksnäring - avgörande för att skapa en attraktiv mottagning och service, skapa aktivitet
och intresse

CMP ansvarar för följande målgrupper:
ID
Ägare
ID

Rederier/partners/leverantörer

Gemensamma målgrupper för projektet och CMP:
Opinionsbildare
nätverk, intressenter, näringsliv/företagare
/besöksnäring, "folket på gatan"
påverkar våra övriga målgrupper, därför krävs en
Media
öppen inställning, saklig information och tillgänglighet

3. Budskap
Kryssningskajen och den ökade kryssningsturismen är
Bra för hela Gotland

4. Kommunikationsstrategi
Kommunikationen ska vägledas av att projektet och delprojekten:

"N
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Öppet och proaktivt kommunicerar med berörda målgrupper
Rätt information ges vid rätt tidpunkt och vid givna behov
Kommunicerar långsiktigt och uthålligt
Intar en positiv attityd och generös inställning till samarbetspartners och intressenter i syftet att skapa mervärden för kryssningsturisterna
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Taktiken är att:
Kommunikationen har ett positivt och framtidsinriktat anslag
Fokus ligger på den samlade nyttan för hela Gotland
Det framgår av kommunikationen att hela Gotland tjänar på samarbetet

5. Framg§ngsfaktorer/gynnsamma förutsättningar
Tillräckliga resurser ges för kommunikationsarbetet
Informatör är aktivt involverad och delaktig i projektet samt delprojekt
Opinionsklimatet för en kryssningskaj är inte negativt
Öppet klimat inom projektet och delprojekten där eventuella risker och ogynnsamma händelser läggs fram för dialog och eventuell hantering

6. Risker/ogynnsamma förutsättningar att ta hänsyn till
Opinionsklimatet är rörligt -lokala, nationella och internationella händelser kan
påverka.
Förtroendet för Region Gotland som organisation kan ses som relativt lågt - högt
ifrågasättande för beslut och till del genomförande av beslut. '

Övriga riskfaktorer som identifierats som har bäring på ett proaktivt kommunikationsarbete och som är kritiska för framgång (kopplat till projektets övergripande
mål) är:
Byggtekniska risker, Fas Bygge
Detaljplanen S2 K3
Tidsaspekten S2 K4

Kommunikationstaktik
att hantera
förtroendekris kompetens, ekonomi, att hantera

Ekonomi, Fas Igång
Driftslönsamhet S2 K 4
Global ek utveckling S3 K2
Global politisk utveckling S3 K2

framförhållning, planera
omvärldsbevaka, framförhållning
omvärldsbevaka, framförhållning

Miljö, Fas Igång
Miljötillbud S1 K3

krishan tering

Övrigt, Fas Bygge och Igång
Opinionen på Gotland S2 K2
CMP S2K4
Tillbud S1 K4
Näringslivet på Gotland S2 K4

förebygga, underhålla, ev hantering
förebygga, samarbete, dialog
kris han tering
förebygga, rusta, stödja
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7, Val av kanaler/ strategi
a) Kanaler vi äger och beslutar om i projektet
Dialog med intressenter, nätverk, näringsliv
Informationsmöten, presentationer
Webbsida, gotland.se/kryssning
Annonsering - samannonsen lördagar
Egna sociala medier

b) Kanaler där projektet har hög påverkansgrad
Gotland.se, nyhets baserat
Facebook Region Gotlands
Personaltidningen Insidan
Intranätet
Tematidningar lokalt
c) Kanaler vi inte äger
GA,GT
helagotland.se
SR Gotland
Östnytt
Spridning i sociala medier

Talespersoner vid händelser av kris/hantering
Löpande om projektet, normaltillstånd, enligt plan
Projektet i sin helhet
Mottagarorganisationen
Byggprojektet
Infrastruktur

Per Lindskog

I händelse av awikelser, förtroendekriser, krishantering
Kopplat till riskanalys

Drift, verksamhet och ekonomiska frågor, enligt plan samt kris
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Aktivitetsplan 2015-2016
Tidplaneringjaktivitetsplanering
- Identifiera kommunikations- och informationsintensiva tidpunkter beroende p§ m§lgrupp
- Planera kommunikation efter tidplanen - kolla tidplaner
- Beredskap för oväntade/oplanerade händelser

Datum!
period

Aktivitet

Målgrupp

Revidera gotland.se/kryssning
-FAQ:n, engelska, m§lgruppsanspassa
- länka fr§n kryssningslistan visa dagens trafik
P§g§ng-knapp p§ startsidan gotland.se,

Intressenter
Allmänhet

april

Ta fram en grundpresentation att använda vid
möten etc

Intressenter

April/maj

Ny skiss över kryssningskajen

nov

Byggskyltar med bilder och
information vid byggplatsen
samt strategisk centralt läge
-TB?
(variant Stora torget)

nov

"första spadtaget"? Alt
Förtroendekrishantering av
försenad byggstart

Utförare

Kommentar

2015
april

april

Beställa översättning,
sammanfattande till att
börja med, urval av
informationen

Visa att info finns p§
svenska/engelska,
kanske flaggor som
symboler

Bild &
reklam
Framtida resenärer, allmänheten ta del av
planerna

Nytt perspektiv - vy
fr§n kryssningsresenären
Kan vara en vits att
visa §rets och nästkommande §rs turister, kanske boka en
kryssning?

2016
Jan

Webbkamera monteras vid
kajplats/byggplats
-publiceras p§ gotland.se/kryssning samt ev IG
och andra intresserade

Allmänhet
Intressenter
CMP
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Ärendenr RS 2015/5
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 maj 2015

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2016-2018
Bifogat finns plan kalkyl för 2016-2018, ramberäkning för driftbudgeten 2016
och investeringsbudget 2016-2017 inklusive plan för 2018-2020. Dessa
dokument är upprättade enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till drift
och investeringsbudget.
Skatteintäktema i plan kalkylen är beräknade enligt prognos från april 2015 och
hänsyn har också tagits till kända förändringar på finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellema har beaktats samtliga år. Avsättning till
personalkostnadsreserven är beräknad till 2 procent (52 mnkr) 2016-2018.
Förslag på fördelning av personalkostnadskompensationen till respektive
nämnd år 2016 ska tas fram till den centrala budgetavstämningen den 19-20
oktober då utfallet av 2015 års löneöversyn är känt.
Kvarvarande poster att besluta om

Under förutsättning att beslut tas om inrättande av ett "Äldresam" föreslås en
omfördelning av medel från hälso- och sjukvårdsnämnden med 550 tkr och
socialnämnden med 550 tkr till regionstyrelsen, ledningskontoret.
Den föreslagna besparingen genom omorganisation inom bam- och
utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen på
3,5 mnkr ska fördelas på respektive nämnd. Förslaget är att bam- och
utbildningsnämnden ska effektivisera motsvarande 2,5 mnkr och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden motsvarande 1 mnkr.
Serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsens
arbetsutskott 19-20 oktober med förslag på hur 2015 års avkastningskrav på
3,2 mnkr ska effektueras.

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region

~Gotland

I
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Tekniska nämnden, teknikförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsens arbetsutskott 19-20 oktober med förslag på hur förslaget om
sänkt intemhyra 2016 och framåt på 5 mnkr ska effektueras.

/
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Plan kalkyl 2016-2018, preliminärt inför regionstyrelsebeslut i maj
Utgångsläge budgetbeslut RF november 2014
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv

2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter

Kalkyl

Kalkyl

2015*

2016**

2017** i····• >C
"

-4432

..•. :

.<

-47()7
.

-4572
I,·

.

~;

v?4~

-4514
326
-107
O
O

-4580
326
-126
O
-52

-4615
326
-143
-36
-104

-214
-4509

-219
-4651

-224 I
-4796
I"';''''

"'<v·'

3602

3745

1 097

1105

1126

därav
kommun
landsting
Övriga statsbidrag

590
388
119

589
397
119

605 I
402
119

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

16
-38

7
-40

7
-53

6 Besparing
7 Årets resultat
(förändring av eget kapital)

"2P13t~

.

!

-4295

3437

4 Bidragsinkomster

\··',·<~l
KIl\.YI",'.'

i/'

Budget

O
3

••~<

.<

'/"3~~9

ii42
.618
..>
406

"lls
7.
-69

I

,.,

.<

23

29

*enligt RF november 2014
**enligt skatteprognos SKL 150429, förändring i finansförvaltningen samt
budgetberedningsförslag till driftbudget
I
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Budgetforslag 2016

Budgetfoloslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

100

100

100

100

100

2000

2000

2000

2000

2000

9800
11 800

2000

2000

RS/Ledningskontoret
Pott
JT-investeringar LK
Teknisk plattform
Digital längtidslagringI e-arkiv
UUUUlellll); datahall o kritiska funktioner
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)

1200
2500
500

Nytt Office-paket

Summa IT

6200

Ny simhall. utredning

2000
1500

Summa LK

6300

11900

2100

2100

3600

2000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

7000

7000

4000

4000

3000
7000

12000

12000

14000

9000

12000

RS/Servicejörvaltningen
Pott
IT-investeringar SF
Reinvesteringar av IT -infrastruktur

Summa IT/SF

.

111

PC- som tjänst
Reinv licenser

5000

Jnvesteloinglll" enligt lolmlf"Orsörjningsplanen

pågående projekt
1""~O"""50I'V" kök

Västerhejdeskolan
/lya äskanden
Säveskolans kök
Stenkyrka skolas kök
Södervärnsskolans kök
Gråboskolans kök
Endre skolas kök
Terra Novaskolans kök
I-Iavdhem skolas kök
Strand gärdets kök
TerraNovaskolan
Högbyskolans kök

2 600
3 000
700
1300
2200
800

2600
.

2700
6900
1000

1000

Oasen oI-Iemsc
Stånga skolans kök

2500

Sida 1

Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

O

8000

5200

10600

1300
600
2800
550
8750

20000

17200

24600

17750

12000

600

600

600

600

600

Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Cafe Korpen

Summa investeringar enllokalföl'sörjningsplan
Summa RS/sf

Tekniska nämnden
Tekllikförvaltlzingen
Pott

1_-

Investeringar i skattefinan~ierad verkllamhet

Mark- och stadsmiljö
Pågåellde projekt

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder

Belysn ätgardsprogram
Belysning, åtglirdsllrogram, övrigt
Visborg infrastruktur park
I Lekutrustning

I Murgrönan

Bad & besökpl uppr & förändr
Enskilda viigar förbättrin
lUtveckling serviceorter

112

Säkra skolvägar
Cykelplan Visby

300
1500
2200
400
800
500
6000
5000
3100
800
2000
500
1000
1000

5000

5000
-

I
I
I

Östercentrum syd o norr

500

Upprustning parker ospec
Nya äskandell

Reinvestering belysning
Innerstadsutveckling

__

500

Upprustning park.hus Dovhjorten (Ahiens)
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj, Vägv. toa, skylt
Anslutningar till flygplatsen
Kapacitetsj(jrbältringar solbergagatan

SummaiMa.rk;.;och.stadsniiljö

i,',: ' i i i

;)~;
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Investeringar 2015-2019
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Fåräsund, renovering vågbrytare

Summa hamnar anslagsfinansierade

Summa hamnar

152000

125000

29800

Sida 4

10000

11 000

Investeringar 2015-2019
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1000

l 500

1000
7100

4000

4000

4000

4000

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

200
200

200

200

200

200

200

200

200

200
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Investeringar 2015-2019

Budgetl6rslag 2016

Budgetf"örslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

23000

54000

33000

1000

10000

20000

Plan 2020

Barn- och utbildningsnämnden
I

Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen

I

Piigtlende projekt
A 7/Sergantcn förskola

23500

IFörsknlenlnt,ec
Förskoleplatser i pav. Roma

1000

i pav. Väskinde

v'.

1000

Väster11ejde skola

----_.

Alleskolan, Humlegårdsskolan

Nya äskande!l
Västerhejde skola paviljong
Väskindc skola

10000

Lyckåkerskolan paviljong
Förskolebuss

I

Förskoleplatser

2000

2000

Romaskolan paviljong
Förskola Wisborg
lokalförsörjning~lan

15000
25500

2000

2000

2000

36000

64000

2000

2000

70000

116

Summa

[Övriga byggnads- och anläggningsinv.
Pågående projekt
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

[

Nya äskanden

....

..........

Förskola/skolgårdar

Summa övriga bygg- och anlägg.inv

[

2000
....... , .......

I

2000

2000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Inv mask. Inventarier utöver potten
Pott enl plan
Västerhejdeskolan, utrustning

-------

Alleskolan7Humlegardsskolan

Nya äskanden
Törnekvior förskola, utrustning
Kulturskola
Tofta förskola
Förskolepaviljonger utrustning
I

Skolapaviljong utrustning

Summa investeringaJ' masnk. Inventarier
IT-investeringar gemensam infrastruktur

Sida 6

Investeringar 2015-2019

I

IT-undervisning
IT-Iärplattor

-----

IT -administration

Summa IT investeringar
Summa barn- och utbildningsnämnden

Budgetforslag 2016

BudgetfOrslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

2300

2300

2300

2300

2300

3 SOO

3500

3 SOO

3500

3 SOO

Plan 2020

700

700

700

700

700

6500

6500

6500

6500

6500

38000

14500

48500

76500

82500

300

300

300

-

I
Gymnasie- och vuxenutbild.nämnd
Investerillg:w ellligt lokalI6rsörjningsplancn
Ombyggnad Sävehuset

109000

--

Nya äskanden
Folkllv5'M"au
Wi!
,iet Norr

7 500

7 500
2500

I

IT -investeringar'
IT -kringutrustning, förvaltningsspecifikt

300

300

Lärardatorer. gymnasiet
Lärardatorer. vuxenutbildning

I

Utrustning nytt skolhus

117

Lärardatorer. folkhögskola

I
5000

Invcster'illgar i maskiner, inventaricr'
Återanskaffning I Inventarier (pott)

Summa gymnasie och vuxenutbild.nilmnd

3000

3000

124800

13300

I

3000

3000

3000

3300

3300

3300

I
Soda In ämnden

I

Investeringar i maskiner, inventarier'
Gruppbostad LSS

9000

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)
Pott

2000

•
•

•

Summa Socialnämnden

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

3000

14000

5000

5000

5000

5000
•

I
Hiilso- och :,jukvärdsniimnden
!1I~~~teringar

I

I
II

enligt lo~~lf'o~~~rjllingsplancn
i maskin~r, inventarier

I

!~_vestel'ingar

Övrig medicinteknisk utrustning (pott)

--_.-._-

I
15000

IS 000

15000

Datortol11ograll utrustning

Sida 7

15000

15000

I
I
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I Budgetiörslag 2016

Plan 2018

Budgetiörslag 2017

Plan 2019

MRT -Kamcra, rtg

Plan 2020

8000

Skelett undcrsökningsutrust, rtg

10000

Inventarier i pott (lokaler)

2000

3000

3000

3000

3000

Summa maskiner och inventarier
IT

17000

18000

28000

26000

18000

IIT-""~.,,

;ngar

500

Summa IT
Bygg- och _~nläggning

500

O

o

o

o

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

30000

28000

20000

1500

1500

1500

5750

1500

1500

215400

Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

I

23600

Ccntralkassa entre, Korpen
Rehabnheten Korpen

Summa lokalförsörjningsplan

25600

12400
14400

Summa hälso och s.iukvårdsnämnden

43100

32400

1500

1500

Reservkraft Visby lasarett

II

Kultur- och fritids,'1ämnden

118

Investeringal' enligt lokalforsöl'jningsplanen

I

Pott

I

Nya äskanden
Reinvesteringar motionsspår
Meröppet bibliotek

I

I
3000

A7 hallen, utbyggnad
A7 hallen, ventilation

1250

1500

Summa kuUur- och fritidsnämnden

1500

I

-

I
II
varav affärsdrivande exkl hamn
varav

"n<I:l\Y<fin~nsierat

Varav kryssningskaj

I

I

566500

391400

339350

280150

82500

103600

111300

74000

14500

484000

287800

228050

206 150

200900

107000

117000

20800

O

O
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Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av RS au 2015-05-08

NÄMNDERNAS RAMAR 2015

-4514063

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2015 som påverkar nämnderna:
lokaleffektivisering
avkastningskrav SF generellt
avkastningskrav SF fordon

Netto

INTEGRERAD BUDGET 2015 INKL GEM

10000
2000
l 203
13 203

-4500860

JUSTERINGAR AV BUDGET 2015
Justering får kapitalkostnader (inv tom 141231)

JUSTERINGAR 2016 ENLIGT FLERÅRSPLAN
RS/LK: återfåring engångsanslag HBTQ arbete
GVN: samordna flyktingmottagande
KFN: hyra nya sporthallen

100
-500
-4000

RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2015-20]7
BUN
- fårskola
- fler elever grundskola
- fårre barn på fritidshem

4300
-6400
-l 000

GVN
- fårre elever kommunal gymnasieskola
- fristående skola
- interkommunal ersättning

I 165
-2 193
-136

HSN: resursfårdelningsmodell medicinteknisk utveckling
SON: resursfårdelningsmodell äldreomsorg

Netto
Justeringar resursfördelningsmodell jmf med plan
BUN
justering fårskola
justering grundskola
justering fritidshem
GVN
- justering kommunala gymnasieskolan
SON
-äldreomsorg

Summa justering resursfördelningsmodell

-16000
-13 700
-38364

4400
5000
100

o
-10991

-1491

120

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal
Externa avtal

LK
TN
KFN
B UN
GVN
SON
HSN

-75
-l 000
-592
-3600
-800
-6200
-5686
5000

Sänkning internhyra

ServicefOrvaItningen
Måltidsförsörjning
Generell prisuppräkning

o
O

Netto SF
Summa interna prisjusteringar och externa avtal

O
-12953

RAMTILLSKOTT
RS/LK: buffert för flyktingmottagande
RS/LK: tillväxtarbete 2016-2018
TN/TKF: Offentliga toaltter och civilförsvarsanläggningar
SON: Ramtillskott hemsj ukvård
HSN: Generellt ramtillskott

-5000
-500
-l 000
-7000
-48000

Summa ramtillskott

-61 500

BESPARING
RS/Pol org: generell besparing l %
RS/LK: generell besparing l %
TN: generell besparing l %
TN/TKF: effektivisering till följd av omorganisation
BN: generell besparing l %
MHN: generell besparing l %
KFN: generell besparing l %
B UN: generell besparing l %
BUN/GVN: effektivisering till följd av omorganisation
GVN: generell besparing l %
SON: generell besparing I %
HSN: generell besparing I %

237
2037
l 898
4500
216
130
l 400
Il 265
3500
2937
11722
13298

Summa besparing

53 140

121

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2016
Personalkostnadsökningar 2 %

-52000

Summa

-52000

RAM BUDGET 2016

-46140281

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2017-2018 (jmf med budget 2016)
2017
-800
-553
-16000
-17284
-34637

2018
5 100
-1 269
-32 000
-34320
-62489

- fcirskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN

2500
-2500
-800

7800
-1 800
-900

-fler elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN

-I 781
O
1228

-3019
-118
1868

o

O

BUN, resursfcirdelningsmodell*
GVN, resursfcirdelningsmodell*
HSN, resursfcirdelningsmodell
SON, resursfcirdelningsmodell

Summa
* Består av:

Övrigt

Summa övrigt

Total summa ramjusteringar 2017-2018

-34 637

-62 489

Ramberäkning
2016 per nämnd/förvaltning,
-

beslutad av RS au 2015-05-28
ResursfördelIndex- Besparing
Ramningsmodeller upp.oäkn*
2016 tillskott
se spec se bilaga
se spec
-

REGION GOTLAND

Just budget
2015
se bilaga

Justeringar
enligt plan
se spec

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-23717
-203674

100

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-189802
-21610
-12953

-75

237
2037

Ve.oksamhets
förändring 2016
se spec

Personalkostnads
komp 2016

Plan
2017
jmf-16

Plan
2018
jmf-16

-143220
-1 108936
-293241

-800
-553

5100
-1269

-1 198406
-1386215

-17284
-16000

-34320
-32000
-62489

Budget
2016

-23480
-207112

-5500

O

O

6398
216
130

-I 000

6400
-I 164

-592
-3600
-800

1400
14765
2937

-24691
-16000

-6200
-5686

Il 722
13298

-7000
-48000

-185404
-21394
-12 823

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-140028
-l 126501
-293714

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1172237
-1329827

Summa nämnder/fdrvaltn

-4514 063

-4400

-35455

-17953

53140

-61500

O

O

-4580231

-34637

GemensamtJfinansfOrv
Totalt inkl gemensamt

13203
-4500860

53140

-61500

O

-52000
-52000

-33797
-4614028

O

-35455

5000
-12953

O

-4400

-34637

-62489

-4000
-500

* Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.

122

-l 000

Bilaga till ramberäkning 2016: justeringar av budget 2015 samt indexuppräkning
Ev övriga
Just budget
Justeringar
Budget 2015 Kap.kostn
just 141231 justeringar
20/5
budget 2015

Indexuppräkning, tkr

RS

RS

LokaIkostn

Internpriser
SF

Externa S:a indexavtal uppräkning

-23 717
-203674

SF

-23 717
-203674
O

TN
BN
MHN

-189802
-21 610
-12 953

-189802
-21610
-12953

TN
BN
MHN

-1000

-1000
O
O

KFN
BUN

-140028
-l 126501
-293714

-140028
-l 126501
-293714

KFN
BUN
GVN

-592
-3600
-800

-592
-3600
-800

-l 172237
-l 329827

SON
HSN

-6200
-5686

-6200
-5686

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

Politikerorg

LK

GVN

O

Po1itikerOl'g

LK

-75

SF

O
-75
O

O
-l 172 237
-l 329827

Summa

-4514063

Gem/tinans
Totalt

13203
-4500860

O

O

-4514 063

O

O

13 203
-4500860

O

O

-17953

-17953

5000
5000

O
O

O
-17953

5000
-12953

Internpriser för serviceförvaltningens tjänster är oförändrade år 2016

123

SON
HSN
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/280
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm
Exp/oateringsstrateg

Datum 27 april 2015

Regionstyrelsen

Exploateringsplan 2016 - 2020

Förslag till beslut
Exploateringsplan för 2016 - 2020 godkänns.

Bakgrund
Regionstyrelsen behandlade 2014-10-30 förslag till exploateringsplan.
Ledningskontoret gavs då följande uppdrag:
1. Utreda och ge förslag till former för det politiska deltagandet i

planeringsprocessen
2.

Utreda och ge förslag till former för exploatörer deltagande i
planeringsprocessen

3.

Ge förslag till ytterligare landbygdssäkring av processen

4.

Tydliggöra tidsplanering av projekt

S. Redovisa projekt utanför Visby

Bedömning
Ledningskontoret har hanterat uppdraget om komplettering enligt följande:
1.

Inom samhällsplaneringen finns ett antal olika vägar som kan användas för
att få ett bredare deltagande från dels den politiska sfären och dels från
samhället och allmänheten. Ledningskontoret har under senare tid i olika
samhällsbyggnadsprojekt prövat flera olika sätt att åstadkomma detta. Här
kan nämnas workshop (Miljöprogrammet), seminarium (Strukturplan
Visborg), charette (planprogram Visby hamn). Inom ramen för dessa
aktiviteter finns möjligheter för politiken att ta del av och påverka det
pågående arbetet. Ett sätt att på ett mer strukturerat sätt åstadkomma detta
vore inrättandet av ett forum (typ samhällsbyggnadsutskott / -kommittee)

Besöksadress Visborgsallen 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

Region

Gotland

I~
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där denna typ av samhällsplanerings frågor kan lyftas.
2.

Ledningskontoret har redan i nuläget regelbundna möten med byggherrar
och potentiella exploatörer. Vid dessa möten sker en dialog där kontoret
redovisar pågående och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Byggherren
ger sin bedömning av rådande marknadsläge samt redovisar egna planerade
projekt med planansökningar/bygglov/markförvärv. Dessa dialogmöten
med byggherrar ligger till grund för de bedömningar och avvägningar som
förs vidare till exploateringsplanen.

3.

Alla beslut om prioritering av detaljplaner sker i enlighet med den beslutade
kriteriemodell som beslutats och införts. Inom ramen för denna modell
värderas varje projekt utifrån 10 olika kriterier. En av dessa kriterier
innebär att projektet värderas utifrån hur det bidrar till att förbättra
inomregional balansen, landsbygds utveckling och ge en god geografisk
spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby. Ledningskontoret anser därför att det redan
finns en form av landsbygdssäkring i samhällsbyggnadsprocessen.

4.

Genomfört

5.

Genomfört.

LEDNINGSKONTORET

/~
-\j

Per ...........""""."'"

-.

2
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Arbetsmaterial
Rev 2015-04-27

Exploateringsplan Gotland 2016-2020
1. Allmänt
1.1.

Exploateringsplanens roll

Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren.
Beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden får följdverkningar på
regionens ekonomi och miljö. Exploateringsplanen ger en helhetsbild av de
samhällsbyggnadsprojekt som direkt påverkar regionens ekonomi och som är pågående
eller planeras under den kommande femårsperioden.
Exploateringsplanen innehåller information om investeringsbehovet för
infrastrukturanläggningar som fInansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till
byggherrar.
Marknadsaktörerna i ett exploateringsprojekt utgörs av byggherrar, fInansiärer,
fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.
Marknadens aktörer har självklart en viktig roll vid genomförandet aven exploatering, men
de bidrar även vid den långsiktiga fysiska planeringen, inte minst genom sin
marknadskännedom. Byggherrar, fastighetsmäklare och andra har god kontakt med och
god kännedom om den lokala bostadsmarknaden och efterfrågan av olika typer av bostäder
i olika geografIska områden. Därför är det viktigt med ett långsiktigt samarbete mellan
exploateringsprocessens olika aktörer, inte bara under pågående exploateringsprojekt. Inom
ramen för exploateringsplanen sker detta samråd genom olika former av möten, formella
och informella, med de olika aktörerna. Genom markanvisningsprocessen kommer
marknadens aktörer in i planprocessen och ges då även möjlighet att vara med och påverka
planens utformning.

1.2.

Definition av exploateringsverksamhet

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa
råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel, kontor, industrier och
verksamhetslokaler. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga och iordningsställa
kompletterande gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden,
VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan
bildas inom ett exploateringsområde.
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Grundläggande principer

De övergripande målen och inriktningen för region Gotlands framtida markanvändning
och bebyggelseutveckling anges i översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Dessa är
därför viktiga styrande dokument vid framtagandet av exploateringsplanen.
Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter
beslut i regionstyrelsen och ska normalt ingå i den beslutade exploateringsbudgeten.
Exploateringen av ett område eller större etapp slutredovisas när samtliga åtgärder är
fårdigställda och merparten av områdets/ etappens fastigheter är avyttrade.
Investeringar i lokaler för undervisning, förskola och vård fInansieras via ordinarie
investeringsbudget och äskas av respektive huvudman för verksamheten.

2. Exploateringsprocessen
Exploateringsverksamheten kan som process indelas i följande faser.

Planering

2.1.

Förstudiefasen
•

En ide om exploatering inkommer tillledningskontoret. Tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen görs en förhandsbedömning om projektets
lämplighet. En värdering sker enligt fastställd kriteriemodell (se under pkt 3.).

•

Om exploaterings förslaget bedöms lämpligt att genomföra görs en förstudie, ett
Start-PM, som översiktligt redovisar förutsättningar för detaljplan, markanvisning,
tidplan, exploateringskalkyl mm.

2.2.

Planeringsfasen
•

Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) gör med StartPM:et som grund ett förslag till prioritering av exploaterings förslaget och det
infogas därefter i förslaget till exploateringsplanens projektkatalog som
regionstyrelse och fullmäktige har att behandla vid den kommande
exploateringsbudgetprocessen.

•

En utsedd projektledare tar därefter fram ett beslutsunderlag baserat på Start-PM
och tidigare avväganden inom SSE. Projektförslag av strategisk art kan lyftas till
exploateringsrådet för diskussion och vägledning när det gäller prioritering.

•

Regionstyrelsen beslutar om exploateringsförslagets inriktning, att godkänna
exploateringskalkylen och att infoga projektet i exploateringsplanens projektkatalog
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(om det inte redan hanterats tidigare). Om projektet är prioriterat ger
regionstyrelsen samtidigt byggnadsnämnd och teknisk nämnd i uppdrag att
genomföra planläggning respektive markanvisning.
..

Byggnadsnämnden genomför planläggning enligt särskild process. Tekniska
nämnden genomför markanvisning enligt uppdrag.

..

Regionstyrelsen beslutar att utse exploatör och att teckna markanvisningsavtal.

..

Projektledare bearbetar exploateringskalkyl och andra beslutsunderlag, upprättar ett
exploateringsavtal och bereder ärendet inför hanteringen i regionstyrelsen.

..

Regionstyrelse respektive region fullmäktige beslutar om att godkänna
exploateringsavtal och detaljplan, samt beslutar om budget för nödvändiga
kommunala investeringar såsom park, gator och VA.

2.3.

Genomf6randefasen
..

Denna del av exploateringen inleds vanligen med att ett köpekontrakt om
exploatörens förvärv av mark upprättas.

..

Här sker också nödvändig fastighetsbildning. Utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar och infrastruktur såsom vatten, avlopp, parker, gator, gång- och
cykelvägar mm genomförs.

..

Exploatören ansöker om bygglov och genomför aktuellt byggprojekt.

..

Alla exploateringsprojekt ska slutredovisas i en PM där en avstämning mot ursprunglig exploateringskalkyl och budget sker. Regionstyrelsen alternativt regionfullmäktige beslutar om att godkänna slutredovisningen.

2.4.

Driftfasen
..

När genomförandet av exploateringen är klart övergår projektet i drift- och
förvaltnings fas en. Regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och
avlopp samt park- och grönområden. Om exploateringen innebär att ansvarig
nämnd får ett utökat ansvar för drift och underhåll, ska behovet av utökat anslag
för detta beaktas i budgetprocessen. Fastighetsägaren/ exploatören förvaltar
byggnader och mark med tillhörande anläggningar.

3. Metod för framtagande av exploateringsplaner
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat en metod - ett verktyg
- där strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell. Denna
kriteriemodell bygger på att varje förslag till exploateringsprojekt där en planläggning är
nödvändig, genomgår en granskning där projektet bedöms och ges poäng ur ett tiotal olika
perspektiv. Granskningen sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen och poängsättningen
godkänns sedan i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp "Gruppen för strategisk
samhällsplanering och exploatering", SSE. Varje förslag prövas och värderas mot följande
10 lu-iterier:
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Följer förslaget gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och annan fysisk
planering
Bidrar förslaget till ett effektivt resursutnyttjande när det gäller infrastruktur,
markanvändning, service, kommunikationer
Bidrar förslaget till inomregional balans, landsbygdsutveckling och en god
geografisk spridning av bostadsbyggandet som ger människor möjlighet att hitta en
bostad även utanför Visby.
Bidrar förslaget till mångfald på bostadsmarknaden
Är förslaget av allmänt intresse och/eller påverkar många, t ex byggande av skola,
vårdinrättning, fritidsanläggning
Bidrar förslaget till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön, t ex när det gäller
VA-lösningar, dagvatten, energi, kulturmiljö, grönstruktur, kollektivtrafik
Bidrar förslaget till att utveckla den sociala infrastrukturen. Hur påverkas
medborgarnas upplevelse t ex när det gäller hälsa, jämställdhet, segregation,
trygghet, barnperspektivet, friluftsliv och rekreation

fl

Vilka kommunalekonomiska konsekvenser kan förslaget ge

fl

Kan förslaget innebära nya arbetstillfällen på kort eller lång sikt

fl

Svarar förslaget upp mot regionens strävan att åstadkomma en god bebyggd miljö,
t ex när det gäller arkitektoniska kvaliteter, förtätning, omvandlingsområden,
offentliga miljöer och kommunikationer.

Varje projekt som värderas kan totalt tilldelas mellan O - 100 poäng. Resultatet av den
värdering som sker när projektförslagen prövas gentemot de tio kriterierna ovan, resulterar
i ett förslag till lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt. Denna lista redovisas dels i
form aven prognos för framtida bostadsbyggande och dels i form av ett förslag till
exploateringsbudget. Ledningskontoret sammanställer årligen förslagen till framtida
exploateringsprojekt till en exploateringsplan som förankras i tjänstemannagruppen SSE.
Den preliminära exploateringsplanen ska sedan utgöra underlag inför den årliga
budgetberedningen där resultatet av budgetprioriteringarna blir en grund för kommande års
arbete med exploateringsprojekt.

4. Exploateringsplan 2016 - 2020
4.1.
Osäkerhetsfaktorer
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka förverkligandet av de projekt som
redovisas i denna exploateringsplan. En stor osäkerhet är hur efterfrågan på bostäder
framledes kommer att utvecklas. Under de senaste åren har bostadsbyggandet i Visby varit
relativt högt, utan att den helt kunnat matchas av motsvarande befolkningsökning. Den
stora efterfrågan på bostäder i Visby kan sannoW(t förklaras med en kombination av tre
olika orsaker Visbys befollcning ökar med ca 100 pers per år, det sker en viss utglesning
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när det gäller antal boende per lägenhet och det sker en ökning av bostäder som används
för deltids- eller sommarboende.
Exploateringsplanen omfattar drygt 1 500 bostäder en tidsperiod från 2015 till 2020. Det är
inte troligt att alla dessa bostäder kommer att förverkligas. Förutom de
exploateringsprojekt som planen omfattar flnns ett antal andra som inte tagits med här, t ex
gäller det planer på att bebygga delar av Södertorg, Kopparsvik, hamnområdet inklusive
Holmen.

4.2.

Flygbuller

Ett antal exploateringsområden inom Visby ligger idag inom områden där regelverket vad
gäller flygbuller inte är utrett. Beroende på utfallet i den överprövning som sker kan den
byggbara marken i Visbys omnejd utökas eller inskränkas.

4.3.

Konsekvenser driftbudget

De kommunala investeringar som sker inom ramen för exploateringsprojektet ger vanligen
ökade åtaganden när det gäller drift av kommunaltekniska anläggningar som vatten- och
avloppsledningar, pumpstationer mm samt underhåll och drift av gator, parker, gång- och
cykelvägar mm. I planeringen av projektet är det därför av stor vikt att även dessa
kostnader flnns med i beslutsunderlaget. Viktigt är också att hänsyn tas till behoven av
utökad budgetram för ansvariga verksamheter.

4.4.

Medel för tidiga skeden

De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta
avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för
ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. Ibland kan det vara fördelaktigt att kunna
avsätta mindre medel för att genomföra en utredning eller studie kring ett sådant projekt.
En sådan utredning eller studie kan leda till att ett projekt startas upp eller avstyrs. Medel
för sådana projekt bör flnnas hos ledningskontoret.

4.5.

Samordning med VA-planen

För att åstadkomma en bättre och mer effektiv styrning av resurser och medel bör
exploateringsplanen samordnas med VA-planen.

4.6.

Mark för industri, handel och kontor

Som ett led i att underlätta etablering av verksamheter såsom industri, handel och kontor,
ska Region Gotland iordningställa lämplig mark inom olika delar av Gotland. Planlagd
mark färdig för försäljning ska flnnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gator, vatten och avlopp mm.
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5. Exploateringsomräden

5.1.
Pågående exploateringsverksamhet
1. Adjutanten A 7
Under 2015 har utbyggnad av infrastruktur inom del av kvarteret Adjutanten påbörjats.
Området omfattas aven detaljplan antagen 2013. En del av markområdet (Adjutanten 3
och 4) har anvisats till AB Gotlandshem som även har påbörjat byggandet av 84 lägenheter
med planerad inflyttning under hösten 2015. Inom området har även PEAB Bostad AB
getts markanvisning för byggande av trygghetsbostäder eller konventionella hyreslägenheter
(Adjutanten 2). Inom Adjutanten flnns ytterligare ett markområde för bostäder där
markanvisning kommer att ske under 2015. Totalt beräknas att kvarteret när det är utbyggt
kommer att inrymma cirka 250 bostäder.
2. Sergeanten/Malajen A 7
Inom intilliggande område inom yttre A 7 pågår under 2014 planläggning av kvarteret
Sergeanten. Preliminärt planeras här för bostäder i flerfamiljshus, radhus, småhus och en
förskola, samt viss del verksamheter och kontor. Detaljplanen har pausats medan en
markanvisningstävling pågår. Tävlingen väntas vara klar under försommaren 2015 och
därefter kan anvisning av mark ske. En exploatering ställer krav på omfattande utbyggnad
av infrastruktur såsom gator, parker, vatten och avlopp inom och utom
exploateringsområdet. Totalt kan exploaterings området Sergeanten komma att inrymma
mellan 350 - 400 bostäder beroende på exploateringsgrad och bostads typer.
3. Såpsjudaren Terra Nova
Exploateringsområdet Såpsjudaren är beläget inom Terra Nova i Visby. Området omfattas
aven detaljplan från 1991. Markområdet har anvisats till BoKlok som under 2014 har
påbörjat byggandet aven första etapp med 25 lägenheter i flerfamiljshus med inflyttning
sommaren 2015. Etapp 2 med ca 25 lägenheter planeras starta hösten 2015. Exploateringen
innebär att en mindre investering i infrastruktur från regionens sida måste ske, vilken ryms
inom inkomster för markförsäljning. T otalt bedöms exploateringsområdet inrymma ca 80
lägenheter.

5.2.

Planerad exploateringsverksamhet

4. Kolgården vid Filmgymnasiet
Inom detaljplanen som omfattar Kolgården (byggt 2010-2014) bygger fastighetsbolaget
Österled Fastighets AB ett 60-tal studentlägenheter med inflyttning sommaren 2015.
Regionen har byggt kompletterande VA-ledningar till området. Ytterligare byggrätt flnns i
byggnaden där Filmgymnasiet är beläget och som ingår i den fastighet som exploatören
förvärvat. En mindre del som omfattar ca 10 lägenheter kommer att anvisas i konkurrens
under 2015.
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5. Järnvägen Södercentrum
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Under 2013 har ett
planprogram för området antagits. Inom detta möjliggörs för konvertering av nuvarande
kontorslokaler (f.d. Försäkringskassan) till bl a bostäder. Intilliggande parkeringsplats har i
planprogrammet pekats ut som lämplig för bostadsbebyggelse. Dessutom finns möjligheter
att inom de södra delarna av kvarteret förtäta och omvandla verksamhetslokaler till
bostäder i flerfamiljshus. Delar av exploaterings området ägs av privat fastighetsägare och
av staten varför tidplanen för genomförande är något osäker. Markundersökningar har visat
att sanering av delar av marken är nödvändig för att kunna bygga bostäder. En
planläggning bedömer kunna påbörjas under 2015. En utbyggnad av kvarteret ställer krav
på utbyggnad av infrastruktur inom och utom exploateringsområdet. Totalt bedöms
området kunna inrymma 100-150 lägenheter, varav ca 40 inom mark som regionen äger.
6. Torslunden Visby Norr
Området består av ett grönområde som gränsar till bostäder samt verksamheter i form av
industri, vård och kontor. Arbetet med ett planprogram pågår och väntas klar tidigast
under 2015. För närvarande utreds om delar av området är lämpligt för att anlägga
fördröjningsmagasin för dagvatten. Tidigast bedöms att en exploatering kan påbörjas under
2018-19 efter att planläggning genomförts. Preliminärt kan området inrymma 30-50
lägenheter beroende på utformning av ev dagvattenmagasin.
7. Östercentrum
Området är beläget i Visby s centrala delar och omfattar stora ytor med såväl parkeringsytor
som affårscentra och mötesplatser. Ett planprogram har tagits fram under 2013. Inom
ramen för detta har ett antal förtätningsområden för bostäder, handel och kontor
definierats. Ett antal fastighetsägare vill nu gå vidare med att utveckla sina fastigheter.
Regionen tar nu fram ett gestaltningsprogram som ska ligga till grund för kommande
exploatering, därefter ska planläggning inledas av delar av området. All utveckling inom
området ställer krav på att gemensamma lösningar för parkerings frågorna kan hittas. Totalt
kan området komma att inrymma 200-250, varav mer än hälften inom mark som regionen
äger. Dessutom kan ytor för handel tillskapas.
8. Kopparslagaren Terra Nova
Området är planlagt för bostäder. För närvarande pågår hyresavtalsupphandling för att
inom området etablera ett särskilt boende med 50-talet platser. Inom detaljplanen ryms
ytterligare ett 40-tal bostäder i flerfamiljhus. Lämpligt är att genomföra en markanvisning i
samband med att byggandet av det särskilda boendet påbörjas.
9. Visborg Strukturplan
Visborgsområdet kan när det är utbyggt komma att innehålla mer än 3000 bostäder i
flerfamiljshus och villor. Visborg beräknas komma att utgöra Visbys markreserv för en lång
tid framöver. En strukturplan som redovisar de första 10 årens utbyggnadsvolymer och
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områden har tagits fram och redovisats under våren 2015. Strukturplanen föreslår att
omkring 700 - 800 bostäder ska byggas i den norra delen av Visborg. Det föreslås att
markanvisning sker i ett område ovanför Donners hage där ca 150 lägenheter kan byggas,
samt att tomter för småhus och radhus planläggs och säljs inom ett område i anslutning till
sporthallen. Ett planuppdrag bör påbörjas redan 2015 för att möjliggöra första byggstart
under 2017.

5.3.

Slutsatser av föreslagen prioritering och utbyggnadstakt

Bilagt till exploateringsplanen flnns sammanställningar i sifferform avseende kommande
utbyggnadsområden. Den kommande 5-årsperioden som utgörs av åren 2016-2020
redovisas dels i excelbladet "Regionens mark" och dels i excelbladet "Privat mark".
Redovisade projekt ger under kommande 5-årsperiod möjlighet att bygga cirka 1 300
lägenheter i flerfamiljshus och omkring 150 småhus/radhus. Det innebär en byggtakt på
260 lägenheter och 30 småhus per år. Denna byggtakt är ungefär dubbelt så hög som
utfallet har varit den senaste 10-årsperioden, åtminstone när det gäller flerfamiljslägenheter.
(Antalet småhus som byggs på Gotland ligger vanligen kring ett 50-tal, till stor del är det
ensambyggare som bygger).
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Under den kommande 5-årsperioden kommer det är vara möjligt att bygga ca
800 lägenheter på mark som anvisas av regionen. Omkring hälften av dessa bostäder avserr
mark som redan idag är planlagd och där byggande således kan ske efter att marken anvisas
till byggherre. I excelbladet har förslag till lämplig fördelning mellan hyresrättslägenheter
och bostadsrättslägenheter upprättats. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet styr
upplåtelseformen så att hyresrätter byggs i den omfattning det flnns behov.
Exploateringsplanen visar på att det flnns en god planberedskap och en god
framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för byggande. Hur det verkliga
behovet av bostäder ser ut är inte helt klarlagt. I ett läge när Gotland kan se fram emot en
inflyttning under de kommande åren är det viktigt att hålla en hög beredskap för att med
någorlunda kort varsel få till stånd ett byggande bostäder. Om den i exploateringsplanen
föreslagna takten för att planlägga och anvisa mark tillämpas bedöms att detta mål kan
komma att klaras.
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Bilaga 1. Exploateringsbudget 2016-2017 samt plan 2018-2020
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Bilaga 2. Prognos bostadsproduktion 2016 - 2020
Regionens markinnehav
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Bilaga 3. Prognos bostadsproduktion 2016 - 2020
Privat markinnehav
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Bostadsprojekt och infrastruktur

Utfall 2014
Utgifter

Prolnos 2015

Inkom$ter

utgifter

Budlet2016

Inkomster

Utgifter

Bu dlet2017

Inkomster

Utgifter

Plan 2018

Inkomster

Utgifter

Plan 2019

Inkom$ter

Plan 2020
Utgifter

Inkom$ter

Utgifter

otalt perioden 2014-2020

Inkomster

Utgifter

AdJutantenA7

VA
Sergeanten/Malajen A7

VA
Löjtnanten/Majoren A7

VA
KaptenenA7

VA
Hela yttre A7

VA
~p5judaren T

O

O

O

O

O

O

5500

600

8000

800

800

800

500

6500

11 000

16 000

11 000

7500

3000

3000

6000

6 000

7 400

7400

4000

4000

3000

3000

2500

600
800

7500

5 000

1 000

500

ämvaigen SöderC

5000

5000

VA
ol'$lunden Visby N

2000

4000

VA
Bryggeri Hamnkontoret

VA
Skenet, Ljuset mm Vfsborg

8000

3500

VA
Hela VIsborg Strukturplan

4000

9000

7500

4 000

3000

VA
ÖStercentrum

10000

10000

10 000

10000

10000

10 000

VA
2000

VA
Koppal'$lapren T Nova

VA
otalt Infru truktur

O

23400

14 000

VA

Totalt VA

O

23 400

21700

Bergbetnlnlen

O

O

11500

5500

O

O

67 600

13 000

VA

O

O

O

6 HJO

Kollården vid Filmgym

O

64 300

7600

Nova

Inkomster

700

1500

1500

800

800

1 600

1500

O

O

5 000

s 000

O

O

2000

4000

O

O

O

O

O

O

8000

3500

O

O

13 000

14 500

O

O

30 000

30000

O

O

2000

O

O

O

2200

3000

1 600

1600

7600

14100

16 100

17000

34400

18 500

26SOO

25000

23000

31 000

10 000

21500

10000

15 000

127600

142100

3000

3000

6800

6800

8200

7 400

4800

5 600

3000

3000

O

O

O

O

25800

25800

Sammanstöllmngen avser prOjekt dör Region Gotlond hor ett ekonomiskf åtagande för utbyggnad av m!rostrukruroch andra samhällsnyttiga onloggnmgar.
I fillogg till dessa prOjekt fmns ett ontol privata bostadsprojekt dör regionen mte har några ekonomiska åtaganden.
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Byggande av bostäder inkl infrastrukt ur Region Gotlands mark

Arbetsmaterial

Reviderad 2015-04-26

Exploateringsplanens period
Projekt

Utfall 2014
lägenhet

1

,

Adjutanten A7

,

sergeanten/Malajen A7

84

Prognos 2015

Småhus

I

lägenhet

48

Småhus

I

2S

•

Kolgården vid Filmgymn

60

S

ärnvägen S6derCentrum
Torslunden Visby Norr

7

Östercentrum Visby

S

Kopparslagaren T Nova

9

Vlsborg Strukturplan
Tota lt

Budget 2017

Småhus

J

lägenhet

65

Småhus

Pliln2018
Ulgenhet

25

I

Plan 2019

Småhus

LJgenhet

Plan 2020

Småhus

lägenhet

Plan 2021

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

Uigenhet

I

O

150

100

"49

30

55

O

10

10

O

40

O

'O

O

100

O

50

50

50

SO

50

25

SO

40
30

SO
50

169

O

73

14

155

O

I

165

40

SO

SO

I

15

30

15

40

"

160

15

170

40
O

140

140

O

110

30

..,

40
l5

90

O

50mmonstollnmqen ovser [romS! prOjekt dar RegIon Gotlond vontos fa ett ekonomIskt dtogonde for utbyggnad av m!rosrrukturoch ondra somhollsnytt rgo anlbggnmgar
I tIIIbgg tIll dessa prOjekt finns ett antal privata bostodsprajekt sam redOVIsas på annan plats

Hyresriltt
Bostadsrätt/äganderätt

~

Totalt ryms här ca 260 Igh o radhus. Förslag att ABG får direktanvisning av Adj 1, 3, 4 . PEAB bygger HR på Adj 2? Plan finns

Sergeanten/Malajen A7

O

400

Totalt ca 400 Igh, radhus o småhus. Markanvisningstavling för 200 Igh klar våren 2015. Plan klar hösten 2015. Byggstart mÖjlig t idigt 2016.

SäpsJudaren

2S

SS

Totalt kan ca 80 Igh byggas. Hela området säljs till Boklok som bygger ut I 3-4 etapper 2014-2017. Plan finns.

,
•

Sammanfattnins: av resp projekt under hela projekttiden

180

Adjutanten A7

,

Kvar

84

1

KOlgården

60

20

Studentlgh klara 2015. Aterstår att markanvisa ett mindre om~de. Phlll finns.

S

Järnvägen

O

110

R&L köper av SFV våren 2015. Planläggning Inleds där även annan byggbar mark ingår. Krav på student· eller ungdomslgh?

6

Torslunden

O

30

Dagvattenmagasin utreds. Kvarvarande byggbar mark begränsad.

7

Östercentrum

O

150

Flera privat a Investerare vill planlägga. RG tar fram ett gestaltningprogram 2015. Därefter planläggning av del av p-ytorna.

S

Koppa rslagaren

O

40

Invid planerat SÄBO på Terra Nova fi nns möjlighet att bygga ca 40 Igh i 2 plan. Plan finns.

9

VIsborg strukturplan

O

300

Enligt Strukturplan Visborg kan 700-BOO Igh byggas, varav 300 inom egen mark. Planläggning krävs. När behövs bostäderna?

169

1 285

Totalt

Småhus

178

24

Sapsjudaren T Nova

6

6S

14

Sergunten!Millajen A7

Budget 2016
Lägenhet

I

= Planlagt

"
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Bilaga 3

Arbetsmateria l

Reviderad 2015-04-26

Exploateringsplanens period
Projekt

Utfall 2014
Lägenhet

Prognos 2015

Småhus

Lägenhet

Småhus

Budget 2016
Lägenhet

Småhus

Budget 2017
Lägenhet

10

Skenet Visborg

11

Kolgården vid Fllmgymn

10

12

Järnvägen SöderCentrum

70

13

Snäckgärdsbaden 2

14

Östercentrum Visby

15

Solberga Park/Änge

16

Bläckfisken VMC

17

Fältgatan R&L

18

Visborg Strukturplan

19

Vändburgs hamn

20

Eriks Bro

21

Västerhejde Tomatboden

22

lotta Bjärs

23

östersol Kattvik
Totalt

35

I

2S

Småhus

Plan 201B
Lägenhet

"

I

Plan 2019

Småhus

I

Lägenhet

Lägenhet

Småhus

Lägenhet

Totalt perioden 2015-2020

Småhus

I
50

J
30

20

Småhus

Plan 2021

10

50
28

Plan 2020

25

25

I
20
20

50
20

20

17

,.

29
25

20

O

35

O

42

••

I

150

Lägenhet
40

10

10

O

70

O

60

O

1DO

O

28

O

80

O

O

O

50

20

60

O

O

17

O

O

"
'"

29

25

20

140

10

95

O

75

O

O

O

Sammanstöllningen avser fromst prOjekt dar marken hor en pnvot agore och dör Region Gotlond mte hor några ekonomiska åtaganden
Hyrest'ätt
Bostadsrätt/äga nderätt

!!w!.
10

Skenet VIsborg

11

Kolgården vid Fi1mgym

12

Järnvägen SöderCentrum

,.

Snäckgärdsbaden 2
Östercentrum

15

Solberga Park/Änge

16

Bläckfisken

13

17 Fältgatan R&L

Kvar

Sammanfattning av resp prolekt

O

50

Här ryms ca 10 radhus o ett SÄBO m 40 Igh. PEAB resp Sv Vårdfastigheter äger. Osäkert när byggande påbörjas. Plan finns.

60

20

Studentlgh klara 2015. Exploatören kan bygga Igh i befintlig byggnad Filmgymnasiet. Plan finns.

O

110

R&L köper av SFV våren 2015. Planläggning inleds där även annan byggbar mark ingår inom grannfastighet

65

60

Mörkfors köper fastigheten och Hökerum har ansökt om bygglov för etapp 2 med ca 35 Igh inom området. Etapp 3 är planlagd för ca 2Slgh.

O

100

Flera privata investerare vill planlägga och bygga bostäder och kommersiella lokaler inom sina fastigheter. Gestaltningsprogram lägger grund för kommande exploatering.

56

28

Riksbyggen planerar att gå vidare med nästa etapp. Byggstart prel 2016

O

80

Wlsab vill pltinlägga för ca 80 Igh och riva Motorcentralen. Planläggning pågår. Byggstart osäker, 2018?

20

O

Ungdomsbostäder Inflyttade 2014

18

visborg strukturplan

O

500

19

Vändburgs hamn

O

70

Vinnaren av markanvisningstävlingen planerar att bygga ca 70 bostäder. Planläggning i slutskedet. Byggstart 2015-16.

20

Eriks Bro

O

17

Detaljplan under antagande. Ger möjlighet att bygga 17 småhus.

21

Västerhejde Tomatboden

O

O

Mer info senare

22

Tofta BJärs

O

'3

Detaljplane under antagande. MÖjligt att bygga 29 småhus och 14 lägenheter i flerfamiljshus

23

Östersol Kattvik

O

2S

Omvandling av nedlagt äldreboende. Exploatören planear att bygga om ett 25-tal lägenheter

201

1103

Totalt

Enligt Strukturplan Visborg kan 700-800 Igh byggas varav 500 på privat mark. Planläggning krävs. Byggstart för privata delen osäker

Småhus

I", Planlagt

O
76
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Region Gotland
Per Lindskog
621 81

Visby

Visby 27 april 2015

Angående anslutning av nyeiförbindelse mellan Gotland och fastlandet
samt anslutning av förnybar energi
Svenska Kraftnät har beslutat att etablera en överföringsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
med det uttalade syftet att möjliggöra anslutning av större mängder vindkraft på Gotland. Gotlands
Elnät AB kan genom anslutning till Svenska Kraftnäts nya överföringsförbindelse därmed möjliggöra
framtida utbyggnad av vindkraft samt övrig förnybar energi på Gotland i enlighet med
förnybarhetsmål i Region Gotlands Energiplan 2020. Gotlands Elnät AB har anslutningsplikt enligt
ellagen och tecknande av byggavtal med Svenska Kraftnät är avgörande för framtida anslutningar.
Anslutningen ger även ökad försörjningstrygghet till Gotland.
GEAB och Svenska Kraftnät tecknade i september 2013 anslutningsavtal om denna nya
likströmsförbindelse som är på 500 MW. GEAB:s åtaganden enligt tecknat anslutningsavtal pågår
enligt plan och bolaget, dvs. numera Gotlands Elnät AB avser att teckna byggavtal med Svenska
Kraftnät senast vid utgången av andra kvartalet 2015. Tidplan för drifttagning av länk är fjärde
kvartalet 2018. Gotlands Elnät AB förbinder sig vid avtalstecknande att bygga ett 13 O kV ställverk i
Stenkumla för anslutning av likströmsförbindelsen samt nät för uppsamling av vindkraft på ön.
Anslutning av länk samt kommande anslutningar av vindkraft och övrig förnybar energi innebär ett
betydande ökat investeringsbehov för Gotlands Elnät AB och ett ansvar för detta genom
moderbolaget, dvs. GEAB. Styrelsen arbetar med finansieringsanalyser och scenario r för att
möjliggöra att Gotlands Elnät AB har fortsatt goda ekonomiska förutsättningar framåt. Jag vill med
detta brev informera om att styrelsen planerar för att föreslå fryst utdelning för budgetåren
2015-2018.

Gotlands Energi AB och Gotlands Elnät AB

Gotlands Enerqi AB
Orqanisationsnr 556008-2157
Postadress Box 1095, 621 21 Visby
Besöksadress Västra Törnekvior 4, 621 43,'
www.qotlandsenerqi.se. e-post kontakt@qeab.vattenf .
Telefon (växel) +46 (O) 498-28 50 00, Telefax +46 (O) 498-28
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Ärendenr SON 2015/132

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 april 2015

Regionstyrelsen

Hemsjukvården - äskande om utökad budgetram
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår regionstyrelsens budgetberedning att utöka nämndens
budgetram med 26,4 mnkr för en sammanhållen hemsjukvård i en regional
satsning på rehabilitering i hemmet.

Sammanfattni ng
I ledningskontorets rapport "Hemsjukvården - ett kunskapsunderlag" framgår
att de resurser hemsjukvården på Gotlands har är betydligt mindre än i ett antal
referenskommuner. Utifrån denna rapport har socialförvaltningen tagit fram
tre olika scenarier vad gäller hemsjukvårdens utveckling. Detta redovisas i en
~änsteskrivelse

"Kostnadsberäkning utifrån ledningskontorets rapport", SON

2015/132. Socialnämnden beslutade anta senario 3 där bemanningen
motsvarar den som fmns i ett antal andra kommuner. För att fmansiera dctta
behövs en utökad ram mcd 26,4 mnkr.
Prognostiserat underskott 2015

Dagens verksamhet är underfmansierad med cirka 7 mnkr och detta beror
bland annat på:
•

38 procent kostnadsökning sedan starten 2012-11-01

•

Besök hos palliativa patienter som ersätts med 1,6 mnkr men kostar
mellan 3,6 ti116,7 mnkr

•

Enstaka hembesök enligt beställning från vårdcentraler vilket kostar 3,2
mnkr

•

Provtagningar på patienter ej inskrivna i hemsjukvården 3,5 mnkr.

Sedan starten har SON utökat budgeten för hemsjukvård med 4,5 mnkr inom
befintlig ram.
Kostnadsläge äldreomsorg och LSS

I nationella jämförelser ligger Region Gotlands totala kostnad för äldreomsorg
och LSS klart under riksgenomsnittet (källa: SKL Kolada).

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 2690 00 vxl

Org

E-post registrator_son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se(socialtjanst

nr 212000-0803
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Socia Iförva Itn ingen
Region Gotland

Tidig rehabilitering i hemmet (TiR)

Ett projekt med tidig rehabilitering i hemmet pågår och resultaten hittills visar
att tidiga insatser av arbetsterapeuter och sjukgymnaster leder till minskat
behov av hemtjänst. I kommuner där de arbetar i stor skala med tidiga insatser
är denna effekt tydlig.
Minskade återinskrivningar slutenvården

Gotland har förhållandevis hög andel återinskrivningar i slutenvården (över 20
procent inom 30 dagar). I andra kommuner där de arbetat med tidig
rehabilitering är andelen återinskrivningar betydligt lägre. Belastningen på
korttidsplatsema inom särskilt boende borde också minska.
Minskat behov av hjälpmedel

Kostnaden för hjälpmedel till hemsjukvårdens brukare är idag cirka 10 mnkr
per år. Erfarenheter från andra kommuner visar att TiR minskar behovet av
hjälpmedeL
Effekter för brukarna

Förutom de kostnadsminskningar som berörts ovan fInns också positiva
effekter för brukare och anhöriga såsom ökad trygghet, höjd aktivitetsnivå och
bättre patientsäkerhet.
Effekter för personalen

Hemsjukvården har idag en mycket pressad arbetssituation med ett högt uttag
av övertid och höga sjuktaL Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ett
splittrat uppdrag med många olika patientgrupper som har olika behov. Med
en förstärkt organisation ges möjlighet att arbeta i mer specialiserad team.
Samverkan med sjukvården

Med en förstärkning av hemsjukvården möjliggörs också en bättre samverkan
med sjukvården vid allt från vårdplaneringar till samarbetsprojekt.
Bedömningen är att det idag inte fInns tillräckligt med resurser för att nå de
förväntade resultaten med en sammanhållen hemsjukvård. Det måste skapas
förutsättningar för nytänkande, planering och samordning hemma hos och
tillsammans med den enskilde och dennes närstående. Att erbjuda en
personcentrerad vård och omsorg som hanteras utifrån en helhet är
nödvändigt för att vården och omsorgen för de mest sjuka äldre ska fungera
tillfreclställancle.

2 (2)
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Region

Gotland
Socialnämndens sammanträde 29 april 2015

Protokoll

SON § 56
Kostnadsberäkning för eventuell utökning av budgetramen för
hemsjukv§rden
SON 2015/132

- Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2015

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
et

äska på 19,3 mnkr plus 7,1 mnkr i utökad budgetram för en satntnanhållen
hemsjukvård i en regional satsning på rehabilitering i hetntnet.

•

förvaltningen tar fram ett lättförståeligt material som bilaga till budgetberedningen
för att förklara de långsiktiga effekterna av äskandet.

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för hur hemsjukvården ska
kunna bedrivas för att kunna erbjuda en ändamålsenlig hemsjukvård. Orsaken är den
rapport som ledningskontoret har skrivit vid en analys av verksamheten sedan
socialnämnden övertog ansvaret från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Från socialnämt/dens sammanträde
Ordförande Maria Björkman (S) berömmer det underlag som förvaltningen har tagit
fram på kort varsel.
Ekonom Mikael Carlsson beskriver ärendet.
Ordförande Maria Björkman (S) yrkar med tillstyrkande från en enhällig nämnd att:
•

fl

äska på 19,3 mnkr plus 7,1 mnkr i utökad budgetram för en satntnanhållen
hemsjukvård i en regional satsning på rehabilitering i hemmet.
förvaltningen

tar

fram ett lättförståeligt material som bilaga till budgetberedningen

för att förklara de långsiktiga effekterna av äskandet
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Region

Gotland
Socialnämndens sammanträde 29 april 2015

Protokoll

fortsättning SON § 56
Förvaltningens förslag till beslut:
Socialnämnden beslutar att:
•

godkänna kostnadsberäkningen.

•

Föreslår till Regionstyrelsens budgetberedning att utöka nämndens ramar
motsvarande scenarie 1 +2, 12,3+ 10,3 mnkr.

•

Föreslår för Regionstyrelsen att långsiktigt arbeta för en regional satsning enligt
scenane 3.

Expedieras
Registrator RS
Lena Andreasson, avdelningschefhemsjukvJrden
Anna-Lena Guteda~ ekonomichef
ekonomioslymfng@gotland.se

Utdragsbestyrkande:

-----

Ledningskontoret

2

Ärendenr RS 2013/483
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 16 april 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Hall Västös 1:8 och 1:9, granskning
Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget men anser att dagvattenhanteringen
skall belysas i förslaget inför framtagandet av antagandehandlingen.

Bakgrund
Hall Vestös 1:9 ägs av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) medan Hall
Vestös 1:8 är i privat ägo. I planområdet, finns ett antal bergrum för beredskapslagring av petroleumprodukter. Anläggningen är numera avvecklad och
de cisterner och byggnader som funnits ovan mark är rivna. Kvar finns endast
några grusytor och en utloppsbrunn.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom
byggnation av hotell, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, fristående hus
samt konferenslokaler.
Planförslaget följer intentionerna i det planprogram som godkändes av
byggnadsnämnden i juni 2012. Exploateringen är tänkt att till övervägande del
lokaliseras på befintliga grusytor. De planerade byggnaderna kommer i huvudsak att ligga utanför strandskyddsområdet med undantag av ett grus område
som är påverkat av tidigare verksamhet och därmed saknar rekreations- och
naturvärden.
En viktig ambition är att tillgängligöra området för allmänheten. För att säkerställa tillträdet föreslås en parkeringsplats vid områdets södra infart. Som ett
led i intentionen att göra området attraktivt för allmänheten planeras ett kallbadhus att anläggas.
Vattenförsörjningen föreslås lösas genom avsaltning av havsvatten eftersom
det finns risk att grundvattnet inom eller i anslutning till planområdet är

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region

~Gotland

1 (2)

3

påverkat av föroreningar från tidigare markanvändning. För avloppsrening
föreslås att ett mlnireningsverk anläggs.
Plan området omfattas av riksintressen för såväl det rörliga friluftslivet som för
naturvård och det är viktigt att varje form av exploatering sker i samklang med
bevarandet av områdets natur- och rekreationsvärden. För att mer detaljerat
belysa detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där förslag
till skyddsåtgärder redovisas i syfte att minimera den planerade exploateringens

konsekvenser för naturmiljön. Bebyggelseområdena har i huvudsak byggts där
det inte finns några höga naturvärden.
Region Gotland kommer inte att ha något huvudmannaskap inom planområdet. Några intäkter, förutom planuppdraget och bygglovavgifter, eller
kostnader uppkommer inte för Region Gotland vid ett plangenomförande.

Bedömning
I regionstyrelsens beslut under samrådsskedet poängterades vikten av att de
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas i MKB:n följs vid genomförandet av planen.
De synpunkter som inkommit under samrådsskedet har medfört att delar av
pianområdet utgått samt att byggrätterna anpassats och lokaliserats som en
konsekvens av den genomförda naturinventeringen.
Ledningskontoret konstaterar att frågor som rör jämställdhet och barnperspektivet har behandlats väldigt kortfattat men kontoret tycker samtidigt att
karaktären på planen inte motiverar någon ytterligare komplettering när det rör
dessa frågor. När det gäller dagvatten frågan har den inte belysts vare sig i
planhandlingen eller i MKB:n varför det är motiverat att en kortfattad
beskrivning av hur denna fråga avses lösas redovisas i planförslaget inför
framtagandet av antagandehandlingen.

4

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/138

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt

Datum Den 28 april 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan Stenkumla Forse 1:22, antagande

Förslag till beslut
Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen vill dock uppmärksamma planförfattaren på att området
numera ligger inom det nyligen av region fullmäktige antagna sekundära
skyddsområdet för Visbys grundvattentäkter. Vid genomförandet av planen är
det därför viktigt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika risk för
negativ påverkan på grundvattnet.

Bakgrund
Bakgrunden till planförslaget är det beslut som Svenska Kraftnät tagit om en
ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet. För att koppla samman elförbindelsen med stamnätet samt med det lokala elnätet på Gotland måste två
nya elnätsstationer anläggas, en på fastlandet och en på Gotland. Den föreslagna platsen på Gotland, Forse, har av Svenska Kraftnät pekats ut som mest
lämplig av ett antal möjliga alternativ, bland annat med hänsyn till avståndet till
bostäder. Det närmaste bostadshuset ligger på ca 430 meters avstånd från den
planerade stationen.
Inom pianområdet kommer två omriktarstationer samt eventuellt ett växelströmverk att uppföras. Omriktarstationerna är storskaliga byggnader men
genom den föreslagna placeringen med omgivande skog samt gestaltning och
färgsättning bedöms de enligt planförslaget ha liten påverkan på landskapsbilden i stort.
Till planbeskrivningen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som belyser
de förväntade effekterna av ett plangenomförande med hänsyn till kultur- och
naturmiljö, landskapsbild, hydrologi, vattenskyddsområde, riskfaktorer,

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-521 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +45 (0)498-25 90 00 vxl
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magnetfålt m m. Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av ett plangenomförande bli små mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som föreslås.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har förutom att planoch miljökonsekvensbeskrivningen förtydligats när det gäller elektriska och
magnetiska fålt inte medfört några förändringar av tidigare planförslag.
Planförslaget tillstyrktes av regionstyrelsen under granskningsskedet.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande. Kontoret vill dock uppmärksamma
planförfattaren på att området numera ligger inom det nyligen av regionfullmäktige antagna sekundära skyddsområdet för Visbys grundvattentäkter.
Vid genomförandet av planen är det därför viktigt att lämpliga skyddsåtgärder
vidtas för att undvika risk för negativ påverkan på grundvattnet.
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Ärendenr RS 2015/301
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 4 maj 2015

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Bro Eriks 1 :13, del av
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal med Göran
Westergren och Lars-Etik Westergren avseende del av fastigheten Bro Etiks 1:13.

Bakgrund
Teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med
exploatörerna och tillika fastighetsägarna till fastigheten Bro Etiks 1:13. Till grund för
avtalet ligger förslag till detaljplan omfattande fastigheten. Tekniska nämnden har
2015-04-29 beslutat att föreslå regionstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet.

Exploateringsområdet är beläget cirka 5 km norr om Visby i anslutning till länsväg
651. Detaljplanen syftar till att skapa 17 småhustomter.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/301

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
1. Regionen är inte huvudman för allmän plats
2. Exploatören ansvarar för att bygga anläggningar för vatten och avlopp
3. Exploatören ska tillse att nödvändiga gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsföreningar kommer till stånd
4. Exploatören ska ställa säkerhet för genomförandet i form av bankgaranti om
1 950000 kr.
5. Exploatören ska inhämta nödvändiga tillstånd och teckna nödvändiga avtal
med ansvarig myndighet (Trafikverket) gällande anslutning till länsväg 651.

Bedömning
När det gäller exploatörens ansvar i pkt 5 ovan, finns sedan tidigare en pågående
diskussion kring mellan Region Gotland och Trafikverket. Den senare har sedan en
tid hävdat att avtal ska tecknas med Region Gotland oaktat vem som är exploatör i
det aktuella fallet. Region Gotland har å sin sida hävdat att nödvändiga avtal får
tecknas mellan Trafikverket och exploatören. En bakgrund till den pågående
diskussionen lämnas i bifogade PM (bilaga 2) rörande ett liknande
exploateringsärende i Hemse.
Ledningskontoret har i övrigt inga synpunkter på det upprättade exploateringsavtalet
för del av fastigheten Bro Eriks 1:13 utan föreslår att regionstyrelsen beslutar att
godkänna detsamma.

Bilagor:

Bilaga 1 - Exploateringsavtal Bro Eriks 1: 13
Bilaga 2 - PM avs ansvar för avtal gällande utfart till länsväg

2 (2)

8
1 (S)

EXPLOATERiNGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org nr 212000-0803, nedan kallad regionen, och, Göran
OlofVestergren, 500717-3213, Bro Eriks 407,621 73 Visby och Lars-Erik Gustav
\Xlestergren, 560608-3235, Bro Eriks 409,621 73 Visby, nedan kallad exploatören,
träffas härmed följande avtal.

§1
Handlingar

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Bro Eriks
1:13(4) fl. Exploateringsområdet motsvarar
detaljplaneområdet vilket framgår av bilaga 1.

§2
Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen
godkänner detta avtal samt att detaljplanen vinner laga kraft.
Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om ej
annat överenskommes.

§3
Undersökningar

Exploatören utför och bekostar eventLlell arkeOlogisk
undersökning liksom andra undersökningar nödvändiga för
exploateringens genomförande.

§4
Gata och andra
anläggningsarbeten

Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av
gata inom exploateringsområdet. Gatorna skall
dimensioneras enligt handboken 'Vägar och gators
utformning" (VGU) pärm i, avsnitt sektion i tätort-gaturum.
Om gatans väg bane bredd understiger 4,5 meter måste
mötesplats finnas, vägbanebredden får dock inte understiga
3,5 meter. Gatans överbyggnad skall dimensioneras med
hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvaliten på
Lltförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i
Anläggnings AMA 07. Det bör vara minst 2 meters fritt
utrymme på båda sidor av gatan för att vintertid ge plats för
bortröjda snömassor.
Exploatören har tagit del av kriterierna för regional
snöröjning, sophämtning och slamtömning (bilaga 2 och 3).
Exploatören ombesörjer awattning av exploateringsområdet
inklusive lokalgatan.
Exploatören ombesörjer att framdragande av erforderliga
elektricitets- och kommunil<ationsledningar inom exploateringsområdet kommer till stånd.

§ 5 Anslutning till
allmän väg

För anslutning till länsväg 651 åligger det exploatören att l den
mån så krävs inhämta erforderliga tillstånd och att teckna
eventuella avtal med ansvarig myndighet.
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§6
Vatten och spillvatten

Det åligger exploatören att anlägga färskvattenanläggning och
reningsverk med och att bygga ut vaUen- och
spillvattenledningar till samtliga nya tomter. Exploatören skall
även anlägga reningsverk med infiltrationsanläggning och
tillhörande ledningar från va~e tomt.

§7
Samråd och kontroll

Beträffande anläggningsarbeten enligt §4 och §6 skall, om
regionen finner det nödvändigt, samråd ske mellan exploatören
och regionens teknikförvaltning och arbetsritningarna granskas
och godkännas av regionen innan upphandling av
anläggningsarbeten påbörjas. Regionen äger likaså rätt att
gentemot exploatören utöva den kontroll som enligt
Byggandets Kontraktskommites allmänna bestämmelser (AB
04) tillkommer beställaren.

§8
Gemensamhetsanläggning

För färskvattenanläggningen, reningsverket och
infiltrationsanläggningen inklusive tillhörande ledningar, liksom
för gatan inom exploateringsområdet skall inrättas en elfer flera
gemensamhetsanläggningar. Dessa skall förvaltas aven
samfällighetsförening. Exploatören förbinder sig att ansöka om
och bekosta detta genom förrättning enligt anläggningslagen.
Exploatören förbinder sig att vid försäljning av nybildad
fastighet informera om att fastigheten har andel i en
gemensamhetsanläggning och att förvaltningen ombesörjes av
en samfällighetsförening.

§9
Besiktning

När anläggningarna enligt §4 och §6 har färdigställts i sådan
omfattning att de kan godkännas som besiktningsobjekt skall
exploatören kalla regionen och den för drift och underhåll av
dessa anläggningar bildade samfällighetsföreningen till en
slutbesiktning av dessa anläggningar. Slutbesiktning skall
utföras aven av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel i anläggningarna som har tagits upp i
utlåtande i samband med slutbesiktning eller som uppkommer
under garantitiden skall exploatören utan dröjsmål avhjälpa.
I samband med aU anläggningarna godkänts vid slutbesiktning
är exploatören skyldig aU till den för drift och underhåll av gator
och vatten- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet
bildade samfällighetsföreningen, överlämna tillhörande
relationsritningar och andra handlingar som har betydelse för
den framtida driften av anläggningarna.

§10

Garanti

Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd
slutbesiktning, skafl exploatören, utan dröjsmål, avhjälpa
framträdande brister och fel i anläggningarna enligt §4 och §6.
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Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller
motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning enligt §9
och i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i
Byggandets Kontraktskommite, allmänna bestämmelser (AB
04) för byggnads-, anläggnings- samt
installationsentreprenader.

§ 11
Tidplan

Exploatörens anläggningsarbeten skal! utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom
området. på begäran från regionen skall exploatören upprätta
en tidplan för arbetets bedrivande.

§ 12

I enlighet med bestämmelserna i detaljplanen skall bygglov inte
ges förrän lokalgata och vatten- och spillvattenanläggningen
har kommit till stånd.

Bygglov

§13
Servitut mm

Exploatören har att tillse att servitut, och andra rättigheter som
eventuellt belastar exploateringsområdet hanteras och
eventuellt regleras så att de inte påverkar genomförandet av
exploateringen.
Exploatören skall tillse att, utan ersättning, upplåta utrymme för
nedläggande, bibehållande och förnyande av de för
exploateringen nödvändiga elektricitets- och
kommunikationsledningar. Exploatören skall även säkra rätten
för de för exploateringen nödvändiga vatten- och spillvattenanläggningarna med tillhörande ledningar. Dessa rättigheter
skall säkerställas genom avtalsservitut som får skrivas in
alternativt genom officialservitut eller ledningsrätt vilka kan
bildas i samband med fastighetsbildning/
anläggningsförrättning.

§ 14
Bebyggelse på
kvartersmark

Inom fastigheten Gotland Bro Etiks 1:134 avses 17
småhusfastlgheter bildas. Exploatören försäljer färdigbildade
fastigheter, och ansvarar för att elektricitet finns tillgängligt vid
tomtgräns för de nybildade fastigheterna.

§ 15

Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning för
Fastighetsbildning
nybiIdandet av fastigheter och samfällighet för gator,
samt överlåtelse av grönområden och VA, samt andra eventuella nyttjanderätter
anläggning
som kan komma att beröras av exploateringen.
Exploatören ska, utan ersättning, överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark, till samfällighetsföreningen. Anläggningen övertas av samfällighetsföreningen
så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft och
anläggningen godkänts vid slutbesiktning. Om styrelse för
samfällighetsföreningen inte har bildats skjuts övertagandet
upp tills dessa händelser inträffat. Intill dess överlåtelse skett
av anläggningarna till samfällighetsföreningen ansvarar
exploatören för drift, underhåll och skötsel av dessa.
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För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal,
inklusive slut- och garantibesiktning, skall exploatören innan
tomförsäljning påbörjas hos regionen i fonn aven bankgaranti
ställa säl<erhet som regionen kan godkänna till ett värde av
1 950 000 kronor.
Av denna säkerhet skall regionen i den mån exploatören utför
anläggningarna och genomför fastighetsbildning, bildar
gemensamhetsanläggning/-ar och dylikt enligt detta avtal, och
regionen godkänner dessa anläggningar och åtgärder,
återlämna en så stor del att den resterande säkerheten, enligt
regionens bedömande, är betryggande såsom säkerhet för
exploatörens eventuellt återstående skyldigheter.

§17
Genomförandet

§18
Överlåtelse

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt
att erhålla bygglov, rivningslov, eller marklov. Regionen kan, i
enlighet med PBL, efter genomförandetidens utgång ändra
eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat
till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan upphör avtalet att
gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt
nedlagda kostnader för de delar som ännu inte har
exploaterats.

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan
regionens godkännande. Om så ändå sker har regionen rätt att
av exploatören utkräva de merkostnader som regionen
åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

i
Broden /1-/2015

A~. . ~-:f~.......... .
Göran Olof Vesterg en

?'\

," ) .
10:.'~&:~~~

CA

.~/

Lars-Erik GustavW~tergren

Visby den I 2015
För Region Gotland:

Björn Jansson

I~

Patric Ramberg
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Bilaga 2
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Anders Lindholm

Datum 24 mars 2015

Reg ionstyrelsen
Region Gotland

PM angående ändring i exploateringsavtal avseende
Gotland Hemse Kalkonen 14.
Sammanfattning

Med anledning av oklarheter i rättsläget och handläggningen kring utfarter från
detaljplane-områden har frågan utretts närmare. Av slutsatserna kan konstateras
att Trafikverkets (Stockholm) krav på avtal avseende utfarter inte är förenligt med
gällande regler. Av det skälet ändras i förslaget till exploateringsavtal mellan
Region Gotland och Biogas Gotland AB/Hemse Fastighet K14 AB så att kravet
på avtal mellan Biogas Gotland AB/Hemse Fastighet K14 AB och Trafikverket
utgår. Avtalsparten Biogas Gotland AB/Hemse Fastighet K14 AB har ingen
erinran mot ändringen av avtalet. Se bifogat avtal.
Bakgrund

Trafikverket (Stockholm) har sedan en tid tillbaka hävdat att Region Gotland i
varje detaljplan ska vara avtalspart med Trafikverket i det de fall utfart sker till
allmän väg med Trafikverket som huvudman/vägansvarig. Detta oaktat om
regionen är berörd såsom fastighetsägare. I yttranden avseende detaljplaner har
Trafikverket ställt detta krav för att godkänna utfart till väg som Trafikverket är
ansvarig för.
Av det skälet har det ursprungliga exploateringsavtalet fått utformningen att
avtalsparten förbinder sig att teckna avtal med Trafikverket vad gäller utfart från
berörd fastighet. Detta med utgångspunkt från dialogen som avtalsparten har haft
med Trafikverket och för att på så sätt minimera hinder för ett godkännande av
detaljplanen och ett plangenomförande.
Med anledning av Trafikverkets generella krav gentemot Region Gotland på
reglering av och såsom avtalspart för utfarter till allmän väg har frågan utretts.
Detta med anledning av att den generella uppfattningen är att några regler till stöd
för Trafikverkets uppfattning anses saknas.
Gällande regler

Utifrån gällande regler i så väl Väglagen (https:lIlagen.nu/1971:948#P39 och
https:lIlagen.nu1971:948#P42) och Plan- och bygglagen (PBL)

sbf@go~and.se

Besöksadress Visborgsallen 19
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Ärendenr Fel! Hittar inte referenskälla.

Samhällsbyggnadsenheten
Anders Lindholm

(https:/Ilagen.nu/2010:900#K4P9 ) gör Ledningskontoret tolkningen att avtal
inte föreskrivs och av det skälet kan det inte i exploateringsavtalet ställas krav på
avtalen mellan avtalsparten och Trafikverket. Enligt Väglagen ska Trafikverket
pröva anslutning av enskild väg till allmän väg efter ansökan om tillstånd. Av PBL
framgår det att kommunen för motsvarande vägar bestämmer utfarten mot allmän
plats (t ex allmän väg) inom ramen för detaljplanen. Något avtal krävs inte för
utfartens placering.
Att något krav på tillstånd inte finns i det här fallet och att utfartsfrågan hanteras
inom ramen för detaljplanen har även bekräftas för avtalsparten av Nils Högfeldt
vid Trafikverket i Visby. Att Trafikverket Visby och Trafikverket Stockholm till
synes har haft olika uppfattning i frågan har även varit en anledning till att frågan
har utretts.
Det kan även konstateras att Länsstyrelsen i sitt beslut att avvisa Trafikverkets
överklagande av detaljplanen i Lärbro om tilltänkt biogasetablering gör samma
tolkning som ovan, d v s att kommunen får i en detaljplan bestämma om utfart
mot allmänna platser (4 kap 9 § PBL). Länsstyrelsen framhåller även att Trafikverkets invändning att Region Gotland inte slutit något avtal med dem som väghållare inte är en sådan omständighet som gör att detaljplanen ska upphävas.
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Jan von Wachenfeldt

Ärendenr. KS 2014/402
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 29 april 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Bro Eriks 1:13 - antagande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund

Planens syfte är att tillskapa 17 villatomter i ett skogsområde beläget cirka 7 km
nordost om Visby och strax söder om Väskinde. Området är i privat ägo. För
att kunna bevara områdets skogliga karaktär föreslås att tomterna skall vara
minst 1600 kvm. Befintliga gångstråk skall säkerställas och utvecklas för
rekreation och motion. Området bedöms inte ha några större naturvärden och
ett plangenomförande anses därför inte innebära någon betydande miljöpåverkan vilket medfört att någon miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts.
Området är inte speciellt utpekat i översiktsplanen som bebyggelseområde men
den föreslagna lokaliseringen bedöms ändå som lämplig dels beroende på
närheten till allmänna kommunikationer och det förhållandevis korta avståndet
till såväl offentlig som kommersiell service dels för att området gränsar till
befintliga bostadsområden.
En VA-utredning har gjorts som visar att såväl vatten- som avlopps frågan kan
lösas på ett godtagbart sätt. Dessutom är markförhållandena gynnsamma för
att lösa dagvattenhanteringen genom lokal inflltration.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att
planhandlingen förtydligats rörande ett avtal som gäller utfarten från
planområdet. Dessutom har handlingarna kompletterats med ett avsnitt som
beskriver dagvattenhanteringen.

Besöksadress Visborgsallen 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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Bedömning
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet och ledningskontoret föreslår att det slutliga förslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är
klart och undertecknat av parterna.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör
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1 (2)

Ärendenr RS 2015/300
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 4 maj 2015

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Tofta Bjärs 1 :34 m fl

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal med Sommarhus
på Gotland AB, org.nr. 556782-4866 avseende fastigheten Tofta Bjärs 1:34 m fl.

Bakgrund
Teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med exploatören
Sommarhus på Gotland AB. Tekniska nämnden har 2015-04-29 beslutat föreslå
regionstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet. Till grund för exploateringsavtalet
ligger förslag till detaljplan för Tofta Bjärs 1:34 m fl. Exploateringsområdet utgörs av
fastigheten Tofta Bjärs 1:34, vilken ägs av exploatören samt del av de intilliggande
fastigheterna Tofta Ansarve 1:54 och Tofta Östergårde 1:9, vilka ägs av Bertil
Nilsson och med vilken exploatören tecknat överenskommelse om genomförande av
detaljplanen.

PIanområdet är beläget i Tofta mellan södra och norra Gnisvärdsvägen. Detaljplanen
syftar till att skapa möjlighet att bilda 29 småhus fastigheter samt radhus bebyggelse
med totalt 14 bostäder.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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

h
Gotland
Region
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/300

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
1. Regionen är inte huvudman för allmän plats. Exploatören ansvarar för att
anlägga gata och att iordningsställa parkeringsplatser inom kvartersmark.
2. Exploatören ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar inom
exploateringsområdet och för att ansluta dessa till av regionen upprättad
förbindelsepunkt.
3. Exploatören ansvarar för att dagvattnet omhändertas inom
exploateringsområdet genom anläggande av ett fördröjningsmagasin som
även ska fungera som ett attraktivt strövområde.
4. Exploatören ska tillse att nödvändiga gemensamhetsanläggningar och
samfållighetsförening kommer till stånd.
5. Exploatören ska ställa säkerhet om 2 500 000 kr för genomförandet.

Bedömning
Ledningskontoret har inga synpunkter på det upprättade exploateringsavtalet med
Sommarhus på Gotland AB avseende fastigheterna Tofta Bjärs 1:34 m fl utan
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

/l.edni,r0ntoret.

rl~)
,
"

I

--eer Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

,/

Bilaga 1. Exploateringsavtal
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och Sommarhus
på Gotland AB, org. nr. 556782-4866, Box 1173, 621 22 Visby, nedan kallad
exploatören, träffas härmed följande avtal.

§1

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Tofta
Bjärs 1:34 m fl. Exploateringsområdet motsvarar
detaljplaneområdet vilket framgår av bilaga 1.

§2
Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen
godkänner detta avtal samt att detaljplanen vinner laga kraft.
Om dessa förutsättningar icke uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om ej
annat överenskommes.

§3
Undersökningar

Exploatören utför och bekostar eventuell arkeologisk
undersökning liksom andra undersökningar nödvändiga för
exploateringens genomförande.

§4
Gata och andra
anläggningsarbeten

Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av
gata inklusive vändplan inom exploateringsområdet. Gatorna
skall dimensioneras enligt handboken "Vägar och gators
utformning" (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum.
Om gatans vägbanebredd understiger 4,5 meter måste
mötesplats finnas, vägbanebredden får dock inte understiga
3,5 meter. Gatans överbyggnad skall dimensioneras med
hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitEm på
utförda anläggningar skall lägst motsvara beskrivningarna i
Anläggnings AMA 07.
Exploatören ombesörjer avvattning av gatan.
Exploatören ombesörjer att framdragande av erforderliga
ledningar för elektricitet och kommunikation inom
exploateringsområdet kommer till stånd.
Exploatören har tagit del av kriterierna för regional,
sophämtning, slamtömning och snöröjning (bilagor 2 och 3).

§5
Dagvatten

§6
Vatten och spillvatten

Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom exploateringsområdet.
Detta projekteras, utförs och bekostas av exploatören vilket
inkluderar bl.a. anläggande av fördröjningsmagasin för
dagvattnet och pumpstation. Exploatören ansvarar för att det
rörliga friluftslivets rörelser i öst-västlig riktning inom naturmarken
säkras genom anläggande av spänger eller liknande.

Regionen åtar sig att iordningställa förbindelsepunkt ca 530
meter väster om exploateringsområdet till vilken exploatören har
att ansluta vatten- och spillvattenledningar

bY999~)

Det åligger exploatören att inom exploateringsområdet
vatten- och spillvattenledningarna till samtliga nya tomter.

I

:,(
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Ledningarna ska utföras enligt Region Gotlands då gällande
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system (den
vid avtalets undertecknande senast reviderade finns på
regionens hemsida http://www.gotlalld.seI76035). Ledningsnätet ska
dimensioneras för samtliga ingående fastigheter i den för
ändamålet bildade gemensamhetsanläggningen, vilket även ska
omfatta de till detaljplaneområdet intilliggande fastigheterna
Tofta Fättings 1:31, Ansarve 1: 12, 1:28, 1:53, 1:57, 1:86-88,
Östergårde 1: 12 samt framtida avstyckningsfastigheter från
Östergårde 1:19.
Anslutning av dränerings- och dagvatten till spillvattennätet är ej
tillåtet.

§7
Anläggningsavgifter

Innan upprättande av förbindelsepunkt skall exploatören till
regionen betala en (1) anslutningsavgift och en (1) tilläggsavgift
enligt då gällande taxa. Beloppet kommer att faktureras före
byggstart. Exploatören skall även ha ställt säkerhet enligt § 17.
Resterande tilläggsavgifter betalas när bygg lov erhålles för
respektive nybildad fastighet, dock senast tre år efter
upprättandet av förbindelsepunkt.

§8
Samråd och kontroll

§9
Gemensamhetsanläggning

Beträffande anläggningsarbeten enligt §§ 4, 5 och 6 skall, om
regionen finner det nödvändigt, samråd ske mellan exploatören
och tekniska förvaltningen och arbetsritningarna granskas och
godkännas av regionen innan upphandling av
anläggningsarbeten påbörjas. Regionen äger likaså rätt att
gentemot exploatören utöva den kontroll som enligt Byggandets
Kontraktskommites allmänna bestämmelser (AB 04) tillkommer
beställaren.

För vatten- och spillvattensnätet, gatorna, dagvattenanläggningen och grönområdena inom exploateringsområdet
skall inrättas en eller flera gemensamhetsanläggningar. Dessa
skall förvaltas aven samfällighetsförening. Exploatören
förbinder sig att ansöka om och bekosta detta genom
förrättning enligt anläggningslagen.
Exploatören förbinder sig att vid försäljning av nybildad fastighet
informera om att fastigheten har andel i en
gemensamhetsanläggning och att förvaltningen ombesörjes av
en samfällighetsförening.

§ 10
Besiktning

Innan området kan anslutas till det regionala vatten- och
spillvattennätet skall gatan, enligt §4, och vatten- och
spillvatten ledningarna, enligt §6, ha färdigställts i sådan
omfattning att de kan godkännas som besiktningsobjekt.
Exploatören skall kalla regionen och den för drift och underhåll
av dessa anläggningar bildade samfällighetsförening till en
/
slutbesiktning av dessa anläggningar. Slutbesiktning skall
I
utföras aven av exploatören utsedd besiktningsman.

/"""',

)

De brister och fel i anläggningarna som har tagits upp i
utlåtande i samband med slutbesiktning eller som uPPkomme;/

r~i
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under garantitiden skall exploatören utan dröjsmål avhjälpa.
I samband med att anläggningarna godkänts vid slutbesiktning
är exploatören skyldig att till den för drift och underhåll av gator
och vatten- och spillvatten ledningar och dagvattenanläggningen
inom exploateringsområdet bildade samfällighetsförening,
överlämna tillhörande relationsritningar och andra handlingar
som har betydelse för den framtida driften av gatan.

§ 11
Garanti

Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd
slutbesiktning, skall exploatören, utan dröjsmål, avhjälpa
framträdande brister och fel.
Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller
motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning enligt §1 O
och i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i
Byggandets Kontraktskommite, allmänna bestämmelser (AB 04)
för byggnads-, anläggnings- samt installationsentreprenader.

§12
Tidplan

§13
Bygglov

§ 14
Servitut mm

§ 15
Bebyggelse på
kvartersmark

§1G
Fastighetsbildning,
servitut samt
överlåtelse av
anläggning

Exploatörens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom
området. På begäran från regionen skall exploatören upprätta
en tid plan för arbetets bedrivande.

I enlighet med bestämmelserna i detaljplanen skall bygglov inte
ges förrän lokalgata och vatten- och spillvattenanläggningen har
kommit till stånd.

Exploatören skall tillse att, utan ersättning, upplåta utrymme för
nedläggande, bibehållande och förnyande av elektricitets- och
kommunikationsledningar. Rätten skall säkerställas genom
avtalsservitut som får skrivas in alternativt genom officialservitut
eller ledningsrätt vilka kan bildas i samband med
fastig hetsbild ning/anlägg ningsförrättning.

Inom fastigheterna Gotland Tofta Bjärs 1:34, Ansarve 1:54 och
Östergårde 1:9 avses 29 småhusfastigheter och en fastighet
som kan inrymma 14 bostadsenheter bildas. Exploatören
försäljer färdigbildade fastigheter, och ansvarar för att gata, VA,
el och kommunikationsledningar finns tillgängligt vid tomtgräns
för de fastigheter som nybildas genom uppdelning av berörd
fastighet.

Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning för
nybildandet av fastigheter och samfällighet för gator,
grönområden och VA, samt andra eventuella nyttjanderätter
som kan komma att beröras av exploateringen.
Exploatören ska, utan ersättning, överlåta gemensamhets-;.l
anläggningen med tillhörande mark, till samfällighetsI
föreningen. Anläggningen övertas av samfällighetsföreningen
så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft och anläggnin~i .'

kJR
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godkänts vid slutbesiktning. Om styrelse för
samfällighetsföreningen inte har bildats skjuts övertagandet upp
tills dessa händelser inträffat. Intill dess överlåtelse skett av
anläggningarna till samfällighetsföreningen ansvarar
exploatören för drift, underhåll och skötsel av dessa.

§ 17
Säkerhet

För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal,
inklusive slut- och garantibesiktning, skall exploatören hos
regionen ställa säkerhet som regionen kan godkänna till ett
värde av 2 500 000 kronor.
Av denna säkerhet skall regionen i den mån exploatören utför
anläggningarna och genomför fastighetsbildning, bildar
gemensamhetsanläggning/-ar och dylikt enligt detta avtal, och
regionen godkänner dessa anläggningar och åtgärder,
återlämna en så stor del att den resterande säkerheten, enligt
regionens bedömande, är betryggande såsom säkerhet för
exploatörens eventuellt återstående skyldig heter.

§ 18
Genomförandet

§19
Överlåtelse

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att
erhålla bygglov, rivningslov, eller marklov. Regionen kan, i
enlighet med PBL, efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat
till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan upphör avtalet att
gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett
upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex
utebliven byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt
nedlagda kostnader för de delar som ännu inte har exploaterats.

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan
regionens godkännande. Om så ändå sker har regionen rätt att
av exploatören utkräva de merkostnader som regionen
åsamkas vid ett genomförande avetaljplanen./

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar
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Visby den / 2015
För Region Gotland:

Björn Jansson

Patric Ramberg
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Bilaga 2

Kriterier som ska vara uppfyllda för att få snöröjning
..

Du ska ,"ara mantalsskriven pa adressen

..
11>

Det iir numt 100 meter till ditt boende fran annan snöröjcl ,"ög.
Körbanan sbl var:1 numt 3,5 meter bred (6g.1)

@

Det ska ,"ara fritt

ti:~ln

grenar och annnt nunst 4,5 meter ö,"er körbanan

(tig. l)
(9

Det ska ,·:)ra nunst 2 meter fritt l1trpnme för snön på ,·arje sida av
,"iigeu (tig. l)

(9

Viigen ska sakna gropar och ojömnheter

11>

Viigen ska halla för en belastiung a,- 51,4 tOllS bruttovikt

'"

Det f:lr inte tinnas förbndssh.-yltlung mot allmöntratik

'"

Det måste tinnas ntr'i'lllme för fordonet att s,·iinp-a
eller backa
Q
~

V5ndp'ats

Vändplan

.\1111 ~t I~, 1llf'1f'1
hf!hHwr bIlen fÖl
Jtt

kunn;'l b;:acl,,-l

H.ldIL'
CJnl('lel

och v;mtl\,

fip-.
1
.:>

tig . .2

Ar inte dessa parametrar l1ppf)-llda vid yarje snöröjlung kan tjiimten bli
borttar.ren.
o

7

26

Information fr5n
saln h:11Isbyggn;lds

förval tningcn

Höjd och bredd vid rak vi
Skissen visar der urrymme s(
ren/)(lllningsfordonen belJö\

\fagbredd

4,50 meter
3,60 meter
3,10 meter

Beskrivning av tillfartsväg för
so p hä rrl t ni ng o ch sIa rr1 t ö rll 1'1 i ng
I följande skisser anges utrymmesbehovet för olika
typer av vändplatser vid vägbredd 3,10 meter. Ökad
vägbredd medger minskning av angivna mått.

Vändplan

• I tvära kurvor behöver vägbredden vara

4 meter.
• Tänk på att hålla samma vägbredd på snöplogad väg som vid barmarl<.
• Vägbanan ska hållas välsnöröjd och halkbekämpad.
• Uppstickande stenar och rötter inom
vägbredden och strax intill ska tas bort
eller fyllas över. De är inte alltid synliga
i vägkanten.
• Vägen ska ha bärighet året runt för
tunga fordon (26 ton).
• För att slamtömning ska kunna utföras ska
avståndet mellan fordonets uppställningsplats och brunnens/tankens anslutningspunkt
normalt vara högst tio meter (krav på kortare

Radie
9 meter
V~ndplats

Radie 8 meter

Minst 15 meter
behöver bilen för

att kunna backa
och vända

avstånd kan förekomma).

5amhälfsbY99nadsförvaltningen

Besöksadress VislY.1rgsall~n 19
Postadress 6] 1El l Visby
Tel 0490-26 90(}() kundtj;gnst
E-post kundlj<Jnst.vilttcnavfaH.}:gotfand.se

Hemsida www.gotland.selavfall
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/509
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt

Datum Den 30 april 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Tofta Bjärs 1:34 m fl, antagande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner planförslaget och överlämnar det till regionfulhnäktige för antagande.

Bakgrund
Syftet med planförslaget är att möjliggöra nybyggnad av totalt 29 bostäder i
form av friliggande bostadshus. Ett område i västra planområdet reserveras
dessutom för 14 radhus tomter. Planförslaget har stöd i det planprogram som
godkändes av byggnadsnämnden i december 2006 och som säger att Toftaområdet med sin naturliga attraktivitet är lämpligt för lokalisering av fritidsoch permanentbostäder där ambitionen skall vara att förtäta utifrån landskapets förutsättningar.
Planprogrammet har senare kompletterats med en fördjupning av områdets
grönstruktur. Grönstråken kommer att ge goda möjligheter till lek och
rekreation. Inom planområdet finns också ett antal fornlämningar som
säkerställs genom att delar av planområdet avsätts som naturmark. Områdets
attraktivitet förstärks ytterligare genom att ett större vattenlandskap föreslås
utvecklas i områdets södra delar. En särskild utredning som översiktligt
redovisar dikessystemet och förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) har tagits fram. Utredningen säger att förutsättningarna
för att ta hand om dagvattnet lokalt är mycket goda och att LOD-systemet
kommer att gynna växt- och djurlivet. De nya bostädernas avlopp kommer att
anslutas till det kommunala VA-nätet.
En viktig intention i planen är att utforma det nya bostadsområdet så att det
upplevs tryggt och tillgängligt för såväl barn som vuxna. Exempel på detta är
att åstadkomma närhet till kollektivtrafik samt att anlägga säkra gång- och
cykelvägar till skola och service.

Besöksadress Visborgsallen 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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De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har föranlett några
ändringar i det slutliga planförslaget. Så skall LOD-systemet vara genomfört
innan bygglov ges. Planen anpassas dessutom ytterligare efter områdets
naturkvaliteter när det gäller lokalisering av tomtplatser, vägar etc.

Bedömning
Regionstyrelsen tillstyrkte plan förslaget under granskningsskedet och
ledningskontoret föreslår att det slutliga förslaget godkänns av regionstyrelsen
och överlämnas till regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och under tecknat av parterna.
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

1 (2)

Ärendenr RS 2014/613
Handlingstyp

Tjänsteskrivelse

Datum 2015-04-29

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Eskelhem Unghanse 1:28, antagande

Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

PIanområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark
(detaljplan antagen 1979-12-20). Syftet med planförslaget är att möjliggöra
byggandet aven förskola i Toftaområdet. Byggnaden kommer att placeras i ett
grönområde i anslutning till befintligt bostadsområde. I anslutning till planområdet [mns idag en fotbollsplan och lekplats. Närheten till naturen och den
trygga närmiljön medför, enligt planförfattaren, mycket goda förutsättningar
för att skapa en attraktiv och säker miljö för barnen.
Planförslaget medger byggandet aven förskola med tre avdelningar samt tillhörande gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planförslaget markeras
marken som "Skola" vilket ger en flexibilitet inför framtida

utnyt~ande.

För-

utom en viss trafikökning bedöms inte ett plangenomförande medföra några
negativa konsekvenser för närmiljön. För att öka trafiksäkerheten kommer
lämpliga åtgärder att vidtas vilket ger positiva effekter såväl för barnen som för
närboende grannar. Området är förhållandevis väl tillgängligt genom kollektivtraflk och skolskjutsar.
Bedömning

Planförslaget ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner, att underlätta
ett permanentboende på landsbygden. I Toftaområdet finns många barnfamiljer där föräldrarna dagspendlar mot Visbyområdet. Att kunna lämna sina
barn i närheten av bostäderna utgör ett viktigt steg i ambitionen att underlätta
boendet för barnfamiljer utanför tätorterna.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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De synpunkter som kommit in under gransknings skedet har inte föranlett
några förändringar från tidigare samrådsförslag, förutom sådana av redaktionell
art samt att en arkeologisk utredning genomförts. De synpunkter regionstyrelsen hade under samrådsskedet avseende omhändertagande av dagvatten
har kommenterats i granskningsutlåtandet.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner planförslaget och
överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
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Ärendenr RS 2015/271
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2015-04-30

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Västerhejde Vibble 1:2, antagande

Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna
utveckla turistnäringen på Kneippbyn i framtiden. För att möjliggöra detta ger
planen en relativt stor handlingsfrihet vid bygglovshantering.
Området, som inte tidigare är planlagt, omfattar den befintliga fritidsanläggningen Kneippbyn med all den verksamhet som finns inom denna. Den
zon som omfattas av strandskydd föreslås ingå i planen som allmän platsmark.
För en mindre del av denna skyddade mark föreslås strandskyddet upphävas
eftersom den sedan lång tid redan är ianspråktagen för camping.

.

I planbeskrivningen redovisas en inriktning på hur den framtida bebyggelsen
lämpligen kan utformas och lokaliseras. Området är redan idag anslutet till det
kommunala VA-nätet. Dagvattenhanteringen löses lokalt genom befintliga
ledningar som mynnar i den damm som finns i anslutning till Sommarland.
Den planerade verksamheten bedöms inte ge upphov till sådana störningar att
det är motiverat att göra en separat miljökonsekvensbeskrivning.
Region Gotland kommer inte att vara huvudman för allmän platsmark. Avtal
har tecknats mellan regionen och exploatören avseende fastighetsreglering och
vägservitut. Ett plangenomförande förutsätter vissa fastighetsbildningar vilka
redovisas igenomförandebeskrivningen.

Besöksadress Visborgsallen 19
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Ärendet har sedan det initierades för många år sedan tagit många tuter och
redovisningar i form av lägesrapporter har gjorts vid ett antal tillfållen i planoch bostadskomnlltten. Av olika anledningar har inte planen gått vidare för
antagande trots att den varit ute på såväl samråd som granskning. Byggnadsnämnden tycker nu att det är hög tid att lämna över planen till regionstyrelsen
för vidare antagande i regionfulhnäktige för att kunna hantera kommande
bygglov och därmed säkerställa turistutvecklingen i området.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfulhnäktige för antagande.

,/
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Pla neringsstrateg
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Ärendenr RS 2015/184
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 5 maj 2015

Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, samråd
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner att förslaget till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet ställs ut för samråd.
Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland antagen av kommunfullmäktige under § 79/2010
sägs att en ny fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet skall tas fram.
Utgångspunkten för arbetet utgörs av de strategier och riktlinjer som redovisas
i översiktsplanen.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika
förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där
människor skall kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. Iplanförslaget
behandlas frågor som utgör förutsättningar för detta - allmän service, områden
lämpliga för bostäder och verksamheter, LIS-områden, kommunikationer,
IT-utbyggnad (bredband), vägar, cykelleder, vatten och avlopp etc.
Det lokala engagemanget utgör en grundförutsättning för att åstadkomma ett
framgångsrikt koncept i form aven välförankrad och genomarbetad plan som i
förlängningen kan leda till konkreta åtgärder som bygger på planens intentioner. Det välbesökta möte som genomfördes med boende i vintras och de
ideer som kom fram vid det tillfället har utgjort en viktig input i framtagandet
av planförslaget.
En central utgångspunkt har, likhet med planerna för Storsudret och Fårö,
varit att skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya
bostäder lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. U r ett socialt
perspektiv skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att
lättare kunna umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de

Besöksadress Visborgsallen 19
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grupper som inte har tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna
kommunikationerna är dåliga.
VA-frågorna utgör den kanske viktigaste och mest komplexa planerings förutsättningen för att möjliggöra nya bostäder. En separat VA-utredning har därför
tagits fram och biläggs planförslaget (digitalt).
Bedömning

Med anledning av de synpunkter som framfördes i samband med att samrådsförslaget behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31 har
avsnittet som behandlar bebyggelseriktlinjer arbetats om. Planhandlingarna har
tidigare skickats ut inför ovan nämnda sammanträde varför endast det
omarbetade avsnittet går ut med denna kallelse och därmed ersätter det tidigare
avsnittet om bebyggelseriktlinjer.
Ledningskontoret anser att planförslaget nu är moget för att gå ut på brett
samråd till allmänhet, myndigheter och organisationer där förhoppningen är att
förslaget skall väcka engagemang och leda till diskussioner och nya ideer i det
övergripande målet att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en
långsiktigt hållbar utveckling på Östergarnslandet.
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Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2013/682
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 7 maj 2015

Regionstyrelsen

Förtydligande av uppdrag om planläggning för del av Visby
Visborg 1 :9, Kungsladugård.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att tidigare givna planuppdrag till byggnadsnämnden
(RS §351, 2013-11-21) kompletteras med följande direktiv.
•

Detaljplaneuppdraget ska arronderingsmässigt omfatta hela ytan utanför
naturreservatet med Toftavägen som begränsning i öster.

•

Detaljplanen ska klarlägga framtida markanvändning för tre delområden utifrån
följande indelning:
1. Området som omfattar generalens bostad med tillhörande trädgård.
2. Området där LEVA idag har sin huvudverksamhet i de två ladorna samt
tillhörande trädgård
3. Området som är beläget omedelbart sydväst om "butiksladan" och som bland
annat omfattar det område där LEVA idag bedriver visning/ försäljning av
hus. Inom ramen för planen ska det utredas om denna yta kan inrymma
ytterligare byggrätter för butiker, konferens anläggning, hotell eller dylikt.

•

I detaljplanen ska parkeringsbehovet för hela Kungsladugårdsområdet studeras.
När det gäller intilliggande naturreservatet ska detaljplanen utreda
parkeringsbehov och möjligheter till samordning.

•

Detaljplanen ska utreda lämplig utformning av utfart mot länsväg 140
(foftavägen). Målsättningen ska vara att få till stånd en gemensam utfart för
Kungsladugårdsområdet och naturreservatet.

Bakgrund
I samband med hanteringen av ärendet kring företaget LEVA:s begäran om förvärv
av förhyrda lador med tillhörande markområde i november 2013, beslutade
regionstyrelsen även i frågan kring planläggning av området. Regionstyrelsen
beslutade då att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för området

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2013/682

Kungsladugård med mangårdsbyggnad och lador, omfattande hela området som
utgörs av zonen mellan Toftavägen och det föreslagna kommunala naturreservatet.
Inom det aktuella området finns i nuläget två verksamhetsutövare som disponerar
sina verksamhetslokaler med stöd av hyresavtal. Dels företaget LEVA Naturvänligt
på Gotland AB som via en omstrukturering numera finns i en koncern under
moderbolaget Njautar AB. LEVA bedriver restaurang, butik och gårdsförsäljning,
samt inom ett närliggande markområde även visning/ försäljning av hus. Dels 6nns
inom området även den fristående ute förskolan Russet.

Bedömning
Ledningskontoret har i dialog med samhälls förvaltningen blivit uppmärksammat på
att det flnns ett behov av ett förtydligande och en precisering av det givna uppdraget
att planlägga området. Ledningskontoret föreslår därför att det givna planuppdraget
till byggnadsnämnden (RS §351, 2013-11-21) kompletteras med följande direktiv.
•

Detaljplaneuppdraget ska arronderingsmässigt omfatta hela ytan utanför
naturreservatet med Toftavägen som begränsning i öster.

•

Detaljplanen ska klarlägga framtida markanvändning för tre delområden utifrån
följande indelning:
1. Området som omfattar generalens bostad med tillhörande trädgård.
2.

Området där LEVA idag har sin huvudverksamhet i de två ladorna samt
tillhörande trädgård

3.

Området som är beläget omedelbart sydväst om "butiksladan" och som bland
annat omfattar det område där LEVA idag bedriver visning/ försäljning av
hus. Inom ramen för planen ska det utredas om denna yta kan inrymma
ytterligare byggrätter för butiker, konferens anläggning, hotell eller dylikt.

•

I detaljplanen ska parkeringsbehovet för hela Kungsladugårdsområdet studeras.
När det gäller intilliggande naturreservatet ska detaljplanen utreda
parkeringsbehov och möjligheter till samordning.

•

Detaljplanen ska utreda lämplig utformning av utfart mot länsväg 140
(Toftavägen). Målsättningen ska vara att få till stånd en gemensam utfart för
Kungsladugårdsområdet och naturreservatet.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/270

1 (3)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 27 april 2015

Regionstyrelsen

Visby Snäckgärdsbaden 2 - köpekontrakt samt ändring av
to mträttsavta I

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå att regionfullrnäktige beslutar
att teckna följande avtal
•
•

Upprättat förslag till ändring av gällande tomträtts avtal,
Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets
AB om överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en

köpeskilling om 15 200 000 kr.

Bakgrund
För fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 tecknades 1980 ett tomträtts avtal
med AB Snäckgärdsbaden, nu under namnet Snäckgärdsbaden Fastighets AB.
Tomträttsavgälden bestämdes till 100 kr/år. I avtalet överenskoms om att
marken får användas för konferenshotell. Ar 2002 ändrades detaljplanen för
området vilket möjliggjorde byggande av bostäder. Regionfullrnäktige beslutade
2012-06-18 att sälja en mindre del av fastigheten till Snäckgärdsbaden
Fastighets AB för 5 720000 kronor. Efter avstyckning har fastigheten nu
bebyggts med ett flerbostadshus med 65 lägenheter i 13 våningar.
Tomträttshavaren har nu återkommit till regionen med förfrågan om att tillåtas
friköpa ytterligare del av fastigheten för att möjliggöra uppförande av nästa
etapp med ett 30-tallägenheter. Ledningskontorets inställning i dessa
diskussioner har varit att en försäljning nu ska omfatta hela den resterande
fastigheten. Efter geotekniska undersökningar syftande till att säkerställa att alla
byggrätter enligt detaljplanen verkligen kan bebyggas, har en värdering av
fastigheten genomförts. Värdet av kvarvarande byggrätt har av
värderingsinstitutet bedömts ligga inom spannet 15,2 - 17,2 miljoner kronor.
Parterna har efter förhandling enats om 15,2 miljoner kronor.

Besöksadress Visborgsallen 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

9

Region

~Gotland

50

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/270

Region Gotland

Träffad överenskommelse omfattar följande moment:

.L Ändring av tomträttsavtal (bilaga 1, 2)
Fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 minskas genom
fastighetsreglering, överföring av vägmark, till regionens fastighet Visby
Snäckgärdet 1:33. Regionen är som huvudman för vägen ansvarig för
drift och skötsel av densamma. Atgärden är ett normalt förfarande och
genomförs utan att ekonomisk ersättning utges. Den exakta
omfattningen av det markområde som ska överföras bestäms vid
kommande lantmäteriförrättning.

2. Köpekontrakt (bilaga 3, 4)
Snäckgärdsbaden Fastighets AB köper kvarvarande del av fastigheten
Snäckgärdsbaden 2 efter att vägmarken enligt punkt 1 överförts till
regionens fastighet. Köpeskillingen bestäms till 15 200 000 kronor.
Outnyt~ad byggrätt enligt detaljplanen har beräknats till S 800 kvm för
bostäder, vilka har värderats till ca 2 070 kr/kvm BTA. Den utnyt~ade
byggrätten för konferenslokaler uppgår till S 600 kvm och här har
värdet bedömts till i genomsnitt ca 570 kr/kvm BTA. Den slutliga
omfattningen av ytan som omfattas av köpekontraktet ska bestämmas
vid kommande lantmäteriförrättning.
Bedömning

Förslaget till köpekontrakt för fastigheten Snäckgärdsbaden 2 innebär att
regionen avyttrar hela det kvarvarande markinnehavet inom den aktuella
detaljplanen vid Snäckområdet. Tomträttshavarens planer på att bebygga
området i enlighet med gällande detaljplan har nu förutsättningar att
förverkligas. En exploatör som samarbetar med tomträttshavaren har sökt och
beviljats bygglov för nästa etapp med ett 30-tallägenheter strax söder om 13våningshuset.
Priset för marken har i köpekontrakt bestämts till 15,2 milj kronor. Föreslagen
prisnivå har sin grund i genomförd fastighetsvärdering och ledningskontorets
bedömning är att det överkomna priset är marknadsmässigt.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå
att regionfullmäktige beslutar att teckna följande avtal
iii
Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal,
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/270

Region Gotland

..

Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets
AB om överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en
köpeskilling om 15 200 000 kr.
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Ändring av
TOMTRÄ TTSAVTAL
upprättat 28/7-- 12/9-1980 gällande fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2.
Med anledning av fastighetsreglering, överföring av väg mark, har parterna enats om
följande ändring av ovan nämnda tomträttsavtal.
1. Fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2, som är upplåten med tomträtt
till Snäckgärdsbaden Fastighets AB, org nr 556512-9953, ska minskas genom
överföring av vägmark till Gotland Visby Snäckgärdet 1:33 vid en
lantmäteriförrättning. Vid kommande lantmäteriförrättning bestäms den exakta
arealen. Av bifogad kartskiss framgår det aktuella vägområdet.
2. Regionen ansöker om överföring av vägmark från fastigheten Gotland Visby
Snäckgärdsbaden 2 till Gotland Visby Snäckgärdet 1:33. Tomträttshavaren av
Snäckgärdsbaden 2 biträder ansökan om överföring av mark enligt detta avtal.
Godkännande från panträttshavare inhämtas av tomträttshavaren. Region
Gotland svarar för kostnaderna för erforderliga lantmäteriförrättningar.
3. Region Gotland ansöker om inskrivning av detta avtal.
4. Avtalets giltighet är beroende av att fastighetsreglering kan ske vid kommande
lantmäteriförrättning.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka regionen och
tomträttshavaren tagit var sitt.
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallad Regionen, och
Snäckgärdsbaden Fastighets AB, org.nr 556512-9953, Snäckbacken 12, 621 41
Visby, nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.

§.1
Overlåtelsel
köpeskilling

§2
Fastighetsreglering

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2, för en köpeskilling av
FEMTON MILJONER TvAHUNDRA TUSEN / 15200000/
KRONOR.

Fastighetsreglering ska ske genom att vägmark regleras över
från fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 till Gotland
Visby Snäckgärdet 1:33, se bifogad kartskiss. Detta regleras i
särskilt avtal (Ändring av tomträttsavtal). Vid kommande
lantmäteriförrättning bestäms den exakta arealen. Regionen
ansöker om fastighetsreglering och svarar för kostnaderna för
erforderliga lantmäteriförrättningar.

§3
Tillträde

Det formella tillträdet och äganderätten till fastigheten sker den
dag Regionfullmäktiges beslut om försäljning vunnit laga kraft.
Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter att
köpeskillingen i sin helhet har betalats.

§4
Köpeskillingens
Köpeskillingen erläggs till fullo kontant inom två veckor från
erläggande
den dag Regionfullmäktiges beslut om försäljning vunnit laga
kraft. Köparen betalar in köpeskillingen utan föregående
debitering av Regionen. Köpeskillingen betalas till Region
Gotland, bankgirokonto 339-8328, med angivande av vad
köpeskillingen avser.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera lagstadgad dröjsmålsränta fr o m den formella
tillträdesdagen t o m dagen då köpeskillingen inbetalas på
Regionens bankgiro-konto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald. I det fall Köparen inte betalar köpeskillingen
inom avtalad tid och inte reglerar denna efter framställan från
Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.

55
Köpekontrakt Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2

2(4)

§5
Köpebrev, lagfart
och dödninQl
Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
av tomträtten
Regionen kvitterat köpebrev för att Köparen ska erhålla
lagfart. De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och
inteckningskostnaderna samt andra med köpet förenade
kostnader betalas av Köparen.

Parterna är överens om att i fastigheten upplåten tomträtt ska
upphöra. Köparen ska därför snarast efter tillträdet ansöka
om dödning av tomträttsinskrivningen.
Lagfart och ansökan om dödning av tomträttsinskrivningen får
inte sökas förrän köpebrev har upprättats.

§6
Inskrivningar

o dyl

§7
Fastighetens
skick

§8
Detaljplane Q
bestämmelser

§9
Servitut för
vaQledningar

Enligt vad som är känt för Regionen omfattas inte berörd
fastighet av andra inskrivna rättigheter o dyl än vad som
framgår av det officiella fastighetsregistret.

Regionen har utfört en geoteknisk undersökning. Köparen har
tagit del av Markteknisk undersökningsrapport och
Projekterings-Pm avseende geoteknik, båda daterade 201409-30, som utförts av PentaCon på uppdrag av Regionen.
Regionen har därmed informerat om vad den känner till om
fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten
och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande
verkan, från alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller
brister på fastigheten, även om dessa skulle vara att anse
som dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Köparen har tagit del av de bestämmelser som gäller för
byggande inom fastigheten. För fastigheten gäller detaljplan,
laga kraftvunnen 1991-04-15, ändrad 2000-11-27.

Regionen äger vatten- och spillvattenledningar på
fastigheten. Regionen ska äga rätt att vederlagsfritt bibehålla,
underhålla och förnya dessa ledningar. Rättigheterna kommer
att säkerställas genom servitutsavtal. Regionen har även rätt
att säkerställa sina rättigheter genom att ansöka om
ledningsrätt alternativt inskrivning.
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§ 10
Upplåtna
rättigheter
TeliaSonera

3(4)

Förutom de teleledningar vilka omfattas av ledningsrätt finns
ytterligare teleledningar på fastigheten. Särskilt
upplåtelseavtal finns mellan Regionen och TeliaSonera
Skanova Access AB. Ledningshavaren har rätt att säkerställa
sina rättigheter genom servitut och att ansöka om ledningsrätt
alternativt inskrivning.

§ 11
Rättigheter enligt
nyttjanderätts~

avtal
GEAB

§12
Villkor
Ändring av
tomträttsavtal

§ 13
Villkor
Kommunala
beslut

Enligt särskilt nyttja nd erättsavta I har GEAB rätt att nedlägga
ledningar på regionens fastigheter. Ledningshavaren ska
vederlagsfritt äga rätt att bibehålla, underhålla och förnya
dessa ledningar. Ledningshavaren har rätt att säkerställa sina
rättigheter genom servitut och att ansöka om ledningsrätt
alternativt inskrivning.

Detta avtal gäller under förutsättning att tomträttshavaren av
Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 undertecknar avtalet
Ändring av tomträttsavtal.

Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkännes av
Regionfullmäktige i Region Gotland och att beslutet vinner
laga kraft.
Köparen förbinder sig att informera ev. köpare av fastigheten
eller ny ägare av bolaget om förutsättningarna och villkoren i
detta köp.

§14
Villkor
bygglov

Om ansökan om bygglov med ärendenummer BN 2014/9139
inte är beviljad eller om en eventuell ansökan om bygg lov för
resterande byggrätt på den norra delen av fastigheten avslås
före den dag detta avtal har vunnit laga kraft har köparen rätt
att häva köpet.
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~15

Köpet avser friköp av fastigheten som omfattas av
tomträttsavtal. Köpet har föregåtts aven fastighetsvärdering.
Köpeskillingen är i enlighet med av regionfullmäktige
fastställda principer. I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad
som finns angivet i 4 kap jordabalken eller vad annars i lag
anges om köp av fast egendom.

Ovrigt

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/236
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 8 april 2015

Regionstyrelsen

Friköp tomträtten Gotland Visby Takplåten 7

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Peter Gadd Buss
AB om friköp av fastigheten Gotland Visby Takplåten 7 för en överenskommen
köpeskilling om 1128750 kronor.

-------------------------------------

Bakgrund
Fastigheten Gotland Visby Takplåten 7 är belägen inom Österby industriområde och
är sedan 2011 upplåten med tomträtt till Peter Gadd Buss AB. Fastigheten har en
area av 6 450 kvm och den årliga tomträttsavgälden är 9 450 kronor. Nästa
avgäldsreglering ska ske 2022-01-01. Tomträttshavaren har nu begärt att få friköpa
tomträtten och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt
med tomträttshavaren om friköp av tomträtten till ett pris av 1 128750 kronor
(bilaga). Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 april 2015 beslutat föreslå
regionstyrelsen att godkänna affaren.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62181 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region /

Gotland
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Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/236

Bedömning
Ledningskontoret konstaterar att föreslagen köpeskilling motsvarar ett markpris om
ca 175 kronor per kvm, vilket är den nivå som enligt gällande riktlinjer för
industri1nark kan tillämpas om ett marknadsvärde inte kan fastställas.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till
köpekontrakt med Peter Gadd Buss AB om friköp av fastigheten Gotland Visby
Takplåten 7 för en överenskommen köpeskilling om 1 128750 kronor.

Bilagor:

Bilaga 1. Köpekontrakt

Exp till:

Teknikförvaltningen, enhet Mark och Stadsmiljö

2 (2)

63

KÖPEKONTRAKT

Mellan Region Gotland, org.nr 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Peter Gadd Buss AB, org.nr 556718-7132, Korpklintsvägen 17, 621
41 Visby, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.

1.

Fastighet och köpeskilling
Regionen överlåter till köparen Gotland Visby Takplåten 7, enligt
bifogad kartskiss, för en köpeskilling av EN MILJON
ETTHUNDRATJUGOATTA TUSEN SJUHUNDRAFEMTIO /1 128750
/ KRONOR.

2.

Äganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår den 1
juli 2015.

3.

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erlägges, utan anmodan från Region Gotland, i sin
helhet inom två veckor från tillträdesdagen och betalas till Regionens
bankgiro 339-8328, med angivande av vad betalningen avser.

4.

Ränta och hävningsrätt
Om betalning inte skett inom avtalad tid utgår dröjsmålsränta. I det fall
köparen inte betalar köpeskillingen och inte vidtar rättelse efter
begäran därom har Regionen rätt att häva köpet.

5.

Lagfarts- och inteckningskostnader m m
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med
ägareövergången förenade kostnader betalas av köparen.

6.

Köpebrev
Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar Regionen till
köparen kvitterat köpebrev.

7.

Förbud att ansöka om lagfart
Ansökan om lagfart på fastigheten får inte ske förrän köpebrev
upprättats.

8.

Kommunala beslut
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkännes av
Regionstyrelsen i Region Gotland.

9.

Övrigt
Köpet avser friköp av fastighet som omfattas av tomträttsavtal. I övrigt
gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap jordabalken
eller vad annars i lag anges om köp av fast egendom.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/243

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per-Eric Edlund

Datum 15 april 2015

Regionstyrelsen

Försäljning av Tingstäde Nystugu 1:125 och 1:142
Förslag till beslut
•
•

Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Nujen media AB om
köp av fastigheten Nystugu 1:142 på 1 535000 kronor.
Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Debbie Nujen och
Özz Nujen om köp av fastigheten Nystugu 1:125 på 2235000 kronor.

Bakgrund
Som ett led i effektiviseringen av regionens användande av lokaler gavs tekniska
nämnden i uppdrag att sälja fastigheten Tingstäde Nystugu 1:125, dvs Tingstäde
gamla skola inklusive Gazeliegården (Rs 2012-11-01 § 287).
För att underlätta försäljningen har delen med Gazeliegården styckats av och
fastigheten Nystugu 1:142 bildats. Då den regionala förskolan Misteln i Tingstäde
använder skolans parkering och infart har denna del reglerats över till
förskolefastigheten Tingstäde Annex 1:17. För angöring till skolfastigheten Nystugu
1:125 har ett servitut bildats belastande Annex 1:17.
Värmesystem har varit gemensamt för gamla skolan, Gazeliegården och Misteln.
Luftvärmepump har därför installerats på Gazeliegården och Misteln. Skolan värms
upp med pellets och värmekulvertarna mellan byggnaderna har proppats. Separata
abonnemang för el och vattensanslutningar fanns sedan tidigare.
Fastigheterna har nyligen anslutits till fibernätet.
Fastigheterna lämnades över till fastighetsmäklare ERA Gotland för försäljning på
den öppna marknaden i november 2014. Utgångspriserna var 1 490000 kronor för
respektive fastighet.
Mäklaren har nu efter avslutad budgivning upprättat kontrakt med köpare, Nujen
Media AB, samt Debbie och Özz Nujen för båda fastigheterna. Buden är 2 235 000
kronor för Tingstäde Nystugu 1:125 och 1 535000 kronor för Tingstäde Nystugu
1:142. Tillträdesdagen är satt till 2015-05-25.
Nödvändiga åtgärder för att genomföra försäljningen har medfört en kostnad på
470000 kronor för installering av värmepumpar och 54 711 kronor för
fastighetsbildningen.
Till detta kommer mäklararvode på 79 238 kronor exklusive moms. Detta medför en
intäkt på ca 3,16 miljoner kronor.

(
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/243

Bedömning
Ledningskontoret delar satnhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att de ovan
redovisade buden är skäliga och att upprättade köpekontrakt kan godkännas.
Fastigheternas bokförda värde är 300 000 kr för båda.
Vid budgivning fanns tre spekulanter för båda fastigheter.

Ekonomisk analYs
F örslaget får följande ekonomiska konsekvenser, innebärande minskade årliga
driftskostnader på 790 000 kronor för skolan och 156 000 kronor för Gazeliegården,
samt en intäkt från försäljningen på ca 3,16 miljoner kronor efter avdrag för
nödvändiga åtgärder.

Bilagor:

Exp till:

Bilaga: Kontrakt Tingstäde Nystugu 1:125
Bilaga: Kontrakt Tingstäde Nystugu 1:142

2 (2)
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KÖPEKONTRAKT
SÄLJARE
Region Gotland
Visborgsallen 1 g, 621 81 Visby

Andel 1/1

212000-0803

KÖPARE
Nujen Media AB
Värmdövägen 214,13142 Nacka

Andel 1/1

556677 -3825
070-444 49 48

I<ÖPEOBJEKT
Fastigheten Gotland TINGSTÄDE NYSTUGU 1 :142, med adress Hejnumvägen 1A, 62444 Tingstäde.
I det följande kallad fastigheten.
ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter hänned fastigheten till köparen.
KÖPESKILLING
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpesl<illing:
'*'ENMILJONFEMHUNDRATRETTIOFEMTUSEN I<RONOR"*(1 535000 kr)
TILLTRÄDESDAG
Tillträde den 2015-05-25.
§1 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köparen betalar köpeskillingen till säljal'en på följande sätt:
Betalar handpenning 2015-02-20
Betalar kontant på tillträdesdagen
Summa köpeskilling

153500 kl'
1 381 600 kr
1 535000 kr

§2 INTECKNINGAR OCH PANTBREV
Säljaren garanterar
•
•

att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad
alt fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt

§3 FASTIGHETENS SKICK
Fastigheten överlåts i det skick den är på kontrakts dagen 0111 inte annat överenskolllmits.
§4 VILLKOR OM GODI<ÄNNANDE
Delta köpekontrakt är bindande endast under förutsättning Regionstyrelsen godkänner detsamma gl'1Il01ll beslut som
vinner laga kraft. Köparna avser att ändra användning av fasligheten till boende. Återgår köpet ska deponerad
handpenning återbetalas i sin helhet utan skadeståndskmv från någon av parterna.

§5 ANSVAR FÖR SKADA
Skadas eller försämras fastigheten Illellan I<ontraktsdagen och tillträdesdagen ansvamr säljaren för skadan eller
försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse
som ingen av parterna kunnat råda över.
Ansvaret övergår på köparen från och Illed den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund
av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
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Säljaren garanterar att fastigheten fl'am till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad ..

§6 ÄGANDERÄTIENS ÖVERGÅNG SAMT FÖRDELNING AV INTÄf<TER OCH KOSTNADER
Pal'terna är överens om at! äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen.
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före
tillträdesdagen svarar säljamn för medan köpal'en svarar för intäktel' och kostnader som uppkommer från och med
tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnadel' ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan palterna.
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetssl<att är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den
av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastighetsavgiftenifastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.

§? MYNDIGHETS BESLUT, RÅDIGHETSINSKRÄNf<NING, ANSLUTNINGSAVGIFTER
Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljal'en, att på fastigheten belöpande
•
•
•

gatukostnadsersättning
el-anslutningsavgifter
VA-anslutningsavgifter

erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta I<ontrakt.
§8 LAGFARTS- OCH LÄNEKOSTNADER
Köparen ska betala alla lagfalts- och inteckningsl<ostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån,
som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

§9 KONTRAKTSBROTI
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning, Är
kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part hal' denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt
föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha
kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
Vid köparens kontl'aktsbl'Ott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i törsta hand regleras ur betald handpenning.
Överstiger säljarens sl<ada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än
handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska
ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarpmvision i samband med försäljningen av fastigheten.

§10 ENERGIDEf<LARATION
Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av
energideklarationen har uppvisats för I<öparen inför köpet och bifogas detta avtal.

§11 STÄDNING
Säljaren ansvarar för att byggnad vid tillträdet är utrymd och gl'Ovstädad. Övriga byggnader och utrymmen ska vara
utlymda samt tomten avstädad.
Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljal'en detta ska köparen skriftligen
uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bOlt egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning
har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta
egendomen.

§12 ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR SAMT NYCKLAR
Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat
köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfal1. Säljaren ska även till
köparen överlämna de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande
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tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av
denna.
§13 SKRIFTLIGA MEDDELANDEN
Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom
bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller telefax till den/det adress/telefaxnr som angetts för motpalien på
kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
1.
2.
3.
4.
5.

om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
om avsänt med brev: vid mottagandet;
om avsänt med e-post: vid avsändande;
om avsänt Illed telefax: vid avsändande.
Olll avsänt Illed rekollllllenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

§ 14 LÄNEKLAUSUL
Palierna är medvetna om Illöjligheten att ta in ett villkor i överlåtelseavtalet att detta köp kan återgå Olll köparen inte
ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag.
Palierna har dock beslutat att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är Illedveten om att köpet därför inte kan återgå, även
Olll köparen inte beviljas lån på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra aU säljaren kan häva köpet och
kräva skadestånd.
§15 FÖRMEDLINGSPROVISION
Förllledlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så snart delta köpekontrakt undertecknats samt villkor för köpets
fullbordan, OCll bestånd, som parterna tillagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rält till provision är oberoende av
paliernas hävningsrätt enligt detta avtals paragraf Olll skadestånd eller enligt lag.
§16 FRISKRIVNING FEL I FASTIGHET
Köparen förklarar sig godta fastighetens skick ochllled bindande verkan avstå från alla anspråk Illot säljamn på grund
av fel eller brister i fastigheten.
§17 BESIKTNING
Köparen har rätt att genolll en professionell besiktningsman låta besiktiga fastigheten efter köpet. Köpet ska återgå
köparen efter genolllförd besiktning, senast 2016-02-20, begär att köpet ska återgå.
Begäran

0111

0111

återgång ska framställas skriftligen till säljaren inom ovan angiven tid.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldig Ilet för någon av parterna.
§18 DEPOSITION
Särskilt uppdragsavtal onl deposition av handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto skall träffas med
anledning av i detta avtal intaget villl<or.
BILAGOR
Följande bilagor tillhör I<öpekontraktet:
•
•
•
•
o
o

Budhistol'ik
Depositionsavtal
Markupplåtelseavtal fiber
Lantllläteriutdrag
Medgivande Illarknadsföring
Objektbeskrivning
Registreringsbevis

Gotland
Norra Hansegatan '18, 62" 4'1 Visby
Tel 0488-20 22 80, Fax 0488-21 0630
www.erasweden.com

,J.4

/

c:) JV

71

HANDLINGAR
I<öparen har tidigare lått, tagit del av och är inlörstådd
med:

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd
med:

• Inlo - Budgivning
• Inlo - Energideklaration
• Inlo - Fast eller lös egendom
• Inlo - Undersökningsplikt
• Kopia tomtkarta
• Planritningar

UTVÄXLING AV KONTRAKTET
Detta kontrakt är upprättat i tl"8 liI<alydande exemplar, varav säljare oell köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret
utgör fastighetsmäl<larens arkivexemplar.
SÄLJARENS UNDERSKRIFT
Visby

2015-

Ort och datum

Region Gotland

BEVITINING SÄLJARE
Ovanstående säljares namnteckning/al' bevittnas
Visby

2015-

Visby

2015-

Ort och datum

Ort och datLlIll

KÖPARENS UNDERSKRIFT
Stockholm

2015-02-13
/\

Ort och datum

/\1)\

OM~ J1/V JC;]?

OzzNujen

/
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KOPEKONTRAKT
SÄLJARE
Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby
KÖPARE
Debbie Nujen
Värmdövägen199, 131 41 Nacka
debbie.nujen@gmail.com
Özz Nujen
Värmdövägen 199, 131 41 Nacka

Andel 1/1

212000-0803

Andel 1/2

740817-0343
073-934 36 86

Andel 1/2

750620-0539

KÖPEOBJEKT
Fastigheten Gotland TINGST ÄDE NYSTUGU 1: 125, med adress Hejnumvägen 1B, 624 44 Tingstäde.
I det följande kallad fastigheten.
ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.
KÖPESKILLING
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling:
'*'TVÄMILJONERTVÄHUNDRATRETIIOFEMTUSEN KRONOR***(2 235 000 kr)
TILLTRÄDESDAG
Tillträde den 2015-05-25.
§1 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
Betalal' handpenning 2015-02-20
Betalar kontant på tillträdesdagen

223500 kr
2011 500 kr

Summa I<öpeskilling

2235000 kr

§2 INTECKNINGAR OCH PANTBREV
Säljaren garanterar
•
•

att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad
att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt

§3 RÄTIlGHETER OCH BELASTNINGAR
Säljaren garanterar
•

att fastigheten endast belastas eller har fönnån av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrättel', utmätnings- eller
kvarstadsantecl<ningar:

Selvitut och nyttjanderätter
Nytt selvitut för regionens VIA ledning kommer också att upprättas med ny ägare.
Markupplåtelse för fiber enligt bilagt avtal.

Nr

ro
N

-,

"-

Typ
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09-TIN-399 - 1

Officialselvitut VÄG

2014-03-19

Nytt setvitut för regionens V/A ledning kommer också att upprättas med ny ägare.
Markupplåtelse för fiber enligt bilagt avtal.

§4 VILLKOR OM GODI<ÄNNANDE
Detta köpekontrakt är bindande endast under förutsättning Regionstyrelsen godkänner detsamma genom beslut som
vinner laga kraft. Köparna avser att ändra användning av fastigheten till boende. Återgår köpet ska deponerad
handpenning återbetalas i sin helhet utan skadeståndskrav från någon av parterna.
§5 FASTIGHETENS SKICK
Fastigheten överlåts i det skick den är på kontrakts dag en om inte annat överenskommits.
§6 ANSVAR FÖR SKADA
SI<adas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller
försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakal' denna eller om den beror på olyckshändelse
som ingen av parterna kunnat råda över.
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund
av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad ..
§? ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG SAMT FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen.
Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före
tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med
tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna.
Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den
av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive ål'. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av
fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.
§8 MYNDIGHETS BESLUT, RÄDIGHETSINSKRÄNKNING, ANSLUTNINGSAVGIFTER
Om inget annat anges i detta I<ontrakt med bilagor garanteral' säljaren, att på fastigheten belöpande
•
•
•

gatukostnadsersättning
el-anslutningsavgifter
VA-anslutningsavgifter

erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garantemr även att annat åläggande från miljö- Oell
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.
§9 LAGFARTS- OCH LÄNEKOSTNADER
Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån,
som inte ska övertas av köparen, ska betalas av sälja1'8n.
§10KONTRAKTSBROTT
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är
kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part hal' denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt
föreligger inte om I<öparen är privatperson Oell kan Ilänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha
kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
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Vid köparens kontmktsbrolt, som leder tillllävning av köpet, sl~a ersättning i första hand regleras ur betald handpenning,
Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellansl<Hlnaden, Är säljarens skada mindre än
handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen, Vid köparens kontmktsbrolt ska
ersältningen tHI säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten,
§11 ENERGIDEI<LARATION
Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år sedan, Kopia av
energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och bifogas detta avtal.
§12 STÄDNING
Säljaren ansvamr för att byggnad vid tillträdet är uliymd och grovstädad, Övriga byggnader och utlymmen ska vara
utlymda samt tomten avstädad,
Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren delta ska köparen skriftligen
uppmana säljaren alt göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning
har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta
egendomen,
§13 ÖVERLÄMNANDE AV HANDLINGAR SAMT NYCKLAR
Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen övel"lämna bevittnat kvitterat
köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart, Säljaren ska även till
köparen överlämna de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, abe lånade pantbrev, gällande
tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av
denna,

§ 14 SKRIFTLIGA MEDDELANDEN
Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom
bud, brev, rekommenderat bl'ev, e-post eller telefax till den/det adress/telefaxnr som angetts för motp3lien på
kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare,
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
1, om avlämnats personligen/bud: vid överlälllnandet;
2, om avsänt med brev: vid mottagandet;
3, om avsänt med e-post: vid avsändande;
4, om avsänt Illed telefax: vid avsändande,
5, om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran,
§15 LÅNEKLAUSUL
Palierna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i överlåtelseavtalet alt delta köp kan återgå om köparen inte
ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag,
P3Iierna har doc\< beslutat att inte ta in ett sådant villkor, f<öparen är medveten om att köpet däl'för inte kan återgå, även
om köparen inte beviljas lån på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra alt säljaren kan häva köpet och
kräva skadestånd,
§16 FÖRMEDLINGSPROVISION
Förmedlingsprovision betalas av säljaren,
Provisionen äl' förfallen till betalning, vid anfordmn, så snart delta köpekontrakt undertecknats samt villkor för köpets
fullbordan, Oell bestånd, som palierna tillagt i delta avtal, uppfyllts, Mäklarens rätt till provision är oberoende av
parternas hävningsrätt enligt detta avtals paragraf om skadestånd eller enligt lag,
§17 FRISf<RIVNING FEL I FASTIGHET
Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund
av fel eller brister i fastigheten,
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§18 BESIKTNING
Köparen har rätt att genom en professionell besiktningsman låta besiktiga fastigheten efter köpet. Köpet ska återgå om
köparen efter genomförd besiktning, senast 2015-02-20, begär att köpet ska återgå.
Begäran om återgång ska framställas skriftligen till säljaren inolll ovan angiven tid.
Olll köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen med avdrag för 10 000 kronor, vilka ska tillfalla
säljaren. Olll handpenning inte Ilar erlagts, ska köparen vid anfordran betala 10 000 kronor till säljaren. I övrigt ska inga
skadeståndsanspråk framställas av någon part.
BILAGOR
Följande bilagor tillMr köpekontraktet:
•
•
•
•
•
•

Budhistorik
Depositionsavtal
Marl<upplåtelseavtal för fiber
Lantllläteriutdrag
Medgivande marknadsföring
Objektbeskrivning
Registreringsbevis

HANDLINGAR
I<öparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd
med:
•
•
•
•
o
o

•

Säljal'8n Ilar tidigare fått, tagit del av och är införstådd
Illed:

Avstående Boendekostnadskalkyl
Info - Budgivning
Info - Energidel<laration
Info - Fast eller lös egendom
Info - Undersökningsplikt
Kopia to mtkarta
Planritning al'

UTVÄXLING AV KONTRAKTET
Delta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare ocl1 köpare tagit var sitt och det tredje exemplaret
utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.
SÄLJARENS UNDERSKRIFT
Visby

2015-02-13

Ort och datum

Region Gotland
BEVITINING SÄLJARE
Ovanstående säljares namntecl<ning/ar bevittnas
Visby

2015-02-13

Ort och datulll

Visby

2015-02-13

Ort och datum

Gotland
Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
Tel 0498-20 22 80, Fax 0498-21 06 30
www.erasweden.com
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KÖPARENS UNDERSKRIFT
Visby

2015-02-13

Ozz Nujen

Gotland
Norra /-Iansegatunl8, 62'1 41 Visby
Tel 0498-20 22 80. Fax 0498-21 0630
www.erasweclen.com
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Ärendenr

Lena Johansson

Handlingstyp

Datum

RS 2015/115
Tjänsteskrivelse

2015-05-07

Regionstyrelsen

Remiss. Res lätt med biljett (Ds 2015:11)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Näringsdepartementet
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Bakgrund
Näringsdepartementet har remitterat departementsskrivelsen Res lätt med biljett (Ds 2015:11) för synpunkter.
Skrivelsen är framtagen mot bakgrund av resenärerna i kollektivtrafikens behov
av att på ett enkelt sätt få en överskådlig bild av olika resealternativ. För resenärerna är det viktigt att kunna jämföra tider och priser och kunna boka och köpa
biljetter för hela resan, även när den omfattar flera sträckor och/eller flera aktörers trafik. I skrivelsen undersöks om det bör bli obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att tillhandahålla data som gör det möjligt att ta fram och utveckla
system och *nster för information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor.
I dag är kollektivtrafikföretagen enligt lagen om kollektivtrafik skyldiga att
lämna information om sitt trafIkutbud till ett gemensamt system för traflkinformation. Det är enligt utredningen inte tillräckligt för att ligga långt fram i
utvecklingen och för att möta informationskrav inom kollektivtrafIkområdet.
Därför föreslås att information om kollektivtrafIkföretagens trafIk ska lämnas i
större omfattning och fInnas tillgänglig på flera platser och i andra och fler
format än i dag. Den utökade tillgången till data kan enligt utredningen exempelvis göra informationssökande och biljettinköp enklare och skynda på uppkomsten av förädlade informationsprodukter och ~änster.
SamtrafIken som ägs av 38 trafIkföretag, bland andra de regionala kollektivtraEikmyndigheterna, som Region Gotland, bedriver samordning av trafikplane-

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62.1 Bl Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 049B-2.6 90 00 vxl

Org nr 2.12.000-0B03

~Region

~Gotland
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Region Gotland

ring. Man står bl.a. bakom

~änsterna

Reserobot (reseplanerartjänst om resor

och resekombinationer) och ResPlus (möjlighet att köpa hela resan på en biljett).
I Region Gotlands kollektivtrafik används ett biljettsystem som bygger på
molnbaserade lösningar och öppna gränssnitt.
Möjligheter att utnyt~a information på flera platser, i andra format och av bättre kvalitet kommer, enligt utredningen, att ge resenärerna bättre möjligheter att
få information om, boka och köpa kollektivtrafikbiljetter. Arbetet med att öka
tillgängligheten till data bör även medföra ökad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Det som nämnts ovan bör, enligt skrivelsen, kunna bidra
till ökat kollektivtrafiksresande. Det kommer sannolikt även att öka möjligheterna att vidareutnyt~a informationen för nya
resenärer och samhället i övrigt.

~änster

vilket i sin tur gynnar

Förslaget och bedömningarna sammanfattas i skrivelsen på följande sätt:
..

Ett kollektivtrafikföretags information om dess trafik ska lämnas och
göras tillgänglig i alla befintliga format och språkversioner samt i ett
öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata.
Informationen ska göras tillgänglig omedelbart och i originalform.

..

Informationen bör omfatta uppgifter om tidtabeller, resevillkor, realtidsinformation och vissa priser.

..

Tillförlitligheten och kvaliteten på den information som kollektivtrafikföretagen har att lämna och göra tillgänglig bör åtminstone vara likvärdig den som finns i kollektivtrafikföretagens egna reseplanerare eller system.

e

En gemensam portal för enkel åtkomst till den information som kollektivtrafikföretagen har att lämna och tillgängliggöra bör användas eller
inrättas.

I enlighet med skrivelsens bedömningar föreslås ändringar och tillägg i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik, och följdändringar i förordningen (2011:1126)
om kollektivtrafik. Ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2016. Transportstyrelsen föreslås vidta de åtgärder, i form av exempelvis föreskrifter, som
krävs med ~nledning av de förslagna lagändringarna.
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Handlingstyp Remissyttrande
Datum 2015-05-07

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Res lätt med biljett (Ds 2015:11)
Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
departementsskrivelsen Res lätt med biljett (Os 2015:11).

Synpunkter
Region Gotland ser positivt på förslagen till åtgärder som kan underlätta och förenkla
för resenärerna och öka kollektivtrafikresandet. Skrivelsens förslag bör kunna leda i
den riktningen och dätmed medföra en attraktivare kollektivtrafik. Att kunna öka
tillgängligheten med och till kollektivtrafiken är ett viktigt samhällsintresse. Avseende
ökad tillgänglighet genom förenklade biljettsystem, kan noteras att Region Gotlands
kollektivtrafik idag använder ett biljettsystem som bygger på molnbaserade lösningar
och öppna gränssnitt, vilket kan konstateras vara ett steg i rätt riktning enligt
skrivelsen.
I Transportstyrelsens föreslagna uppdrag om att bl.a. ta fram föreskrifter med
anledning av den förändrade lagstiftningen, är det angeläget att Samtrafiken ges
möjlighet till samverkan.
Inför den fortsatta hanteringen av frågorna bör tillgängligheten för olika grupper
analyseras grundligare. Användande av ny teknik och system, som ofta förändras, är
inte alltid de enklaste lösningarna, t. ex. för äldre. En gemensam teknik över landet
skulle här underlätta. Det är viktigt att olika gruppers behov kan tillgodoses.
I skrivelsen föreslås en gemensam portal för att nå den information
kollektivtrafikföretagen levererar. Hur denna tänks finansieras är oklart. Det bör
tydligare framgå.

Björn Jansson
ordförande
Per Lindskog

tf. regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Promemorians huvudsakliga innehåll

Näringsdepartementet initierade i maj 2014 en intern utredning
under ledning av Åsa Vagland i syfte att undersöka om det bör bli
obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att tillhandahålla data som
gör det möjligt att bygga system för information, bokning och
biljettförsäljning av kollektivtrafikresor. Bakgrunden var att det ur
ett resenärsperspektiv är viktigt vid kollektivtrafikresor att på ett
enkelt sätt få en överskådlig bild av resealternativ, kunna jämföra
tider och priser samt kunna boka och köpa biljetter för hela resan,
även när den omfattar flera sträckor och/ eller flera aktörers trafik. I
uppdraget ingick också att uppmärksamma rätten för återförsäljare
inom och utom Sverige att sälja operatörernas utbud i
biljettsamverkan. Utredaren skulle också överväga om Linkon AB
eller andra funktioner eller resurser inom SJ AB eller dess
dotterbolag borde särskiljas för att säkerställa konkurrensneutrala
förhållanden. Avseende Linkon AB skulle särskilt hanteringen av
internationella biljetter beaktas. Uppdraget skulle redovisas senast
den 1 oktober 2014. Till sekreterare i utredningen utsågs Christina
Kvarnström, programledare på Vinnova. Till utredningen knöts
inledningsvis ämnessakkunniga Ann-Kristin Olsson, som
sedermera ersattes av kanslirådet Elisabet Holm, båda från
Näringsdepartementets rättssekretariat. Utredaren har under
utredningstiden genomfört två arbetsrnöten med branschföreträdare samt träffat ett stort antal representanter från
kollektivtrafikbranschen i syfte att diskutera problembild och
möjliga lösningar. Branschens arbete, genom X2AB:s biljett- och
betalprojekt, har beaktats. Ett studiebesök till Storbritannien
genomfördes för att tillvarata erfarenheter om landets
informations- och biljettsystem inom kollektivtrafiken. Uppdraget
redovisades den 1 oktober 2014 och bereddes under hösten i
Regeringskansliet.
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Promemorian innehåller faktaavsnitt om bland annat betallösningar, biljettsystem och trafikinformation samt några begrepp
om data och format inklusive öppna data. I promemorian redovisas
också försäljnings- och distributionssystemet Petra och dess ägare
Linkon AB.
Slutligen lämnas förslag samt redogörs för ett antal iakttagelsers
som framkommit under utredningsarbetet. Dessa redovisas nedan.

Förslag och bedömningar
I promemorian föreslås att lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
ändras så att kollektivtrafikföretag ska lämna och tillgängliggöra
information i andra format och på annat sätt än i dag. Utredningen
bedömer också att den information som ska lämnas bör utökas så
att fler uppgifter om trafiken bör lämnas och att tillförlitligheten
och kvaliteten ska vara åtminstone likvärdig med den kvalitet som
kollektivtrafikföretagen har i sina egna system. En gemensam
portal bedöms lämpligt för enkel åtkomst av den information som
görs tillgänglig som öppna data (där öppna data som begrepp
används i en vid bemärkelse).
Förslaget och bedömningarna kan sammanfattas på följande
sätt:
• Ett kollektivtrafikföretags information om dess trafik ska
lämnas och göras tillgänglig i alla befintliga format och
språkversioner samt i ett öppet och maskinläsbart format
tillsammans med tillhörande metadata. Informationen ska göras
tillgänglig omedelbart och i originalform.
•

Informationen bör omfatta uppgifter om tidtabeller, resevillkor,
realtid och vissa priser.

• Tillförlitligheten och kvaliteten på den information som
kollektivtrafikföretagen har att lämna och göra tillgänglig bör
åtminstone
vara
likvärdig
den
som
finns
i
kollektivtrafikföretagens egna reseplanerare eller system.
• En gemensam portal för enkel åtkomst till den information som
kollektivtrafikföretagen har att lämna och tillgängliggöra bör
användas eller inrättas.
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Utmaningar och iakttagelser
Under utredningstiden har ett antal utmaningar identifierats i fråga
om informations-, biljett- och betalmöjligheter i kollektivtrafiken.
Den första utmaningen är att kollektivtrafiken i Sverige är ett
regionalt ansvar i form av regionala kollektivtrafikmyndigheter som
styrs politiskt av landsting och kommuner. Den andra utmaningen
är att SJ AB är en så stark aktör på kollektivtrafikmarknaden och
dessutom äger delar av Linkon och därmed även delar av
försäljnings- och distributionssystemet Petra. Den tredje
utmaningen ligger i att utvecklingen går mer och mer mot ett ökat
krav på registrering vilket kan vara ett problem ur ett
integritetsperspektiv.
Ett antal iakttagelser har framkommit under utredningen. Det
gäller bland annat informationen om tillgängliga res alternativ på
reseplanerare och i försäljningskanaler, information till resenärer i
stört läge, möjligheterna att betala med kredit- och betalkort,
förutsättningarna att sälja och läsa varandras biljetter maskinellt
och behovet av att ta fram ett ramverk för nationell standard samt
ansvaret för realtidsdata. Det gäller också krav och önskemål från
personer med funktionsnedsättning när det gäller informations-,
boknings- och biljettförsäljning, förutsättningar för SMS-biljetter
och bemötande vid biljettkontroller. Möjligheter för resenärer med
sämre ekonomi och för utländska resenärer att resa kollektivt
diskuteras. Dessutom behandlas möjligheter för digitala ombud
och återförsäljare av kollektivtrafikbiljetter och de nya möjligheter
som
finns
med
moderna
kollektivtrafikbiljetter.
Transportstyrelsens roll
marknadsövervakning och tillsyn
diskuteras också.
Iakttagelser i punktform:
• Varudeklaration på reseplanerare, försäljningskanaler och hos
återförsäljare
•

Information i stört läge

• Möjligheterna att betala med kredit- och betalkort i anslutning
till resan
• Möjlighet att sälja varandras biljetter
• Möjlighet att läsa varandras biljetter maskinellt
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• Ett ramverk för nationell standard och ansvar för realtidsdata
behöver tas fram
•

Krav och önskemål från personer med funktionsnedsättning på
informations-, boknings- och biljett-försäljning

• SMS-biljetter och kreditprövning
• Bemötande vid biljettkontroller
• Möjligheter för medborgare med sämre ekonomi att resa
kollektivt
• Utländska resenärers möjligheter att resa kollektivt
•

Digitala ombud och återförsäljare av kollektivtrafikbiljetter

• Moderna kollektivtrafikbiljetter ger nya möjligheter att sälja
biljetter
•

Samarbetet inom X2AB:s biljett- och betalprojekt är värdefullt

• Transportstyrelsens roll i marknadsövervakning och tillsyn av
kollektivtrafiken

10
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 6 maj 2015

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Missbruks- och beroendevården
Förslag till beslut
Regionstyrelsen lämnar följande information till revisorerna som svar på
revisionsskrivelse om missbruks- och beroendevården.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av Region Godands förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att
granska den godändska missbruks- och beroendevården. Revisionsfrågan var:
Säkerställer socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att missbruksvården
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll?
Revisorernas rapport ställdes till regionstyrelsen, socialnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden.
PwC kom i sin granskning fram till att nämnderna till viss del säkerställer vården med
tillräcklig intern kontroll. PwC lämnade några rekommendationer för att Region
Godand ska förbättra missbruks- och beroendevården. Dessa rekommendationer var
följande:
Säkerställa och ge förutsättningar för att primärvården ska kunna ta sitt
ansvar för patientgruppen.
Komplettera nuvarande överenskommelse med en detaljerad handlingsplan
och en samordnande funktion.
Se över tillgång och dimensionering av tillnyktring.
Säkerställa tillgången till kognitiv beteendeterapi (KBT).
I kommande utvärdering av Mini Maria ge vägledning inför eventuellt
samlokaliserad vård för vuxna.
Tydliggöra kopplingen mellan överenskommelsen och efterföljande
prioriteringar och uppföljning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har lämnat en gemensam
~änsteskrivelse till sina respektive nämnder. Förvaltningarna ser positivt på
revisorernas förslag om en handlingsplan knuten till den överenskommelse om
missbruks- och beroendevården som finns sedan november 2014. Förvaltningarna
föreslår att en handlingsplan utarbetas, antingen gemensamt eller inom respektive
förvaltning och med följande omfattning:
Framtagande av plan och strategier för att höja KBT- kompetensen bland fler
medarbetare.
Utifrån de inventeringar som gjorts genomföra kompetenshöjande insatser
inom området missbruks- och beroendevård för primärvårdens medarbetare.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Utbildning rör främst tidig upptäckt och riskbruk samt läkemedelsbehandling
av alkoholmissbruk.
Verka för att lyfta frågan om tillnyktringsverksamhet till övergripande,
regional nivå genom uppdrag tillledningskontoret.
F ramtagande av nyckeltal och kvalitetsmått på grupp- och individnivå för att
på ett bättre sätt kunna följa upp hur vården fungerar inom respektive
förvaltning och hur samarbetet över förvaltningsgränserna fungerar.
Ta fram en plan för utvärdering av Mini Maria.

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att det är positivt med den samsyn som finns inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen när det gäller de planerade
åtgärderna. Ledningskontoret har vidare fört samtal med socialdirektören, hälso- och
sjukvårdsdirektören samt tf polismästaren om förutsättningarna och behoven när det
gäller tillnyktring Polisen ser ett behov av tillnyktringsplatser med tillsyn och
omvårdnad som även innefattar en initial medicinsk bedömning. Socialnämnden
beslutade 2011-12-07, § 147, att lägga ned tillnyktrings enheten. Beslutet grundade sig
på en stadigt minskande beläggning, i genomsnitt 0,89 personer per dygn vid tiden
för nedläggningen. Beslutet innebar en besparing med 3 772 000 kr. Regionens
ekonomiska läge medger inte någon utökning av verksamhet. Därmed bedömer
ledningskontoret inte att det är möjligt att återuppbygga en tillnyktringsenhet i Visby.
Konsekvenser för flickor och pojkar

Ur ett barnrättsperspektiv kan frånvaron aven tillnyktrings enhet få direkta
konsekvenser för ungdomar som påträffas berusade och ur stånd att ta vara på sig
själva. För den ungdom som inte kan skjutsas hem för att nyktra till under trygga
former kan det innebära att polisarresten blir det enda alternativet (förutsatt att
kvalificerad akutrnedicinsk vård inte är nödvändig).
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2015-03-04

D

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Missbruks- och beroendevärden
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i region Godand, har PwC
genomfört en granskning av missbruks- och beroendevården. Granskningen
syftar till att bedöma om socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
säkerställer att missbruksvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en
tillräcklig intern kon troll.
Efter genomförd granskning gör PwC den samlade bedömningen att berörda
nämnder till viss del säkerställer och ger förutsättningar för att missbruks- och
beroendevården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern
kontroll. Vi delar den samlade bedömning som PwC gör.
Bedömningen grundar sig på att:
•

Berörda nämnder gett tydliga direktiv och uppdrag till förvaltningarna
om att tydliggöra roller och ansvar i en dokumenterad överenskommelse och att en sådan överenskommelse slutligen antagits av respektive nämnd.

•

Det finns ett behov av att överenskommelsen kopplas samman med en
tydlig handlings p lan eller motsvarande som ger förutsättningar för politiken att följa det fortsatta utvecklingsarbetet.

•

Tillgängliga insatser till stor del tillgodoser de behov som finns. Samtidigt finns behov av att se över dimensioneringen av slutenvårdsplatser
för avgiftning och/eller vilka alternativ som sammantaget kan tillgodose den brist som flertalet av de intervjuade upplever. Vidare finns det
ett tydligt behov av att uppmärksamma och tydliggöra vilken roll pri-
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Regionens revisorer

märvården ska och bör ha i missbruks- och beroendevården på Gotland.
•

Uppföljningen och utvärderingen av missbruks- och beroendevården
på övergripande nivå inte är tillräcklig. Framförallt saknas sammanställningar och analys på såväl regions- som lokal nivå över vilka insatser som fungerar utifrån de olika målgrupperna. Vi ser även brister i
den strukturerade uppföljningen efter genomförda placeringar.

I rapporten lämnas ett antal rekomrnendationer i syfte att stärka styrning, ledning och uppföljning av missbruks- och beroendevården.
Revisorerna önskar senast den 31 maj 2015 bli informerade om vilka åtgärder
som komrner att vidtas med anledning av granskningens resultat och de lämnade rekommendationerna.
För Region Gotlands revisorer

d&f~
Stig Pettersson
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Revisionsrapport

Erik Wottrich
Fredrik Markstedt
Certifierad kommun(!.[
revisor
Februari 2015
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Sammanfattning och revisionelI
bedömning

1.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har Kommunal
Sektor inom PwC granskat missbruks- och beroendev§.rden. Den revisionsfråga som
granskningen avser att besvara är följande:

•

Säkerställer Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden att
missbruksvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig
intern kontröll?

Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att berörda nämnder
till viss del säkerställer och ger förutsättningar för att missbruks- och beroendevården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Den
sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar avseende granskningens
kontrollrnål, dessa redovisas nedan:

Styrning och förankring av verksamheten
Nämnderna har gemensamma arbetsutskott vilket enligt vår bedömning ger ett
naturligt forum för politisk styrning som präglas av samordnade direktiv. Det i sig
ger en bra grund inom ett så pass komplext område som missbruks-och
beroendevården vars behov inte tar hänsyn till politiska och verksamhetsrnässiga
gränsdragningar.
Det är även positivt att berörda nämnder gett tydliga direktiv och uppdrag till
förvaltningarna om att tydliggöra roller och ansvar i en dokumenterad
överenskommelse samt att en s§'dan överenskommelse slutligen antagits av
respektive nämnd. Samtidigt vill vi här betona vikten av att överenskommelsen
kopplas samman med en tydlig handlingsplan eller motsvarande som ger
förutsättningar för politiken att följa det fortsatta utvecklingsarbetet. Sammantaget
är vår bedömning att den politiska styrningen i och med den nya
överenskommelsen i allt väsentligt ger tillräcklig vägledning i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Modell/metod f'or samverkan
I enlighet med resonemanget ovan behöver nuvarande överenskommelse
kompletteras med en mer detaljerad handlingsplan. En grundförutsättning i det här
sammanhanget är att det finns en samordnande funktion som kan driva på samt
följa s§.väl handlingsplanen i dess helhet som dess olika delomräden. Enligt v§.r
bedömning kan och bör ett sädant ansvar tydliggöras'ytterligare för att säkerställa
följsamheten till den gemensamma överenskommelsen.

Tillgång till insatser
Vår bedömning är att Region Gotland till stor del kan erbjuda insatser som
motsvarar de behov som finns. Samtidigt indikerar resultatet från granskningen att
det finns behov av att se över dimensioneringen av slutenvårdsplatser för avgiftning
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och/ eller vilka alternativ som sammantaget kan tillgodose den brist som flertalet av
de intervjuade upplever. Vidare finns det ett tydligt behov av att uppmärksamma
och tydliggöra vilken roll primärvården ska och bör ha i missbruks- och
beroendevården på Gotland.

Uppföljning och äterrapportering
Vår bedömning är att uppföljningen och utvärderingen av missbruks- och
beroendevärden på övergripande nivå inte är tillräcklig. Vissa nyckeltal i form av
antalet placeringar och tillhörande värddygnskostnad samt månadsuppföljning av
budget finns. Däremot saknas sammanställningar och analys på såväl regions- som
lokal nivå över vilka insatser som fungerar utifrån de olika målgrupperna. Vi ser
även brister i den strukturerade uppföljningen efter genomförda placeringar.
Vi saknar en tydlig koppling mellan direktiven i överenskommelsen och
förhoppningsvis efterföljande prioriteringar och tillhörande uppföljning. Detta för
att inte bara säkra tillgång och kännedom, utan även att överenskommelsen
efterlevs och tillämpas.
Utifrån den dialog som förts med ledningen inom ramen för granskningsinsatsen
bör nämnas att vissa åtgärder redan påböJjats alternativt planerats in avseende
flera av de utmaningar som uppmärksammats i granskningen. Beaktat detta
lämnas följande rekommendationer för att ytterligare bidra till en bättre
missbruks- och beroendevård. Nämnderna bör;
•

Med utgångspunkt från nuvarande överenskommelse säkerställa och ge
förutsättningar får att primärvården ska kunna ta sitt ansvar för den
aktuella patientgruppen.

•

Verka för att nuvarande överenskommelse kompletteras med en mer
detaljerad handlingsplan. En grundförutsättning i det här sammanhanget är
;;ttt det finns en samordnande funktion som kan driva på samt följa såväl
handlingsplanen i dess helhet som dess olika delområden. Enligt vår
bedömning kan och bör ett sädant ansvar tydliggöras ytterligare för att
säkerställa följsamheten till den gemensamma överenskommelsen.

•

Se över nuvarande tillgäng och dimensionering avseende akut och reguljär
tillnyktring samt angränsande insatser.

•

Säkerställa tillgången på insatser avseende kognitiv beteendeterapi (KBT)
och att det tydliggörs och förankras varifrån dessa insatser ska ges.

•

Se till att kommande utvärdering av satsningen pä Mini Maria
(Sammanhållen beroendevård för unga) även ger vägledning inför eventuell
samlokalisering förvuxna över 24 år.

•

Tydliggöra kopplingen mellan direktiven i överenskommelsen och
förhoppningsvis efterföljande prioriteringar och tillhörande uppföljning.
Detta för att inte bara säkra tillgäng och kännedom, utan även att
överenskommelsen efterlevs och tillämpas.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Missbruks- och beroendevården är ett komplext område som befinner sig i stark
utveckling. Ny kunskap om vård - och behandlingsformer, behoven av samverkan
och samarbete mellan olika vårdgivare inom regionen samt värdet av att sätta
individen/patienten i centrum ställer krav på en organisation som förmår att skapa
goda förutsättningar för en effektiv vård och behandling.
Sedan år 2007 finns nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Detta
är en vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter som
vänder sig till personer med missbruks- och beroendeproblem. Att arbeta i linje
med de nationella riktlinjerna innebär att Region Gotland har en missbruks- och
beroendevård som är den bästa utifrån aktuell kunskap inom området.
Inom Socialstyrelsen pågår för närvarande en revidering av riktlinjerna från 2007.
Anledningen är att nya behandlingsmetoder introduceras och nya metoder för
upptäckt och prevention har tillkommit i vården och omsorgen. De nya riktlinjerna
kommer att införas under våren 2015.
Socialnämndens beroendevård har utarbetat en kvalitetsgaranti (2013). I den sägs
bland annat att verksamheten vänder sig till personer över 18 år med problem med
alkohol, narkotika och läkemedel eller spelproblem. De insatser som ges utformas
enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. I
riktlinjerna förutsätts bl.a. en väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvård
och socialtjänst.
Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Socialtjänsten har också
ett ansvar för att förebygga missbruk. Personer med ett identifierat missbruks- och
beroendeproblem ska få sin behandling inom socialtjänsten, primärvården
och/eller psykiatrin. Om det krävs gemensamma insatser ska detta ske samtidigt
och ska återfinnas i en samordnad individuell plan.
Mot ovanstående bakgrund, och utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, har
ovanstående granskning prioriterats och genomförts inom ramen för innevarande
års revisionsplan.

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Revisorerna i Region Gotland har givit PwC i uppdrag att granska missbruks- och
beroendevården. Revisionsfrågan lyder: "Säkerställer Socialnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden att missbruksvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
och med en tillräcklig intern kontroll?". Följande kontrollmål har varit styrande för
granskningen;
•

Det finns en tydlig politisk styrning och förankring av verksamheten
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•

Det finns en tydlig arbetsmodell/metod för de verksamheter som samverkar
kring personer inom detta område

•

Det finns tillgång till insatser som tillgodser behov av missbruksvård
Systematisk uppföljning sker i enlighet med fastställda direktiv på såväl
verksamhets- som individ nivå

•

2.3.

Återrapportering till berörd styrelse/nämnd sker löpande under året

Metod och avgränsning

Dokumentgranskning har genomförts av för granskningen relevanta beslut,
riktlinjer och rutiner.
Intervjuer har genomförts med företrädare från socialtjänst, primärvård, psykiatri
samt beroendecentrum. Totalt har 10 intervjuer genomförts. De funktioner som har
intervjuats är Verksamhetschef IFO, Enhetschef Beroendeenheten, Behandlare på
Beroendeenhetens öppenvård, Socialsekreterare på Beroendeenheten, Enhetschef
för Visby Vårdcentral Norr, Verksamhetschef för psykiatrin, Primärvårdschef,
Sjukvårdschef, Verksamhetsområdeschef för medicin och de opererande
specialiteterna, Enhetschef Visby lasaretts Akutmottagning.
Dessutom har en enkätundersökning genomfdrts med medarbetarna under
perioden 2014-11-14 - 2014-12-14. Totalt har 11 personer ombetts att svara på
enkätundersökningen. Samtliga tillfrågade har besvarat enkätundersökningen.
Ett utkast till föreliggande rapport har sakgranskats av de intervjuade.
Granskningen är avgränsad till insatser riktade till vuxna missbrukare och omfattar
även personer med samsjuklighet d.v.s. personer med både missbruk och psykiskt
funktionshinder.
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3-

Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård

Riktlinjerna för missbruk och beroende publicerades för första gängen 2007 och
sammanfattas i korthet nedan. Dessa riktlinjer har nu uppdaterats utifrån aktuell
forskning. Nya områden i de reviderade riktlinjerna är ungdomar och läkemedelsberoende. Ytterligare en förändring är att de nya rekommendationerna ocksl\.
innehåller prioriteringar. Den slutliga versionen kommer att publiceras under vl\.ren
2015.
Syftet med de nationella riktlinjerna för området är att göra vården tydligare, mer
enhetlig samt ge huvudmännen en grund för hur missbruks- och beroendevårdens
resurser kan användas på ett rationellt sätt. Riktlinjerna, eller rekommendationerna
som Socialstyrelsen även valt att benämna dem, gäller både sociala och medicinska
insatser som ges inom socialtjänsten i kommunerna samt inom beroendevärden i
landstingen.
I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård redovisas
rekommendationer och vägledning för specifika interventioner och åtgärder såsom
behandlingsmetoder och tekniker gällande missbruks- och beroendevl\.rd. Dessa
berör sex olika huvudområden såsom;
•

Bedömningsinstrument och dokumentation

•

Upptäckt och rådgivning

•

Behandling vid missbruk och beroende av narkotika

•

Behandling vid missbruk och beroende av alkohol

•

Missbruk och beroende under graviditet

•

Samsjuklighet mellan missbruk och beroende samt psykisk och somatisk
sjukdom

För vaIje rekommendation inom respektive huvudomr1l.de redovisas effekt, evidens
och ekonomisk bedömning samt en kommentar till interventionen och dess
målgrupper. Inom huvudområdet Bedömningsinstrument och dokumentation finns
exempelvis rekommendationer om frågeformuläret AUDIT som används för att
identifiera alkoholproblem hos personer i ris~on eller med ett redan utvecklat
beroende. Här beskrivs även vilka olika laboratorietest som kan tas pä personer
med misstänkt eller identifierat missbruk och beroende.
För huvudområdet Upptäckt och rådgivning rekommenderas bland annat hur
uppsökande verksamhet ska ske bland grupper med risk fdr utveckling avalkoholoch narkotikaproblem. Här framkommer även vilken slags rådgivning som kan vara
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aktuell vid exempelvis patienter i primärvård som har identifierats ha riskfylld
alkoholkonsumtion.
Det tredje huvudområdet Behandling vid missbruk och beroende av narkotika tar
upp de olika behandlingsmetoder och läkemedel som rekommenderas vid olika
typer av narkotikamissbruk. Inom huvudområdet Behandling vid missbruk och
beroende av alkohol tas motsvarande behandlingsmetoder och läkemedel för
alkoholrelaterat beroende och missbruk upp.
Huvudområdet Missbruk och beroende under graviditet redovisar
rekommendationer kring alkoholkonsumtion under graviditeten samt hur
behandling för gravida kvinnor med missbruks- och beroendeproblem ska
utformas. Det sjätte huvudområdet berör Samsjuklighet mellan missbruk och
beroende samt psykisk och somatisk sjukdom. Här beskrivs bland annat hur
personer med samsjuklighet eller misstänkt samsjuklighet ska behandlas och vem
som bär ansvaret för bedömning och vård samt vilka praxis som denna vård ska
följa.
I Nationella riktlinjer för missbruksvård diskuteras även implementering av
rekommendationerna, samt vilka konsekvenser riktlinjerna kan få med fokus på
organisation, kompetensutveckling och ekonomi. Här tas bland annat samverkan
mellan mindre kommuner upp liksom samverkan mellan kommuner och landsting.
Även samverkan mellan olika vårdgivare samt samarbete med
självhjälpsorganisationer tas upp.

3.1.

[(unskap till pJ'uktik

För att öka förutsättningarna att lyckas med implementering av de nationella
riktlinjerna görs en nationell satsning, Kunskap till praktik. Satsningen är resultatet
av överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
där SKL har åtagit sig att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt
och regionalt, samt att främja utvecklingen aven mer långsiktig struktur för att
sprida kunskap. Den bärande iden i överenskommelsen är att kommuner och
landsting ska ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården.
SKL har utifrån detta samarbetat med kommunförbund/regionförbund och
landsting/regioner för att bedriva ett utvecklingsarbete med syfte att utveckla och
förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. De regionala parterna har
åtagit sig bland annat att tillsätta en styrgrupp med chefstjänstemän från
socialtjänst och hälso- och sjukvård och att styrgruppen tar ansvar för att utarbeta
gemensamma styrdokument.
På lokal nivå har de kommunala parterna åtagit sig att bland annat tillsätta en
styrgrupp i vilken cheftjänstemän från socialtjänst och hälso- och sjukvård på lokal
nivå ingår samt att initiera arbetet med en gemensam samverkansöverenskommelse
som tydliggör vårdkedjan, de olika aktörernas ansvar och hur samverkan ska
organiseras. Satsningen via Kunskap till praktik avslutades vid årsskiftet
2014/2015.
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4.

Granskningsresultat

4.1.

Politisk styrning ochförunkring au
uel"ksumheten

Inledningsvis kan konstateras att flertalet av de intervjuade inte upplever att det
finns ett tydligt uppdrag rörande missbruksvård avseende deras respektive
verksamheter. Enligt de intervjuade har det inte funnits några mål för de respektive
verksamheterna avseende missbruks- och beroendevård. Via socialnämndens
styrkort 2012-2015 framgår ett antal mål och framgångsfaktorer som övergripande
berör samordning, samverkan och smidiga beslutsprocesser. Utifrån de målnivåer
som är formulerade i styrkortet kan nämnas;
100 %

•

av brukarna har aktuella vårdplanerjgenomförandeplaner

Det finns en nedskriven organisation för samverkan mellan SOF och HSF

Via Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort 2011-2015 framgår en rad övergripande
mål och framgångsfaktorer som berör bemötande, information, utveckling och
samverkan. Rörande missbruks- och beroendevården är det framförallt inom
området förebygga ohälsa där en av indikatorerna för att följa utvecklingen avser
mätning av riskabel alkoholkonsumtion.
Flera av de intervjuade upplever att det är positivt att nämnderna har gemensamma
arbetsutskott och att det i sig ger en bra grund för diskussion kring samverkan och
ansvarsfördelning. Ger även en grund och vägledning för såväl gemensamma som
nämndspecifika prioriteringar.

4. 1 . 1 .

Överenskommelse mellan Hälso- och s}ukvål'dsnämnden
och Socialnämnden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen fick i uppdrag (SON §
HSN § 343) att gemensamt upprätta en överenskommelse om samarbete i fråga
om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel. I december 2014 var slutligen ett förslag på
överenskommelse uppe för beslut i berörda nämnder och då antogs även
dokumentet av hälso- och sjukvårdsnämnden. På grund av vissa oklarheter i
överenskommelsens bilagor återremitterades ärendet tillbaka till förvaltningen.
Överenskommelsen antogs slutligen av socialnämnden i februari 2015.

52,

Överenskommelsen utgör ett komplement till lagstiftning, föreskrifter och allmänna
råd och grundar sig på Övergripande överenskommelse avseende samverkan mellan
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Överenskommelsen ska ligga till grund för förvaltningarnas verksamheter med
fokus på samverkan och ansvarsfördelning. Överenskommelsen avser att klargöra
omfattningen av och innehållet i den verksamhet som parterna skall bedriva samt
parternas uppgifter och ansvar med avseende på denna verksamhet.
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Utifrån den gemensamma målsättningen i överenskommelsen framgår att;
•

Den missbruks- och beroendevård som regionen erbjuder är utformad i
enlighet med nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Den
enskilde ska garanteras en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig
vård och omsorg samt ges möjlighet till delaktighet och inflytande.
Samverkan skall grundas på att respektive verksamhets kompetensområde
tas till vara för att uppnå bästa möjliga resultat för den enskilde.

•

Överenskommelsen ska stimulera till samverkan kring gemensamma
utvecklingsområden gällande målgruppen och enskilda personer.

•

Verksamheterna inom respektive nämnds område har ett ansvar för
framtagande av processer och rutiner för hur samverkan ska bedrivas.
Verksamheterna har även ett gemensamt ansvar för att ha rutiner och
arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra.

Det att nämnderna har gemensamma arbetsutskott ger enligt vår bedömning ett
naturligt forum för politisk styrning som präglas av samordnade direktiv inom ett
så pass komplext område som missbruks-och beroendevården vars behov inte tar
hänsyn till politiska och verksamhetsmässiga gränsdragningar.
Det är positivt att berörda nämnder gett tydliga direktiv och uppdrag till
förvaltningarna om att tydliggöra roller och ansvar i en dokumenterad
överenskommelse och att en sådan överenskommelse slutligen antagits av
respektive nämnd.
Samtidigt vill vi här betona vikten av att överenskommelsen kopplas samman med
en tydlig handlingsplan eller motsvarande som ger förutsättningar för politiken att
följa det fortsatta utvecklingsarbetet. Sammantaget är vår bedömning att den
politiska styrningen i och med den nya överenskommelsen i allt väsentligt ger
tillräcklig vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Al'betsmodell/lnetodföl' sanIverkan
Det har tidigare saknats en tydlig modell för samverkan mellan de verksamheter
som är involverade i behandlingen aven person med missbruk eller beroende.
Förhoppningen är att överenskommelsen ska ge tydligare spelregler avseende 1'011och ansvarsfördelningen och därigenom minska risken för att patienter ska hamna
"mellan stolarna".
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett uppdrag från sina
respektive nämnder att samlokalisera sina respektive verksamheter rörande
missblUks- och beroendevård. Det förslag som förvaltningarna då tog fram antogs
inte på grund av att de föreslagna lokalerna var för dyra. Istället har förvaltningarna
därför sjösatt en verksamhet som kallas för "mini-Maria" och som riktar in sig på
att hjälpa unga vuxna och ungdomar med missbruks- och beroendeproblem.
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I enkätundersökningen anger sex av tio av respondenterna att ansvarfördelningen
avseende missbruks- och beroendevärden är tydlig i ganska hög grad. På en skala
frän 1 till 5 där 5 motsvarar instämmer i mycket hög grad är genomsnittet fOr
respondenterna 3,8. På samma fråga har man från socialförvaltningen
kommenterat att samarbetet fungerar bra med psykiatrin, men att klienterna har
svårt att vara hänvisade till värdcentraler med sina medicinska symptom. Särskilt
problematiskt är bristen på kontinuitet.
Vidare visar enkätundersökningen att sex av tio respondenter anser att det i ganska
hög grad finns fungerande forum för samverkan mellan socialtjänsten och hälsooch sjukvården avseende den aktuella gruppen. På en skala från 1 tills där 5
motsvarar instämmer i mycket hög grad är genomsnittet for respondenterna 3,2. En
av respondenterna, som har svarat att de instämmer i mycket låg grad, har
kommenterat att det inte görs någon uppföljning av multipelbesökare på akuten.
I enkätundersökningen anger fem av tio att det i ganska hög eller mycket hög grad
finns fungerande forum för samverkan inom socialtjänsten respektive hälso- och
sjukvården avseende den aktuella gruppen. På en skala från 1 tills där 5 motsvarar
instämmer i mycket hög grad är genomsnittet för respondenterna 3,75.
På frågan om det finns gemensamma insatser mellan socialtjänsten och hälso- och
~ukvården för personer med sa~uklighet är respondenternas svar splittrade. Fyra
har svarat att det stämmer i ganska eller mycket hög grad, medan tre har svarat att
det stämmer i ganska eller mycket låg grad. På en skala från 1 tills där 5 motsvarar
instämmer i mycket hög grad är genomsnittet fOr respondenterna 3,0. En av
respondenterna har angett att de som har mer omfattande psykiska besvär
kombinerat med beroende har svårare att få rätt hjälp. De som kanske inte klarar av
öppenvård ramlar då lätt mellan förvaltningarnas ansvar.
En splittrad uppfattning finns även bland respondenterna vad det gäller frågan om
det finns gemensamma insatser mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för
personer med missbruk eller beroende, där tre respondenter har angett att det
stämmer i ganska eller mycket hög respektive låg grad. På en skala från 1 till 5 där 5
motsvarar instämmer i mycket hög grad är genomsnittet för respondenterna 2,9.
Bland de som har varit positiva till detta lyfts mini-Maria fram som en förebild för
gemensamma insatser för den aktuella gruppen.
En av de intervjuade framför att det borde vara enkelt att samordna verksamheten
mellan förvaltningarna, men att det finns olika kulturer på de respektive
förvaltningarna och att de styrs av olika lagar. Ett sätt att överkomma detta skulle
kunna vara att samlokalisera verksamheterna.
Verksamhetscheferna från socialtjänsten och psykiatrin, med sina respektive
enhetschefer, har forum för samverkan. I detta forum görs beredningar för
förvaltningscheferna.
Ett område som flera av de intervjuade lyfter fram som ett viktigt utvecklingsområde berör förskrivningen av beroendeframkallande medicin. Ett exempel på när
detta är problematisk är när lasarettet skriver ut smärtstillande medicin. Detta ska
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sedan följas upp av primärvården. I värsta fall skapar sjukvården en tablettmissbrukare genom att misslyckas med uppföljningen av dessa patienter.

"'U;~.L\.'}UiiUC""'''' betlöv~~r i enlighet med vårt tidigare resonemang Il'l""Ilnnlp!1"p,.""
med en mer detaljerad handlingsplan. En grundförutsättning i det här
sammanhanget är att det finns en samordnande funktion som kan driva på och följa
såväl handlingsplanen i dess helhet som dess olika delområden. Enligt vår
bedömning kan och bör ett sådant ansvar tydliggöras ytterligare för att säkerställa
följsamheten till den gemensamma överenskommelsen.

4·3·

Tillgång till insatser

Inom socialtjänsten bedrivs beroendebehandling i enlighet med de nationella
riktlinjerna. Exempel på insatser inom beroendeenhetens Alkohol- och
Drogrådgivning (ADR) är eRA-behandling, motivationsgrupp och 12-stegsprogram.
Alla klienter som önskar få öppenvård hos socialtjänsten får det, så länge klienten
har en önskan om förändring. Inom socialtjänsten framförs önskemål och fler
insatser i form av korttidsboende, boende, mer öppenvårdsinsatser samt
sysselsättning, vilket tidigare har erbjudits.
I enkätundersökningen framgår det att sex av tio respondenter anser att det finns
tillgång på abstinensbehandling (avgiftning) i ganska eller mycket hög grad. På en
skala från 1 till 5 där 5 motsvarar instämmer i mycket hög grad är genomsnittet för
respondenterna 3,6. En av respondenterna, som har angett svaret varken eller, har
kommenterat: "Ja, när den kan ske polikliniskt. När det behövs "inneliggande"
avgiftning, uppfattar jag att det styrs av platstillgång, resurserna är knappa."
Vidare visar enkätundersökningen att respondenterna har en spridd bild av hur
kännedomen inom regionen är avseende missbruks- och beroendevård. Endast fyra
av tio respondenter har angett att det finns en ganska eller mycket god kännedom i
regionen. På en skala från 1 till 5 där 5 motsvarar instämmer i mycket hög grad är
genomsnittet för respondenterna 3,1. En av respondenterna framför i sin
kommentar till frågan att hen tror att många känner till insatser för de missbrukare
som kan räknas som "utslagna" Dock finns liten medvetenhet om den största
välfungerande gruppen beroende som konsumerar mycket vård och kostar både
pengar och lidande. Enligt samma respondent känner många privatpersoner till
öppenvården och söker hjälp på egen hand.
Flera av de intervjuade uppger att det inte finns tillräcklig tillgång av insatser för att
tillgodose det behov av missbruksvård som finns, främst inom hälso- och
sjukvården. Inom primärvården framförs önskemål om fler instanser att remittera
till. Av intervjuerna framkommer också olika syn på hur stort ansvar primärvården
ska ha för den aktuella patientgruppen, där vissa anser att specialistvården borde ta
ett större ansvar, medan andra anser att primärvården borde ta ett större ansvar.
Tillgången på insatser avseende kognitiv beteendeterapi eKET) inom psykiatrin lyfts
även fram som en brist.
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Ansvaret för de patienter som inte vill genomgå behandling på beroendeenheten för
sitt missbruk eller beroende vilar hos primärvården. Där får de inte någon
behandling, de kommer bara och får sin medicin upplever några av de intervjuade.
På grund av brist på läkare och hyrläkare saknas kontinuitet, där det är många som
bara får sina recept förnyade och medicin utskriven, och uppföljning av patienterna
saknas.
På individnivå inom primärvården använder läkarna ett nedtrappningsschema för
att försöka få patienterna att trappa ner sin användning. Enligt några av de
intervjuade finns inte förutsättningarna i nuläget för att ge det stöd som krävs i en
sådan process inom primärvården. Vidare framkom att om missbruks- och
beroendevård ska bedrivas i primärvården behövs det en helt ny organisation för att
klara av detta.
Sedan socialtjänsten stängde sin tillnyktring har tillnyktringen varit ett problem
inom regionen enligt flera av de intervjuade. Akutmottagningen på Visby lasarett
har alltid haft ett ansvar för akut tillnyktring, men har nu fått ta ett större ansvar för
tillnyktring. Någon reguljär tillnyktring finns i nuläget inte på Gotland.
Slutenvårdsplatser för avgiftning är i nuläget 2-3 stycken. I intervjuerna har det
framkommit att detta är mindre än det nuvarande behovet. För att möta det
nuvarande behovet skulle det behövas 5-6 platser.

är att Region Gotland till stor del kan erbjuda insatser som
motsvarar de behov som finns. Samtidigt indikerar resultatet från granskningen att
det finns behov av att se över dimensioneringen av slutenvårdsplatser för avgiftning
och/eller vilka alternativ som sammantaget l<an tillgodose den brist som flertalet av
de intervjuade upplever. Vidare finns det ett tydligt behov av att uppmärksamma
och tydliggöra vilken roll primärvården ska och bör ha i missbruks- och
beroendevården på Gotland.
<OU\JUIUU.ll'.

4·4·

Uppföljning och åte1'l·uppOl·teJ-lng

på övergripande nivå följer nämnden och ledningen vissa nyckeltal såsom antal
placeringar, vårddygnskostnader samt månadsuppföljning av budget. Annars görs
inga direkta uppföljningar på verksamhetsnivå utan det är ett område som de
intervjuade anser har utvecklingspotential. De anser vidare att system för
uppföljning behöver bli bättre gällande exempelvis hur det går för olika grupper av
klienter, samt vilka behandlingar de verkar svara bäst på.
Inom primärvården och allmänsjukvården görs ingen uppföljning på denna
patientgrupp som sådan, och därför inte heller någon återrappOltering. Inom
specialistsjukvården, som är ansvarig för beroendeverksamheten, uppges det i
intervjuerna att återrapportering sker löpande under året.
I den nyligen antagna överenskommelsen framgår att uppföljning ska ske löpande
på verksamhetsnivå och följas upp i samråd med brukar- och närståendeorganisationer. Uppföljning av överenskommelsen sker årligen i socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Fleltalet av de intervjuade upplever att den strukturerade och samordnade
uppföliningen kan och bör utvecklas vilket även bekräftas via granskningens
enkätsvar där 60 procent av respondenterna upplever att gemensamma och
agg regerade uppföljningar sker i ganska låg alternativt mycket låg grad. På
individnivå har sju av tio respondenter angett att detta stämmer i ganska eller
mycket liten grad, övriga tre har svarat vet ej eller varken eller.
Flera av de intervjuade upplever att uppföljningar inte prioriteras och att
politikerna måste ställa tydligare krav på uppföljning av resultat och lyfta blicken
från innevarande år och ekonomisk utveckling.
Enligt de intervjuade har det inte funnits några mål för de respektive
verksamheterna avseende missbruks- och beroendevård. Därför har det inte varit
möjligt att genomföra någon systematisk uppföljning på verksamhetsnivå. I och
med införandet av den kommande överenskommelsen mellan socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns förhoppningen om att möjligheterna till
systematisk uppföljning på verksamhetsnivå kommer att öka.
Samtidigt upplever flera av de intervjuade att det i nuläget finns få mått som ger
någon form av indikation på effekter av genomförda insatser. En utmaning som
delas av flertalet kommuner, landsting och regioner i landet. Diskussioner förs här
hur exempelvis underlag från ASI dokumentation avseende upplevd livskvalite kan
användas för att på aggregerad nivå synliggöra förändringar och därigenom koppla
ihop detta till olika typer av insatser.

utvärderingen av missbru
be<lornnmg är att uppföljningen
beroendevården på övergripande nivå inte är tillräcklig. Vissa nyckeltal i form av
antalet placeringar och tillhörande vårddygnskostnad samt månadsuppföljning av
budget finns. Samtidigt saknas sammanställningar och analys på såväl regions- som
lokal nivå över vilka insatser som fungerar utifrån de olika målgrupperna. Vi ser
även brister i den strukturerade uppföljningen efter genomförda placeringar.
Vi saknar en tydlig koppling mellan direktiven i överenskommelsen och
förhoppningsvis efterföljande prioriteringar och tillhörande uppföljning. Detta för
att inte bara säkra tillgång och kännedom utan även att överenskommelsen efterlevs
och tillämpas.
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Bilaga 1 Förklaringar av förkortningar
ASI är en intervjumetod som används för bedömning av problemtyngd och
hjälpbehov samt uppföljning av insatser respektive klienter och patienter med
alkohol- och narkotikaproblem.
AUDIT är ett frägeformulär som används för att identifiera alkoholproblem hos en
individ.
CM står för Case Management och är en samordning av psykiatriska och
missbruksinriktade insatser för personer med samsjuklighet, det vill säga personer
som både har en missbruks- och beroendeproblematik samtidigt som de lider aven
psykisk störning. Den samlade uppfattningen är att psykiskt störda missbrukare
med komplexa vårdbehov behöver samtidiga insatser för att kunna förändra och
förbättra sin livssituation.
CRA är en behandlingsmetod som innebär att det görs en noggrann kartläggning av
tankar och känslor som gör att en person fortsätter missbruka eller återfaller i
missbruk.

DUDIT är ett frågeformulär som används vid identifiering av narkotikaproblem
hos en individ.
HVB står för hem får vård eller boende och är en institution som på uppdrag av
kommuner erbjuder boende till personer som är i behov vård och stöd.
LVM är en förkortning för Lag om vård av missbrukare och är en tvångslag som
kompletterar Socialtjänstlagen.
MI står för motiverande samtal (motivationaI Interviewing) och är en form av
psykosocial behandling.

SOL är en förtkortning för Socialljänstlagen som utgör grunden för att
socialtjänstverksamhet i Sverige.

AP står för återfallsprevention
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Datum 4 maj 2015

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Offentlighetsprincipen och diarieföring
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås överlämna ledningskontorets utlåtande som svar på
revisionsskrivelse.

Bakgrund
Regionens revisorer har låtit PwC utföra granskning av offentlighetsprincipen och
diarieföring.
Granskningen syftar till att bedöma om de granskande nämnderna lever upp till
bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. De nämnder som ingått i granskningen
är regionstyrelsen, tekniska nämnden (IN) samt barn- och utbildningsnämnden
(BUN).
Revisorerna bedömer efter granskningen att granskade nämnder lever upp till
bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, men att det finns utrymme för
förbättringar.
De övergripande revisions kriterierna är enligt revisorerna uppfyllda eller delvis
uppfyllda.
Kriterierna är
• Det fmns ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hanteringen av
allmänna handlingar / Uppfyllt
• Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna
handlingar / Uppfyllt
• Gällande lagar och riktlinjer efterlevs / Uppfyllt
• Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav på
hantering av exempelvis e-post, sms och sociala medier / Delvis uppfyllt
Den sista punkten anges som delvis uppfyllt eftersom det i rapporten anges att det
saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av inkommande och utgående
handlingar via sociala medier.

De rekommendationer revisorerna sammantaget anger är
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Regionens hemsida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens
öppettider.

2. Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på hantering av handlingar
som inkommit via sociala medier.
3. Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för
sekretessbelagda handlingar kan förbättras vad avser förvaring alternativt att
översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av
pågående ärenden inte stämmer överens med fastställd rutin.
4. Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute
hos handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är
medvetna om hur de skall förvara dem bör rutinen ses över så att
handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/ förvara samtliga
sekretessbelagda handlingar på ett ställe.
5. Förvaringen av sekretessbelagda pappersakter i det centrala arkivet kan
behöva att ses över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten
6. Skriftliga fullmakter och eller skriftliga överenskommelser bör tas fram för att
säkerställa hanteringen vid medarbetares frånvaro.
Punkterna 1,2,5 och 6 berör regionstyrelsen, direkt som verksamhetsansvarig
nämnd, eller generellt som ansvarig för samordningen av övergripande mål, riktlinjer
och ramar av regionens samlade verksamhet. Punkterna 3 respektive 4 berör tekniska
nämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Svar på dessa punkter åvilar
respektive nämnd.

Bedömning
Ledningskontoret konstaterar att revisionen anger att det, enligt ledningskontorets
bedömning, mest angelägna revisionskriteriet, "gällande lagar och regionens regler
och riktlinjer efterlevs", är uppfyllt. Även ytterligare två av de fyra kriterierna bedöms
uppfyllda
Det revisionskriterium som anges som delvis uppfyllt berör sociala medier, där det i
rapporten anges att det saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av
inkommande och utgående handlingar via sociala medier. Ledningskontoret anser att
den riktlinje daterad 15 juni 2011 med KS ärendenummer Ks2011/360 ang
"Riktlinjer för användning av sociala medier" http://www.gotland.se/61620 gott och
väl lever upp till krav på dokumenterad och antagen riktlinje. I riktlinjen anges:
'Den som skoler ett konto i de sot-iala medierna ansvarar flir att:
•

Öven;aka ot'h moderera kanalen/sidan. Region Gotland ärJitridiskt ansvarigflir allt som skrivs
på sidan ot'h det är däifo'r viktigt att olämpligt eller olagligt materialomedelbari avlägsnas.
Avpublit'erat eller raderat material måste sparas ot'h registreras. Sekretessbelagda uppgifter,
integritets kränkande personuppgifter, flirtal, flirolämpningar, hets mot folkgnipp eller
upphoilsrättssk;yddat matencl/ dr exempel på olagliga publiceringar. Ailen reklam ska atpubliceras,
men behO'ver inte sparas DI'h registreras,

•

Hantera inkomna synpunkter 01'1) frågor. Frågor som inkommer via sDliala medier beJvaras
lämpligen på samma plats, ot'h eftersom sOI-iala medierpräglas av snabbhet bör det ske skyndsamt,
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Registrera inlägg. Detta krävs inte generellt men om ett inlägg tillför ett å'rende något, eller ger
upphov till ett flYtt å'rende, ska det diariejo"ras och sparas. Detsamma gät/er material som
avpubli"eras (se punkt l).

Se till att en erså'ttare tar vid under ledighet eller annan frånvaro. Smiala medier kräver daglig tillryn. "

Möjligen kan fonnuleringar vid kommande revideringar av riktlinjerna förtydligas, till
exempel att inlägg juridiskt kan motsvara inkommen handling. Vid genomgång av
revisionsrapporten i kommunikationsnätverk kommer att redovisas hur " Riktlinjer
för användning av sociala medier" tillämpas korrekt och diskuteras behov av
revidering.
Övriga förbättrings förslag
1. Regionens hemsida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens
öppettider.
Atgärd: Ingen.
Regionens hemsida gotland.se har nyligen genomgått en kraftig
uppfräschning. I det sammanhanget diskuterades noggrant vilken
infonnation som skulle finnas med direktvalsnummer, personnamn,
öppettider för olika delar av regionens verksamheter etc. Det
ställningstagande som gjordes var att i nonnalfallet hänvisa alla till
region upplysningen som central kontaktpunkt.

2.

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på hantering av handlingar
som inkommit via sociala medier.
Atgärd: Informationsinsats till medarbetare som ansvarar för sociala media
med förtydligande av fonnuleringar.

3.

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för
sekretessbelagda handlingar kan förbättras vad avser förvaring alternativt att
översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av
pågående ärenden inte stämmer överens med fastställd rutin.
Atgärd: Enligt TN:s svar

4. Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute
hos handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är
medvetna om hur de skall förvara dem bör rutinen ses över så att
handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/ förvara samtliga
sekretessbelagda handlingar på ett ställe.
Atgärd: Enligt BUN:s svar
5.

Förvaringen av sekretessbelagda pappersakter i det centrala arkivet kan
behöva ses över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten
Atgärd: Förvaring av sekretessbelagda pappersakter skall enligt nyligen taget
beslut av region direktören minimeras genom att digitala dokument inte skrivs
ut på papper för insortering i mappar och förvaring i arkiv. De
pappershandlingar som ändå kommer att flnnas är inlåsta i rum som är
tillgängligt endast för en begränsad krets medarbetare och loggning vid
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inpassering i rummet. Ledningskontoret bedömer att det är relevant
hantering för att bibehålla sekretess.
6. Skriftliga fullmakter och eller skriftliga överenskommelser bör tas fram för att
säkerställa hanteringen vid medarbetares frånvaro.
Åtgärd: Diskussion i lämpliga av regionens nätverk hur respektive förvaltning
på bästa sätt säkerställer att ärenden och handlingar hanteras enligt regionens
anvisningar också vid semester, sjukdom och annan frånvaro.
Skriftliga fullmakter/skriftliga överenskommelser för att säkerställa hantering
vid frånvaro finns framtagna och tillämpas för delar av Region Gotland, men
är inte spridd till alla delar. Fullmakten sprids till samtliga förvaltningar
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Regions tyreIsen
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Offentlighetsprincipen och diarieföring
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av offentlighetsprincipen och diarieföring.
Granskningen syftar till att bedöma om de granskade nämnderna lever upp till
bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen. De nämnder som ingått i granskningen är Regions tyreIsen, Tekniska nämnden samt Barn- och utbildningsnämnden.
Efter genomförd granskning bedömer PwC att granskade nämnder lever upp
till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, men visst förbättringsutrymme
finns. Vi delar den samlade bedömning som PwC gör.
I rapporten lämnas följande rekommendationer:
•

Regionens hemsida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens öppettider.

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på hanteringen av
handlingar som inkommit via sociala medier.

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt
att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för
förvaring av pågående ärenden inte stämmer överens med fastställd rutin.

•

Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över
så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt
samla/ förvara samtliga sekretessbelagda handlingar på ett ställe.

Postadress SE·621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000·0803

E-post regiongotland@gotland.se

Wel1l1plats www.gotland.se
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•

Förvaringen av sekretessbelagda papp ers akter i det centrala arkivet kan
behöva ses över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten.

•

Skriftliga fullmakter och/eller skriftliga överenskommelser bör tas fram
för att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares
frånvaro.

Revisorerna önskar senast den 31 maj 2015 bli informerade om vilka åtgärder
som kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat och de lämnade rekommendationerna.
För Region Gotlands revisorer

,/;}tf<i2n~Lr---~
Stig Pettersson

Ordfl°rallde
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Sammanfattande bedömning

1.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland genomfört
en granskning av offentlighetsprincipen och diarieföring.
Granskningen syftar till att bedöma om de granskade nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Följande revisionsfrågor ska besvaras.

FölJer Regionens nämnder bestämmelserna i offentlighetslagstijtningen avseende
aspekterna:
1.

Kommunikation av offentlighetsprincipen
- Riktat till anställda inom nämnden
- Riktat till medborgare

2.

Registrering av allmänna handlingar'

3. Förvaring av allmän handling
4. Utlämnande av allmän handling
5. Hantering av sekretessbelagd handling.
Granskningen har avgränsats till Regionstyrelsen, Telmiska nämnden samt Barnoch utbildningsnämnden
Efter genomförd granskning bedömer vi att granskade nämnder lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, men visst förbättringsutrymme finns.
Vi rekommenderar följande:
•

Regionens hemsida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens
öppettider.

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på hanteringen av handlingar som inkommit via sociala medier.

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för
sekretessbelagda handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt
att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte stämmer överens med fastställd rutin.

•

Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden
ute hos handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna
är medvetna om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att hand-
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lingarna skickas till registrahlren för att på så sätt samla/förvara samtliga
sekretessbelagda handlingar på ett ställe.
•

Förvaringen av sekretessbelagda pappersakter i det centrala arkivet kan behöva ses över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten.

•

Skriftliga fullmakter och/eller skriftliga överenskommelser bör tas fram för
att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så lång som möjligt
skall ske i öppna former. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om
handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av
grundlagarna, tryckfrihetsförordningen.
Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få ta del av allmänna
handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är.

2.2.

Syfte, l'evisionsfråga och kontl'ollnlål

Granskningen syftar till att bedöma om de granskade nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Följande revisionsfrågor ska besvaras.

Följer Regionens nämnder bestämmelserna i offentlighetslagstijtningen avseende
aspekterna:
Kommunikation av offentlighetsprincipen

1.

- Riktat till anställda inom nämnden
- Riktat till medborgar'e
2.

Registrering av allmänna handlingar

3.

Förvaring av allmän handling

4.

Utlämnande av allmän handling

5.

Hantering av sekretessbelagd handling.

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har
följande revisionskriterier formulerats:
•
•
•
•

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hanteringen av allmänna handlingar.
Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar
Gällande lagar och regionens regler och riktlinjer efterlevs.
Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav på hantering av exempelvis e-post, sms och sociala medier.
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Revisionsnletod och avgJ'änsning
Granskningsobjekt är regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Avgränsning sker utifrån revisionsfrågor och formulerade revisionskriterier.
Granskningen sker via intervjuer med ansvariga tjänstemän och registratorer. Vidare har en enkät skickats ut till medarbetarna vid berörda nämnder. Därutöver har
styrande dokument studerats och stickprov skett av hanteringen av sekretessbelagda handlingar.
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3.

Lagar och styrdokument

3.1.

Lagar

Offentlighets- och sekretesslagen omfattar bestämmelser om myndigheters och
vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnade och öVTig hantering av
allmänna handlingar.
Definitionen av allmän handling enligt Tryckfrihetsfårordningen är; med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling är
allmän om den fÖTVaras hos myndighet eller om den anses som inkommen till eller
upprättad hos myndighet. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller
annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.
Med myndighet likställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.
Offentliga handlingar är allmänna handlingar som inte är hemliga.
Av kapitels i offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska
registreras så snart de har kommit in eller upprättats hos en myndighet, med vissa
undantag. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om
de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller
upprättats. Om det vidare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa
betydelse för myndighetens verksamhet så behöver den varken registreras eller
hållas ordnad.
I kapitel s, § 5 anges hanteringen vid sekretessmarkering, dvs om det kan antas att
en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund aven bestämmelse om
sekretess, får myndigheten markera detta genom särskild anteckning på handlingen
eller införs i handlingen (om handlingen är elektronisk). Anteckningen ska ange:
tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och den myndighet som gjort anteckningen
Kapitlen 7 - 43 handlar om bestämmelser om sekretess, bl a allmänna bestämmelser (kapitel 7-14), sekretess till skydd för allmänna intressen (kapitel 15-20) samt
sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (kapitel 21-40).
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3·2.

Regionövel'gl'ipande l'iktZinjm' och rutiner

Regionen har dokumenterade anvisningar och riktlinjer avseende handläggning vid
registrering, utlämning och övrig hantering av allmänna handlingar.
I nedanstående avsnitt ges en beskrivning av regionens rutiner.
Av dokumentet "Information till handläggare i W3D3"(upprättade november
2013) framgår att offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar som har uppkommit genom de kommunala nämndernas verksamhet. En
handling är allmän när den förvaras hos myndigheten samt antingen är inkommen
eller upprättad inom myndigheten. Vem som helst har därmed rätt att begära fram
allmänna handlingar hos myndigheter.
Varje nämnd är en egen myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller
sekretessbelagda. Om handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess
måste först en sekretessprövning ske, sekretessen behöver således inte vara definitiv. Respektive nämnd avgör med stöd av offentlighets- och sekretesslagen vilka
handlingar som ska sekretessbeläggas. Hela eller delar aven handling kan vara
sekretessbelagd. Den befattningshavare som har hand om ärendet ska i första hand
pröva utlämnandefrågan. Vid tveksamhet ska befattningshavare som har behörighet
enligt delegationsordning pröva utlämnandefrågan. Respektive registrator saknar
således möjlighet att pröva utlämnandefrågan. Om det blir avslag på ett ärende
lämnar nämnden uppgift med information om avslaget tillsammans med en besvärshänvisning dvs uppgift om hur man överlag ar ett avslag. Förfrågan om utlämning kan ske mellan Id. 8 - 15 på vardagar. Uppgift om detta saknas idag på regionens hemsida.
Det finns även handlingar i regionens verksamheter som inte är allmänna och därmed inte heller tillgängliga för allmänheten, till exempel tjänstemännens interna
arbetsmaterial och handlingar som ännu inte är fårdigställda.
Registraturen (och i vissa fall även nämndsekreterare) registrerar nya ärenden och
de huvudsakliga handlingarna i diariet. En inkommen handling får ett ankomstdatum då handlingen anlänt till myndigheten, samma datum registreras i diariet.
Rubriken på ärendet ska, i den omfattning det är möjligt, täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter får dock inte framgå
av ärende- eller handlings rubriken. Varje handling i diariet ska klassificeras med
handlingstyp exempelvis rapport, ansökan, klagomål, tjänsteskrivelse etc. Med
handling avses bl a:
skrivelser
e-postmeddelanden
sms
bilder
Det finns specifika riktlinjer som beskriver hanteringen av sms och e-postmeddelanden. Enligt riktlinjerna som finns att hitta i Regionens intranät ska sms och epost som är allmänna handlingar hanteras likadant som om de inkommit i pappersform. De ska diarieföras och kan lämnas ut till allmänheten om inte innehållet
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omfattas av sekretessbelagda uppgifter. Om man tagit emot sms eller e-post på annat ställe än arbetsplatsen ligger det i mottagarens ansvar att ta med det till regionen så det kan diarieföras och göras tillgängligt. Allmänna handlingar som inkommer
i digital form behöver inte lämnas ut i den formen, utan en utskrift kan tas ut.
Privata sms som inkommer på arbetstelefonen är inte alltid allmän handling samtidigt som meddelande på privata mobilen ibland kan vara det. Det väsentliga är innehållet, inte vart det inkommer.
Enligt riktlinjerna för sms finns det två olika hanteringar för hur man gör sina sms
tillgängliga för allmänheten. Man kan antingen föra över meddelandena digitalt till
datorn. För detta krävs speciell programvara men i dagsläget har regionen inte den
programvaran. Den andra hanteringen är att skriva av meddelandena, ordagrant.
Enligt uppgift har detta skett vid ett antal tillfällen.
Regionen har sedan 2010 en centraliserad registratorsenhet organiserad inom serviceförvaltningen för registrering, förvaring och utlämnande av allmänna handlingar. Den centrala registratorsenheten består aven samordnande registrator, nio
registratorer och en systemförvaltare. Den samordnade registratorn leder och fördelar arbetet mellan registratorerna beroende på inflödet. Registratorerna ansvarar
i huvudsak för en nämnd och ska då arbeta i linje med de nämndspecifika rutinerna.
Saknar nämnden egna rutiner utgår registratorerna från centrala riktlinjer och
arbetsbeskrivningar.
Systemförvaltaren håller utbildningar 2-3 ggr per termin med alla som ska bli
handläggare, exempelvis nya nämndsekreterare, controllers och utredare. Utbildningen omfattar bl a en introduktion kring hur regionen arbetar i linje med Offentlighets- och Sekretesslagen, samt praktiskt arbete i ärendehanteringssystemet
W3D3, d v s regionens diarium. Detta i syfte att få en få en likartad ärendehantering
i alla nämnder och deras förvaltningar.
Alla nämnder som nyttjar registraturtjänsterna tecknar en skriftlig överenskommelse. Överenskommelsen beskriver registraturens (utföraren) respektive nämndens (beställarens) åtagande vad gäller registraturtjänsten. I överenskommelsen
specificeras bl a följande ansvarsfördelning:
RegistmhL1'

•
•
•
•
•
•
•

Ta emot inkommande post adresserad till förvaltningen alt. nämnd vid
Region Gotland.
Öppna personadresserad post ställd till Region Gotland, Visborg, utifrån
givna fullmakter från serviceförvaltningen och ledningskontoret.
Preparera, scanna och granska post som ska registreras.
Registrera ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet (W3D3).
Bevaka registratorsbrevlådor.
Bevaka ej avslutade ärenden samt avsluta dessa efter klartecken från ansvarig.
Aktlägga avslutade registrerade ärenden.
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•
•
•
•

Förbereda registrerade akter inför arkivering. Hälso- och sjukvårdsnämnden
samt kultur- och fritidsnämnden ansvarar för sin egen arkivering.
Tillhandahålla allmänna offentliga handlingar och uppgifter (endast digitala
handlingar). Vid sekretess bedömer verksamheten utlämnande.
Följa lagstiftningens krav på registrering av handlingar.
Utskrift av digitala handlingar som ska sparas.

Nämnden
•
•

Informera om överenskommelsen och förvaltningens roll i sammanhanget.
Säkerställa att hanteringen av ärendehanteringssystemet kvalitetssäkras och
att nödvändig kompetensutveckling ges till användarna.

3.2.1.

Nämndsvisa riktlinjer

Nedan redovisas riktlinjer och rutinbeskrivningar för de granskade nämnderna.
3.2.1.1.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har ett antal dokumenterade anvisningar och riktlinjer som behandlar dokumenthantering. Framförallt arbetar man dock utifrån de övergripande
riktlinjerna tillgängliga på regionens intranät som har tagits fram av ledningskontoret, såsom "Handläggning av ärenden i W3D3" (fastställd 2012-07-06, version 3).
Av dokumentet "Handläggning av ärenden i W3D3" framgår hur förvaltningen initierar nya ärenden genom att använda regionstyrelsens kontaktmail till den centrala
registraturen. Registraturen meddelar sedan handläggaren, som initierat ärendet,
via e-post med kopia till regionstyrelsens sekreterare att registrering skett. När en
handling inkommer via papperspost eller e-post registreras regionstyrelsens sekreterare alltid som ansvarig handläggare och meddelas om detta via e-post av registratorn. Regionstyrelsens sekreterare kopplar sedan enhetschef som ansvarig
handläggare och avdelningschef som handläggare till ärendet. Handläggare kan
sedan öppna sitt ärende elektroniskt i W3D3 och påbörja handläggningen samtidigt
som den fysiska handlingen förvaras hos registraturen. Om en digital handling
skickats direkt till en handläggare, dvs inte till nämndens gemensamma mailadress,
ansvarar denna själv för att vidarebefordra handlingen till registraturen eller själv
registrera handlingen på ärendet.
Vad gäller remisser utför regionstyrelsens sekreterare i samråd med avdelningschef/enhetschef/ansvarig handläggare inom respektive nämnd bedömning av ärendets interna remisstid, uppgift om vem som ska besluta i ärendet, när det ska vara
berett, bevakningsdatum, samt vem som ska ha remissen tillhanda.
Ledningskontorets serviceriktlinjer (2013-12-15 - 2014-12-31) anger att all e-post
ska besvaras skyndsamt och att mottagaren i samråd med registrator för varje
fråga/ärende ska göra bedömning om ärendet ska diarieföras. Vid frånvaro ansvarar medarbetaren själv för att e-post läses och besvaras. Om detta inte är möjligt
eller vid frånvaro längre än fem arbetsdagar ska samtliga mail automatiskt vidarebefordras till kollega eller fullmakt upprättas för annan kollega att löpande läsa och
eventuellt besvara inkommande e-post. Samma rutin gäller för inkommande tele-
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fonsamtal, dock behövs ingen fullmakt utfårdas utan endast hänvisning alternativt
vidarekoppling av telefon till kollega genomföras. Av serviceriktlinjerna framgår
även att personadressel'ad post inte får öppnas utan adressatens skriftliga medgivande. VaIje enhet ansvarar för att de anställda erbjuds att underteckna en sådan
fullmakt. Anställd som avböjer fullmakt, ska vid frånvaro infinna sig för att öppna
sin post. Enligt uppgift från regionsstyrelsens sekreterare så följs rutinen.
En av regionstyrelsens interna riktlinjer beskriver uppdragspl'Ocessen samt dokument- och ä7'endep7'ocessen. Av denna framgår att handläggare ska se till att registrering av uppdrag från politiken registreras i diariet. För detta finns en standardiserad blankett "Meddelande till Registraturen". Blanketten bifogas de fysiska handlingar som skickas till regionstyrelsens ansvarige inom den centrala registraturen.
Blanketten kan ifyllas med följande uppgifter:
•
•

•
•

Befintligt ärendenummer
Uppdrag om att:
1) Skanna, registrera och insortera original i pappersakt
2) Skanna, registrera och återsänd original till handläggaren
3) Arkivexemplar - är registrerat i ärendet och ska endast insorteras i
pappersakt (ange även nummer på handlingen)
Registrera nytt ärende samt ansvarig handläggare
Övrig information

Regionstyrelsen saknar egna gallringsregler som specificerar tillvägagångssättet för
hur och när allmänna handlingar ska förstöras. Enligt uppgift följs de direktiv som
antagits av regionstyrelsen (2007-02-24, §42) för hantering av arkiv. Direktiven
anger att gallring inte får ske utan beslut i nämnd d v s i detta fall i regionstyrelsen.
Vidare framgår att regionstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring.
Av regionstyrelsens delegationsordning (antagen av regionstyrelsen 2007-05-31
senast ändrad 2014-06-19 § 232) framgår att regiondirektören, med rätt att vidaredelegera, ansvarar för utfårdande av anvisningar till arkivreglemente samt revidering av bevarande- och gallringsplaner. Det framgår även att regiondirektören får
besluta om att ej utlämna samt uppställa förbehåll i samband med utlämnande av
allmän handling som förvaras hos ledningskontoret.
3.2.1.2.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden arbetar framförallt utifrån de övergripande riktlinjerna, vilka är
framtagna av den centrala registraturen såsom "Ärendeprocess i W3D3" och är tillgängliga på regionens intranät.
Tekniska nämnden har en dokumenthanteringsplan (godkänd 2007-05-04) vilket
är ett styrdokument för den interna informationshanteringen vad gäller tekniska
nämndens verksamhetsområde. I planen finns information om handlingar som ska
bevaras och handlingar som ska gallras samt inom vilken tidsram. Planen lämnar
också upplysningar om gallringsfrister, skrivmateriel, förvaringssätt m m.
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Avslag i ärenden gällande begäran om utlämnande av allmän handling till enskild
eller annan myndighet samt besluta om förbehåll i samband med utlämnande till
enskild får enligt tekniska nämndens delegations ordning fattas av förvaltningschef
(fastställd i tekniska nämnden 2011-09-08 §190).

3.2.1.3.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har dokumenterade anvisningar och riktlinjer avseende dokumenthantering. De är framtagna 2006 och senaste revideringen skedde
2011.

Rutinbeskrivningen omfattar bland annat hur man hanterar posthantering, diarieföring och registrering, särskilda typer av ärenden, arkivering av handlingar, förvaring och säkerhet, arkivering, rensning och gallring. I nedanstående avsnitt ges en
beskrivning av barn- och utbildningsnämndens rutiner.
Diarieföring sker vid nämndens centrala kontor i diariesystemet W3D3. Alla handlingar som inkommer till handläggarna vid barn- och utbildningsnämnden skickas
till den centrala registratorn som diarieför handlingen. Vidare är vmje rektor utsedd
till arkivansvarig för de handlingar som inkommer eller upprättas inom det egna
rektorsområdet. Arkivansvarig ska se till att det upprättas en lista över rektorområdets alla handlingar. Offentliga handlingar behöver inte registreras i W3D3 under
förutsättning att de hålls ordnade och lätt kan tas fram. Dock måste sekretessbelagda handlingar alltid registreras.
Det finns rutiner för hur ett brev som är ställt till en medarbetare under semester
ska hanteras så att brevet inte ligger oöppnat under en längre tid. Samma sak gäller
även för inkommande e-post. Barn- och utbildningsnämnden har en officiell brevlåda som hanteras av registrator och dit kan medarbetaren vidaresända sin e-post
som ska diarieföras.
Handlingar med sekretsskyddade uppgifter ska förvaras på en plats där endast behöriga har tillgång till dem. Elev- och personalsociala ärenden innehåller oftast
sekretesskyddad information och ska diarieföras. Beslut av dessa ärenden är oftast
en offentlig handling. Anonyma brev hanteras beroende på innehållet samt eventuell koppling till verksamhet och personer. Om det är en anonym avsändare och
det inte går att koppla det inkomna brevet till en verksamhet för att kunna vidta
åtgärder så behöver brevet inte registreras. Men enligt barn- och utbildningsnämndens riktlinjer registreras sådana brev.
Enligt barn- och utbildningsnämndens riktlinjer ska det finnas förklaring till förkortningar om de används och inte betraktas som allmängiltiga.
Enligt riktlinjerna framgår det att det finns gallrings regler så som att allmänna
handlingar ska förstöras. Det är upp till valje ansvarig att själv gallra regelbundet
och årligen. I samband med att gallring sker ska ett gallringsbevis upprättas av ansvarig person, en kopia ska sparas i verksamheten och en kopia ska skickas till
regionarkivet. Känslig information ska strimlas eller brännas.
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Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en dokumenthanteringsplan som
specificerar olika typer av handlingar som kan inkomma eller upprättas inom förvaltningen.
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4.

Tillämpning av regler och
riktlinjer

4.1.

Kommunikation av offentlighetsprincipen

På regionens hemsida har medborgare möjlighet att söka efter alla handlingar som
upprättats av eller inkommer till regionen. Sökning sker direkt i regionens diarium.
För att ta del av diarieförda allmänna handlingar hänvisas medborgaren till att ta
kontakt med regionens gemensamma registratur via e-post. Många diarieförda
handlingar uppges dock återfinnas direkt på hemsidan. Bland annat återfinns protokoll och kallelser på hemsidorna föl' regionfullmäktige, regionstyrelsen och
nämnderna.
Övrig information som framgår av hemsidan är:
•
•
•
•
•
•
•

vad som avses med allmänna handlingar l
vilken information som återfinns i ett diarium 2
vem som har rätt att ta del av allmänna handlingar 3
uppgift om Tryckfrihetsförordningens omfattning och avgränsning vad gäller skillnaden mellan offentliga eller sekretessbelagda handlingar4
tillvägagångssätt för den som vill ta del aven allmän handlings
förtydliganden av förl<ortningar som används i sökportalen för respektive
nämnd 6
tillvägagångssätt för överklagande i de fall medborgaren fått nej på sin fråga
om att ta del av allmän handling 7

Såvitt vi hal' kunnat bedöma stämmer informationen på hemsidan med lagen och
regionens riktlinjer.

Registrel'ing,fdl'Val'ing och utläninande av
allmänna handlingal'
Alla nämnder som nyttjar registraturtjänsterna tecknar en överenskommelse vilken
beskriver registraturens (utföraren) respektive nämndens (beställarens) åtagande,
se avsnitt 3.2 Regionövergripande riktlinjer.

4. 2 .1.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har i likhet med nämnderna ett avtal med den centrala registraturen som specificerar omfattningen av registraturen respektive regionstyrelsens åtaganden vad gäller diarieföring.
http://www.gotland.se/67015 2014-11-05
http://www.gotla nd.se/dlarium 2014-11-05
3 hltp:/Iwww.götland.seI7997 2014-11-05
4 hltp:/Iwww.gotland.se/7999 2014-11-05
5 htlp:/Iwww.goUand.se/BOOO 2014-11-05
6 hltp:/Iwww.gotland.se/67025 2014-11-05
7 hltp:/lwww.gotland.se/8002 2014-11-05
1

2
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Systemförvaltaren för diariet håller regelbundet en introducerande utbildning för
alla nya handläggare efter meddelande från ansvarig chef. Utbildningen innefattar
bl a ärendeprocessen, registrering av handlingar och hur diariet ska användas som
arbetsverktyg.
Ärendeprocessen vad gäller inkomna handlingar ska enligt uppgift ske i enlighet
med den regioncentrala handläggningsprocessen som finns tillgänglig på regionens
intranät. Ovanstående innebär att alla nya ärenden i diariet registreras av registrator vid serviceförvaltningen. Ett ärende kan antingen skapas utan inkommen handling eller i samband med att handling inkommer. När ärendet skapats tilldelas det
en huvudhandläggare samt ytterligare en eller två handläggare. Huvudhandläggaren ansvarar för att ärendet hanteras och avslutas. Det är dock en utsedd person vid
ledningskontoret som avslutar ärendet i ärendehanteringssystemet i diariet.
Handlingar som inkommer till regionstyrelsens registrators e-postbrevlåda samt
post adresserad till regionstyrelsen hanteras initialt av registrator vid den centrala
registraturen där även bedömning sker av om handlingen är av sådan karaktär att
det ska klassificeras som allmän eller sekretessbelagd handling. Personadresserad
post öppnas inte av registraturen utan av respektive handläggare Cd v s medarbetare
som adresserats). Handläggare gör sedan bedömningen om ärendet är av sådan
karaktär att det ska registreras och skickar i sådant fall kopia till registraturen för
registrering i diariet. I de fall en medarbetare är frånvarande ska fullmakt utfårdas
avseende tillgång till dennes mail eller användare i diariets ärendehanteringssystem. I samband med granskningen fanns det enligt uppgift inga skriftliga fullmakter. Vid ledigheter ställer medarbetaren om sin e-post så att den även vidarebefordras till en gemensam brevlåda. Vad avser ärendehanteringssystemet så har
alla medarbetare på ledningskontoret behörighet i regionstyrelsens diarium.
Idag sker både fysisk och elektronisk förvaring av ärenden. Vid gallring av ärenden
skapas ett gallringsbevis som bifogas akten. Papperskopian av akten slängs, den
digitala kopian av gallringsbeviset sparas för alltid.

Tekniska nämnden
4. 2 .2 .
Tekniska nämnden har i likhet med övriga nämnder ett avtal med den centrala
registraturen som specificerar omfattningen av registraturen respektive nämndens
åtaganden vad gäller diarieföring.
Systemförvaltaren för diariet håller regelbundet en introducerande utbildning för
alla nya handläggare efter meddelande från ansvarig chef. Utbildningen innefattar
bl a ärendeprocessen, registrering av handlingar och hur diariet ska användas som
arbetsverktyg.
Ärendeprocessen vad gäller inkomna handlingar ska enligt uppgift ske i enlighet
med den regioncentrala handläggningsprocessen som finns tillgänglig på regionens
intranät. Ovanstående innebär att alla nya ärenden i diariet registreras av registrator vid serviceförvaltningen. Ett ärende kan antingen skapas utan inkommen handling eller i samband med att handling inkommer. När ärendet skapats tilldelas det
en huvudhandläggare samt ytterligare en eller tv1\. handläggare. Huvudhandläggar-
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en ansvarar för att ärendet hanteras och avslutas. Det är dock registratorerna som
avslutar ärendet i ärendehanteringssystemet i diariet.
Handlingar som inkommer till nämndens registrators e-postbrevlåda samt post
adresserad till nämnden hanteras därmed initialt av registrator vid den centrala
registraturen där även bedömning sker av om handlingen är av sådan karaktär att
det ska klassificeras som allmän respektive sekretessbelagt handling. Personadresserad post öppnas inte av registraturen utan av respektive handläggare Cd v s medarbetare som adresserats). Handläggare gör sedan bedömningen om ärendet är av
sådan karaktär att det ska registreras och skickar i sådant fall kopia till registraturen
för registrering i diariet. I de fall en medarbetare är frånvarande ska fullmakt utfärdas avseende tillgång till dennes mail eller användare i diariets ärendehanteringssystem. Enligt uppgift förekommer även muntliga överenskommelser för att
hantera inkommande handlingar vid medarbetares frånvaro.
Rutinen för registrering av handlingar i diariet varierar således, till viss del registrerar handläggarna själva handlingar i diariet, till viss del skickas de till ansvarig
registrator som registrerar och diarieför handlingen.

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt intervjuad nämndsekreterare registrerar handläggare inom barn- och utbildningsnämnden inte sina egna handlingar utan de skickas till ansvarig registrator
som registrerar och diarieför handlingen. Avsikten är att handläggarna själva ska
registrera detta framöver.
Papperspost som inkommer ankomstregistreras. Finns det sedan tidigare ett ärende
registreras handlingen där, annars lägger registratorn upp ett nytt ärende. Sekretesshandlingar förvaras för sig.
Enligt nämndsekreteraren har handläggarna fått information om hur de ska hantera postöppning. Handläggaren ansvarar själv för att post inte ligger oöppnat under
semester eller längre frånvaro. Antingen får de be en kollega eller så får de själva
komma in under semestern för att öppna posten och se till att allmänna handlingar
registreras. När det gäller e-post finns det möjlighet att ge en kollega tillgång till
den frånvarandes mail och den personen kan då fungera som ersättare.
Under sommarsemester har ansvarig registrator tagit del aven lista på vilka som
jobbar och vilka som är utsedda som ersättare. På så sätt minskas risken att handlingar ligger oöppnad i post eller mail.
I dagsläget finns inga fullmakter eller medgivande vid postöppning för att effektivisera hanteringen. Dock ska den hanteringen enligt uppgift vid intervjun vara igång
under 2015.
Vid intervjun framkommer det att skolorna har egna sidordnade system för hantering av allmänna handlingar. Enligt nämndsekreterare ska de informeras om W3D3
under 2015 och tanken är att de till slut ska registrera allt i det systemet. I dagsläget
får alla skolassistenter information om diarieföring.
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Uppgifter om barnen registreras i deras enskilda journaler och ska inte finnas med i
W3D3. Klagomål ska registreras, om det ska sekretessbeläggas beror på hm den
klagande har uttryckt sig.

4·3·

Hantering av sekl'etessbelagd handling

Som ett led i granskningen har vi gjOlt stickprov av hanteringen av sekretessbelagda
handlingar inom respektive nämnd. Resultatet redovisas under respektive rubrik
nedan.

4-3-1.

Regio71snjl'elsen

Förfrågan om utlämning av handling överlämnas oftast till regionstyrelsens sekreterare även om avstämning alltid sker med handläggaren i fråga. I de fall ett ärende
är helt eller delvis sekretessbelagt görs alltid en prövning av om ärendet kan lämnas
ut vid förfrågan. För denna bedömning används ofta regionstyrelsens jurister. Om
bedömning görs att delar aven handling kan lämnas ut maskas den sekretessbelagda delen av underlaget. Enligt uppgift är det ovanligt att hela ärenden är sekretessbelagda.
Regionstyrelsen har ett sekretessbelagt ärende (2014/62) registrerat i W3D3 under
2014. Det verifierade ärendet är först inkommit till socialnämnden där de har beslutat att det till viss del ska tillhöra regionstyrelsen. Socialnämnden har ej tagit
beslut om att sekretessbelägga sina inkomna handlingar som tillhör detta ärende.
Regionstyrelsen har beslutat att sekretessbelägga de handlingar som tillhör regionstyrelsen då de består av personuppgifter.
Samtliga handlingar för socialnämnden och regionstyrelsen finns registrerade i
W3D3. Verifieringen visar att i pappersakten hos regionstyrelsen finns de handlingar som inkommit till dem. Vi noterar att pappersakten förvaras i arkivet som
finns på samma våning som registratmen. Behörighetssystem till arkivet finns, men
däremot finns inga ytterligare begränsningar/hinder för att ta del av sekretessbelagda handlingar i pappersakterna. Detta gäller för övrigt alla nämnders handlingar
som förvaras där.

4·3·2.

Tekniska nämnden

Sekretessbelagda handlingar förvaras separat från övriga handlingar i låst utrymme
hos den centrala registraturen. I de fall ett ärende är helt eller delvis sekretessbelagt
görs alltid en prövning av om ärendet kan lämnas ut vid förfrågan. För denna bedömning kontaktas handläggaren. Gäller det en pågående upphandling anses ärendet alltid sekretessbelagt innan upphandlingen är avslutad.
Tekniska nämnden har under 2014 ett sekretessbelagt ärende (2014/2974) i W3D3.
Genomförd granskning visar att registratorn har lagt upp ett ärendenummer enligt
önskemål från handläggaren som fått in det specifika ärendet. Ärendet finns registrerat och samtliga handlingar finns i nummerordning i systemet. Originalhandlingarna finns hos handläggaren i en papparsakt, då ärendet ej är avslutat vid granskningstillfållet. Enligt rutinbeskrivningen ska sekretessbelagda ärenden förvaras hos
den centrala registraturen, vilken vi kan konstatera inte gjordes vid granslmingstillfållet.
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4·3·3·

Bam- och utbildningsnämnden

Om en ny handling inkommer som inte är sekretessbelagd men där det finns en
osäkerhet från ansvarig registrator om handlingens klassificering brukar registratorn sekretessbelägga handlingen. Vidare får nämndsekreterare korrigera om det
bedömningen anses vara felaktig. Om det finns namn på handläggare med i ärendet
sedan tidigare, är det hanterat och registratorn gör inga egna bedömningar.
Sekretessbelagda handlingar som inkommer scannas i ärendet och endast de som
har tillgång till ärendet kan se handlingarna. Samtliga användare av W3D3 kan till
exempel se ärendet men kan inte se namn eller andra sekretessbelagda uppgifter.
Vid sakgranskningen har framkommit att förvaltningen såväl sekretessmarkerar
som sekretessbelägger. Sekretessbelagda ärenden har båda datum, lagrum och
signatur. En sekretessmarkering är däremot ett observandum utan hänvisning till
lagrum. Det kan också förekomma att ärendet har sekretessmarkerats eller
sekretessbelagt, men att det finns enskilda handlingar i ärendet som inte är
sekretessbelagda, exempelvis meddelande om ett nytt ärende.
Vid utlämning av handlingar med sela'etessbelagda uppgifter maskas namnen och
andra sekretessbelagda uppgifter. Det är vanligt att pressen vill ta del av ärenden
som till exempel när det inkommit något från skolinspektionen, därför är det viktigt
att sekretesskyddet fungerar väl.
Barn- och utbildningsnämnden har under 2014, 164 sela'etessbelagda ärenden i
W3D3 varav 119 är pågående vid granskningstillfållet. Vi har slumpmässigt valt att
verifiera 10 ärenden, därav åtta som är pågående. Resultatet av granskningen sammanfattas nedan.

Två av 10 pappers akter har samtliga handlingar i nummerordning samlade i sin akt.
Dessa ärenden avser pågående ärenden.
Sex av 10 ärenden är inte helt kompletta i pappersakten eftersom de vid granskningstillfållet fortfarande är pågående ärenden. Det är först när ärendet blir avslutat
som registratorn samlar in alla original till pappers akten. En anledning till att pappersakten inte är komplett kan vara att originalet finns ute hos handläggaren som
har fått in handlingen eller att ärendet har inkommit som ett mail och endast finns i
W3D3·
Två av de slumpmässigt utvalda ärendena avser avslutade ärenden. I samband med
att ärendet avslutas skriver registratorn ut ett ärendekort som är en förteckning
över registrerade handlingar på det specifika ärendet. De har blivit sorterade till en
separat box som heter "avslutade ärenden 2014". I båda pappersakterna finns ett
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utskrivet ärendekort med förteckning över de registrerade handlingarna. Dock finns
inte alla handlingar enligt ärendekortet i pappersakten. Det förklaras av att vissa
handlingar enligt ärendekortet avser till exempel bekräftelse om att frågan har inkommit eller ett meddelande om att svar har skickats ut. Dessa handlingar i ärendekortet finns ej i pappershandling.
Övriga noteringar som uppkom under verifieringen på barn- och utbildningsnämnden var bland annat att vid ett tillfålle hade en handling hamnat i fel pappersakt. Av
ren tillfållighet upptäcktes handlingen.
På barn- och utbildningsnämnden finns många sekretessbelagda ärenden. Enligt
riktlinjerna bör registrerade originalhandlingar förvaras hos registrator och under
handläggningstiden bör de arbeta med kopior, dock finns det inget specifikt skrivet
hur de ska hantera de sekretessbelagda ärendena. Verifieringen visar att de handlingar som inkommer direkt till registraturen registreras och förvaras i pappersakten i det speciella arkivet på samma våningsplan. Dock visar verifieringen att det
finns många handlingar som inkommer till en handläggare direkt och där handläggaren registrerar in i W3D3. I vissa fall skickar handläggaren handlingarna till
regish'aturen. Men många gånger förvarar handläggaren handlingen på den egna
arbetsplatsen och först när ärendet ska stängas samlar registratorn ihop samtliga
handlingar. Därför finns de sekretessbelagda handlingarna ute i verksamheterna,
vilket gör att kunskapen om rutinen för hur de ska hanteras är viktig i organisationen. Se nedanstående avsnitt med svar från enkät.

Enkäi7"esultat
Inom ramen för granskningen har en enkät skickats ut till berörda förvaltningars
medarbetare som själv hanterar eller administrerar allmänna handlingarS. Detta i
syfte att på en övergripande nivå analysera hanteringen av samt kunskapen om
allmänna handlingar inom regionen.
Majoriteten av de tillfrågade arbetar inom ledningskontoret, följt av barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknikförvaltningen.
De flesta arbetar som handläggare inom regionen, dvs som ekonomer, utvecklare,
strateger etc.

Kommunikation och kännedom om rutine/'
På frågan om medarbetaren har gått en utbildning kring handläggning av regionens
diarium och offentlighetsprincipen anger 96 % av respondenterna (de som har svarat på enkäten) att så är fallet. Dock anger endast 48 % att de deltagit i fortbildning
inom området, teknikförvaltningens respondenter avviker positivt då drygt 90 %
anger att de genomgått fOltbildning.
Det framkommer att respondenterna generellt sett upplever sig ha bättre kännedomen om hur allmänna handlingar ska hanteras inom regionen (96 %) i förhållande
till hur de ska hanteras inom den specifika nämnden (80 %). Vad gäller hanteringen
B Totalt 69 av 83 tillfrågade respondenter har besvarat enkäten. vilket uppgår till 83 % av urvalets
respondenter.
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av sekretessbelagda handlingar inom nämnden är kännedomsnivån något lägre (64
%).
Drygt 70 % av respondenterna anser sig ha goda kunskaper gällande hanteringen av
inkommande e-post, sms och fax. För inkommande och utgående handlingar via
sociala medier uppgår svaret endast till drygt 40 %.

Rutine/' och a/'betssätt
Av de tillfrågade anger 96 % att de har någon form av rutin för postöppning vid
semester eller längre frånvaro. För e-posthanteringen är motsvarande nivå 92 %.
Vid postöppning är det vanligast förekommande att medarbetaren lämnar en fullmakt till annan, vad gäller e-post kontrolleras detta dock oftast av medarbetaren
själv.
Något fler medarbetare anger att de själva registrerar utgående handlingar i regionens diarium (28 %) i förhållande till inkommande handlingar (20 %). Övriga svaranden anger dock att de istället för att själva registrera inkommande eller utgående
handlingar, lämnar allmänna handlingar till den centrala registraturen (84 %) alternativt till nämndsekreteraren (14 %) eller annat (2 %).

Sekl'etess
På frågan om medarbetaren förvarar sekretessbelagda handlingar på sitt rum anger
33 % att det förekommer, majoriteten förvarar dessa i låsbart utrymme. Det finns
dock ett mindre antal som anger att handlingarna förvaras på skrivbordet eller i
bokhylla. Inom barn- och utbildningsförvaltningen anger samtliga som innehar
sekretessbelagda handlingar på sitt rum att dessa förvaras i låsbart utrymme.
Endast en mindre andel av de svarande deltar vid prövning av utlämnande av sekretessbelagd handling (23 %), en likvärdig andel av de svarande anger sig även ha
goda kunskaper om hur de ska hantera utlämning av handling som delvis innehåller
hemliga uppgifter. I kommentarsfålten anges dock att medarbetare vid eventuell
osäkert kontaktar regionens jurister eller annan behörig personal.
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5.

Bedömning och
rekommendationer

5.1.

AvstäJnning nlot }'evisionskriteriCl'

Revisionskriteriel'
Det finns ändamålsenliga regler
och riktlinjer avseende hanteringen av allmänna handlingar

Kommentar

Uppfyllt
Regionen har dokumenterade anvisningar och
riktlinjer avseende handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering avallmänna handlingar.
Av dokumentet "Information till handläggare i
W3D3" (upprättade november 2013) framgår
bland annat information hing vad en allmän
handling är, sehetessprövning samt utlämnandefrågan. Regionen har även specifika
riktlinjer som beskriver hanteringen av sms
och e-postmeddelanden. Vi bedömer att riktlinjerna är i enlighet med lagstiftningen, med
undantag för att riktlinjer saknas för hanteringen av handlingar via sociala medier.

Regionstyrelsen
Dokumentet "Ledningskontorets riktlinjer
(2013-12-15 - 2014-12-31) anger riktlinjer för
e-posthantering och post vid eventuell frånvaro. I övrigt hänvisas till de övergripande
riktlinjerna som finns tillgängliga på regionens
intranät och som har tagits fram av den centrala registraturen, bl a "Handläggning av
ärenden i W3D3" (fastställd 2012-07-06,
version 3).
Tekniska nämnden
Inom tekniska nämnden arbetar man framförallt utifrån de övergripande riktlinjerna tillgängliga på regionens intranät, framtagna av
den centrala registraturen, bl a "Ärendeprocess
i W3D3". Tekniska nämnden har en doku-
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-----r--=-=-----------------------------------------------------------menthanteringsplan (godkänd 2007-05-04)
som beskriver vilka handlingar som ska bevaras och handlingar som ska gallras samt inom
vilken tidsram.

Barn- och utbildningsnämnden
Inom barn- och utbildningsnämnden arbetar
man utifrån internt framtagna riktlinjerna
"Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen" (framtagna 2006-0131 senast reviderad 2011). Dokumentet anger
bl a hantering av inkommande post, diarieföring, ärendetyper, säkerhet, arkivering och
gallring.

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna handlingar

Uppfyllt
Alla nämnder som nyttjar registraturgänsterna
tecknar en skriftlig överenskommelse med
registraturen. Överenskommelsen beskriver
registraturens (utföraren) respektive nämndens (beställarens) åtagande vad gäller registratmtjänsten omfattning och ansvarsfördelning.
Systemförvaltaren för diariet håller regelbundet en introducerande utbildning för alla nya
handläggare efter meddelande från ansvarig
chef. Utbildningen innefattar bl a ärendeprocessen, registrering av handlingar och hur
diariet ska användas som arbetsverktyg. Vidare erbjuds även fortbildning till dem som efterfrågar detta.
Noteras att enkätsvaren visar att respondenterna generellt har bättre kännedom om hur
allmänna handlingar ska hanteras inom
regionen (96 %) än hur de ska hanteras i den
egna nämnden (80 %). För sekretessbelagda
handlingar inom nämnden är kännedomsnivån 64 %.
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Gällande lagar och regionens
regler och riktlinjer efterlevs

Uppfyllt
Regionens arbete med diarieföring och handläggning av allmänna handlingar bedöms ske i
enlighet med gällande lagar och utformade
regler och riktlinjer.
Den centraliserade registrators enheten, vilken
ansvarar för registrering, förvaring och utlämnande av allmänna handlingar, har tagit fram
övergripande rutiner och arbetsbeskrivningar
för diarieföring. Dessa tillämpas i nämnder
som saknar nämndspecifika rutiner.
Den introducerande utbildningen som hålls för
nyanställda handläggare omfattar bl a hur
regionen arbetar i linje med Offentlighets- och
Sekretesslagen, samt praktiskt arbete i diariet,
i syfte att få en få en likmtad ärendehantering i
alla nämnder och deras förvaltningar.

Regionen har anpassat sig till den
nya informationsteknikens krav
på hantering av exempelvis epost, sms och sociala medier

Delvis uppfyllt
Regionen har specifika riktlinjer som beskriver
hanteringen av sms och e-postmeddelanden.
Dock saknas dokumenterade rutiner vad gäller
hantering av inkommande och utgående
handlingar via sociala medier.
Majoriteten av de tillfrågade medarbetarna vid
granskade nämnder (drygt 70 %) anger att det
har goda kunskaper om regionens riktlinjer
och rutiner kring registrering av inkommande
e-post, sms och fax. Vad gäller inkommande
och utgående handlingar via sociala medier
anger dock endast drygt 40 % att de vet hur de
ska hantera dessa.
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5. 2 .

Svar på l'evisionsf,.ågor

Följer regionens nämnder bestämmelserna i offentlighetslagstijtningen avseende
aspekterna:
1.

Kommunikation av offentlighetsprincipen
- Riktat till anställda inom nämnden
- Riktat till medborgare

Anställda inom nämnderna och regionstyrelsen som hanterar allmänna handlingar ges utbildning samt fortbildning kring regionens förhållningssätt och arbete kring offentlighetsprincipen. Ytterliggare information föl' anställda finns
även tillgängligt på regionens intranät. Enkätresultatet för berörda nämnder visar på en god kännedom, samt att kännedomen om regionens övergripande
riktlinjer är högre än den för nämndspecifika riktlinjer.
Medborgare kan på regionens hemsida ta del av information kring offentlighetsprincipen och söka efter alla handlingar som upprättats av eller inkommer
till regionen. Dock saknas idag uppgifter kring registraturens öppettider.
2.

Registrering av allmän handling

Regionens rutiner och nuvarande arbetssätt med en central registratur och diarieföring i ärendehanteringssystemet (W3D3) bedöms vara i enlighet med gällande lagstiftning. Vad gäller registrering av handlingar som inkommit via
sociala medier finns dock ett behov av förtydligande kring hanteringen.
Vidare har noterats att det förekommer muntliga överenskommelser avseende
tillgång till annans mail eller användare i diariets ärendehanteringssystem i
samband med dennes frånvaro.

3. Förvaring av allmän handling
Den centrala registraturen ansvarar för förvaring av allmänna handlingar. Allmänna handlingar förvaras i fysiska akter men i vissa fall även elektroniskt i
diariet. Det förekommer att allmänna handlingar i original förvaras hos handläggaren.

4. Utlämnade av allmän handling
Den centrala registarturen ansvarar för utlämnande av allmän handling. Beskrivning av medborgares tillvägagångssätt för detta åtelfinns på regionens
hemsida där även information gällande hantering av eventuellt avslag finns.

5. Hantering av sekretessbelagd handling
Sekretessprövning sker alltid i samråd med handläggare eller förvaltningschef
och omprövas vid förfrågan om utlämning. Sekretessbelagda handlingar i dia-
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rier är ej tillgängligt för samtliga medarbetare utan endast de som är behöriga
handläggare i systemet.
Verifieringen visa att de sekretessbelagda ärendena för samtliga granskade
nämnder är markerade i systemet vilket gör att de blir begränsade till dem som
har behörighet till ärendet. Vidare visar verifieringen att originalhandlingarna i
det sekretessbelagda ärendet på tekniska nämnden ej förvaras enligt rutinbeskrivning. Gällande barn- och utbildningsnämnden bedömer vi att hanteringen
sker i allt väsentligt i enlighet med deras framtagna riktlinjer. Vi kan dock se att
många handlingar förvaras hos respektive handläggare. Vidare visar verifieringen hos regionstyrelsen att det föreligger inga iakttagelser att rapportera, dvs
hanteringen sker i enligt med regler och riktlinjer.
N oteras dock att pappersakter förvaras i det centrala arkivet som finns på
samma våning som registraturen. För att komma in i arkivet krävs vissa behörigheter, men om man har kommit in i arkivet så har man tillgång till de sel([etessbelagda akterna som finns i arkivet.

Efter genomförd granskning bedömer vi att granslmde nämnder lever
upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, men visst fÖl'bättringsutrymlne finns.
Förslag till åtgärder/rekommendationer redovisas i avsnittet nedan.

Förslag till åtgärderjRekonlnlendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:
•

Regionens hems ida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens öppettider.

•

Regionens riktlinjer bör fÖltydligas med avseende på hanteringen av
handlingar som inkommit via sociala medier.

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för
sekretessbelagda handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt
att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte stämmer överens med fastställd rutin.

•

Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden
ute hos handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna
är medvetna om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga
sekretessbelagda handlingar på ett ställe.

•

Förvaringen av sekretessbelagda pappersalcter i det centrala arkivet kan behöva ses över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten.
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•

Skriftliga fullmakter och/ eller skriftliga överenskommelser bör tas fram för
att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro.
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Ärendenr RS 2015/146
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Elisabeth Borg

Datum 11 maj 2015

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Regionstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning av chefer
Förslag till beslut
Att regionstyrelsen beslutar
Ledningskontoret får uppdraget att ta fram en övergripande plan för
regionens chefsförsörjning.
Ledningskontoret följer upp att samtliga chefer har ledarkontrakt
I övrigt antas ledningskontorets yttrande

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av
regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjning avseende chefer.
Granskningen lyfter fram såväl det som fungerar som några områden där de
bedömer att arbetet bör stärkas.

Bedömning
De områden som lyfts fram i rapporten kommenteras här område för område

Styming
Området är prioriterat i strategiska planen och det finns övergripande styrdokument.
Regionen tillämpar individuella ledarkontrakt och årliga medarbetarsamtal. I några
fall saknas ledarkontrakt men detta kommer att kompletteras. Ledningskontorets
bedömning är att det i de flesta fall fungerar väl och att de brister som finns kan
åtgärdas inom kort tid. Revisionen lyfter också fram att kriterierna för uppföljning av
ledarskapet behöver utvecklas och förtydligas. Ledningskontorets bedömning är att
detta med stor sannolikhet varierar inom regionen och att frågan därför ska hanteras
i HR-chefsnätverket, en beredningsgrupp för koncernledningsgruppen. Kriterierna
för uppföljning av ledarskapet är en del i arbete som pågår för att utveckla regionens
lönepolitik.
Regionens styrning innebär att respektive nämnd ska ta fram
kompetensförsörjningsplaner. Revisionen lyfter fram frågan om behovet aven
övergripande kompetensförsörjningsplan avseende chefer. Ledningskontorets
bedömning är att en övergripande plan kan bidra till regionens chefsförsörjning och
föreslår därför ett sådant arbete.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Introduktion
En bra introduktion är viktig för att komma in i chefsuppdraget och dess
förutsättningar. Region Gotland ger fr o m 2015 ett mer omfattande
introduktionsprogram för nya chefer som innefattar såväl systeminsikt som
grundläggande förhållningssätt i ledarrollen. Det sammanhållna programmet löper
över ett år och ger också möjligheter till nätverkbyggande mellan chefer som stöd i
den egna rollen.

Stöd
Revisionsrapporten lyfter fram balansen mellan chefens uppdrag och resurser. Av
svaren fr den enkätundersökning som revisorerna genomförde framkom att ca
hälften av cheferna instämmer i påståendet att denna balans finns, visar då också att
lika många upplever att den inte finns. Samtidigt är närmare 80 % nöjda med det stöd
som fInns att tillgå och i detta närmare 90 % nöjda med stödet från
specialistfunktioner. Revisionens rekommendation att fortsätta utvecklingen av
samarbetet mellan förvaltningarna och serviceförvaltningen är en bekräftelse på att
det pågående arbetet fungerar och ska fortsätta.
Ett särskilt utvecklingsområde är IT-stödet där användartillgängligheten behöver
förbättras.
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Regionens revisorer

REGION GOTLAND

Datum 2015-03-04

2015 -·03-· O5

Regions tyrelsen

Regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjning av
chefer
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av Regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjning avseende chefer. Granskningen syftar till att bedöma om Regionstyrelsens
har ett ändamålsenligt arbetssätt för detta.
I granskningen har PwC tagit del av och bedömt relevanta styrande och stödjande dokument. Vidare har enkät skickats ut och besvarats av anställda chefer
på olika nivå i organisationen i november 2014. Därefter har fördjupade intervjuer genomförts med samtliga förvaltningschefer och HR-direktör i januari
2015. Eftersom denna gransking syftar till att vara framåtsyftande har det inte
ingått att särskilt granska och bedöma motiv till varför chefer slutat i regionen.
Efter genomförd granskning gör PwC den samlade bedömningen att Regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjl1ing avseende chefer inte är helt
ändamålsenligt. Vi delar den samlade bedömning som PwC gör.
Bedömningen grundar sig på att:
•

Det finns förutsättningar i form av styrande dokument, men dessa är
inte fullt ut implementerade.

•

Det finns en övergripande ledar- och medarbetarpolicy som samlar
riktlinjer och rutiner kring hur regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och behåller samt avvecklar/ avslutar chefer.

•

Det saknas en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan, det
är respektive nämnds ansvar att upprätta sådana. Samtliga nämnder har
inte tagit fram sådana.

•

FÖ1':Valtningarna har i varierande grad implementerat ledarkontrakt och
det är oklart om de som finns är aktuella.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats w'Io/W.gotland.se
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•

Det finns behov av att säkerställa att chefernas uppdrag står i rimlig
proportion till verksamhetsuppdraget, tilldelade resurser, antalet anställda och administrativt stöd.

•

Det finns behov av att säkerställa att chefernas uppdrag står i rimlig
proportion till verksamhetsuppdraget, tilldelade resurser, antalet anställda och administrativt stöd.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer.
Revisorerna önskar senast den 31 maj 2015 bli informerade om vilka åtgärder
som kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat och de lämnade rekommendationerna.
För Region Gotlands revisorer
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Sammanfattande bedömning och
rekommendationer
PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Gotland genomfört en granskning av
regionens arbete när det gäller kompetensförsörjning av chefer.
Enligt fastställd revisionsfråga ska denna granskning besvara om:

Arbetar Regionstyrelsen med kompetensförsörjning avseende chefer på ett
ändamålsenligt sätt?
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål:
•

•
•
•
•

Det finns en chefspolicy som bland annat innefattar områden som hur
regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och behåller samt
avvecklar/avslutar chefer.
Det finns individuella chefsavtal.
Det genomförs kontinuerliga utvecklingssamtal där resultat och prestationer diskuteras och bedöms avseende fortsatt eller avslutat av chefskap.
Cheferna i regionen anser att de har rätt förutsättningar för att kunna agera
och fungera som chefer/ledare.
Det finns nödvändiga stöd- och utbildningsresurser.

Granskningen visar att chefs- och ledarskap är ett prioriterat område, vilket framgår
bland annat av Region Gotlands strategiska plan och budget för 2014-2016. Det
övergripande målet för området, vilket respektive nämnd har brutit ned för sin
verksamhet, är följande

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklasfor att möta
framtidens utmaningar.

Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att Regionstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning avseende chefer inte är helt ändamålsenligt.
Till grund för vår bedömning ligger följande
•

Förutsättningarna finns på plats i form av styrande dokument, men dessa är
inte fullt ut implementerade.

•

Det finns en övergripande ledar- och medarbetarpolicy som samlar riktlinjer
och rutiner kring hur regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och
behåller samt avvecklar/avslutar chefer. Respektive nämnd har ansvaret för
att upprätta kompetensförsörjningsplaner däremot finns det ingen
regionövergripande kompetensförsörjningsplan.
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•

Vidare behövs det säkerställas att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt.
I intervjuerna har framkommit att förvaltningarna i varierande grad har
implementerat dem i verksamheten och att det är osäkert om de är aktuella.
Även uppföljningen av ledarkontrakten behöver utvecklas för att säkerställa
att cheferna framåt får det stöd de behöver för att utveckla det personliga
ledarskapet i linje med Region Gotlands ledarstrategi.

•

Vår bedömning är att cheferna inte ges tillräckliga förutsättningar för att
kunna agera och fungera som chefer/ledare. Det finns behov av att
säkerställa att chefernas uppdrag står i rimlig proportion till
verksamhetsuppdraget, tilldelade resurser, antalet anställda och
administrativt stöd.

•

Vår bedömning är att det i stor utsträckning finns nödvändiga stöd resurser
men att arbetet med att tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningarnas
och serviceförvaltningens stödfunktiol1er behöver fortsätta.

Rekommendationer
•

I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver behovet aven regionövergripande
kompetensförsörjningsplan övervägas mot bakgrund av det stora antalet
pensionsavgångar de närmaste tre åren och svårigheten redan idag att
rekrytera chefer till socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I en
regionövergripande plan bör strategierna för att attrahera nya chefer
tydliggöras samt mål och stödjande riktlinjer utarbetas för att öka det
förvaltningsövergripande samarbetet kring chefsförsörjning.

•

Säkerställ att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt för att skapa
tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna. Utformningen
av mall för kontrakten bör ses över och antalet mål begränsas och fokuseras.

•

Uppföljningen av ledarkontrakten behöver utvecklas för att säkerställa att
cheferna får det stöd de behöver för att utvecklas som chefer och ledare i
linje med Region Gotlands ledarstrategi. Kriterier för hur ledarskapet skall
utvärderas behöver utvecklas och tydliggöras.

•

Fortsätt dialogen med cheferna i regionen om vad i ledarprogrammen som
behöver utvecklas för att möta chefernas utbildningsbehov för att klara sitt
uppdrag.

•

Tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningarna och
serviceförvaltningel1s stödfunktioner.
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1.

Inledning

1.1.
Bakgrund
Revisorerna har inom ramen för sin risk- och väsentlighetsanalys funnit att
ledarskapet är av synnerlig vikt för att uppnå en effektiv verksamhet. Bakgrunden är
bland annat att regionen de senaste åren haft en omfattande personalomsättning på
ledande befattningar. Vidare har synen på ledarskap inom såväl landstings- som
primärkommunal verksamhet har förändrats. Utvecklingen inom Region Gotlands
olika verksamheter är snabb och dynamisk kompetens och kvalitet är strategiska
begrepp. Kraven på exempelvis hälso- och sjukvården är i tilltagande och ibland
dessutom svåra att förena, tillexempel obalans mellan uttalat vårduppdrag och
tillgängliga ekonomiska resurser. Chefskompetensen måste framför allt bedömas
utifrån vilka resultat som skall uppnås i verksamheten och som ytterst skall vara till
nytta för regionens medborgare. Detta ställer krav på ett chefs- och ledarskap med
intresse och engagemang för att i dialog med medarbetarna leda verksamheten mot
satta mål.
De ökande kraven på chefs- och ledarskap ökar betydelsen av att det inom regionen
finns en medveten strategi för kompetensförsöljning avseende chefer som skall
säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Det innebär att
arbeta strategiskt och målmedvetet med sådana processer som syftar till att
attrahera och rekrytera nya chefer
utveckla och behålla redan anställda chefer
avveckla/ avsluta chefer vid pensionering, vid övergång till annan
verksamhet eller då anställningsförhållandet av andra skäl upphör

1.2.
Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga
Arbetar Regionstyrelsen med kompetensförsörjning avseende chefer på ett
ändamålsenligt sätt?
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollrnål
Det finns en chefspolicy som bland annat innefattar områden som hur
regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och behåller samt
avvecklar/avslutar chefer.
Det finns individuella chefsavtal.
Det genomförs kontinuerliga utvecklingssamtal där resultat och prestationer diskuteras och bedöms avseende fortsatt eller avslutat av chefskap.
Cheferna i regionen anser att de har rätt förutsättningar för att kunna agera
och fungera som chefer/ledare.
Det finns nödvändiga stöd- och utbildningsresurser.
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1.3.

av chefer

Avy",-änsning och lnetod

Granskningen genomförs genom inläsning och analys av styrdokument och övrig
relevant dokumentation, genomgång av anställningsavtal, intervjuer med
personaldirektör och samtliga förvaltningschefer inom regionen.
En webbenkät kommer att skickas till samtliga chefer med budgetansvar inom
regionen och inkomna svar (resultatet) ingår i denna granskning. Se bilaga l
Enkätfrågor.
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2.

Allmänna utgångspunkter för
kompetensförsörjning av chefer

Region Gotlands verksamhet styrs ytterst genom beslut av förtroendevalda.
Övergripande styrdokument är Region Gotlands strategiska plan och budget 20142016, vilken tydliggör regionens övergripande mål och inriktningar samt anger de
ekonomiska förutsättningar inom vilka nämnder och styrelser skall genomföra sina
uppdrag. Regiondirektören leder och samordnar det landstingsgemensamma
arbetet i enlighet med de beslut som regionfullmäktige och regionstyrelsen fattat.
För att klara av de utmaningar som regionen står inför krävs att chefer och
medarbetare klarar av att omforma de övergripande strategierna till konkreta
åtgärder och mål, som upplevs som realistiska, stimulerande och konkreta.
Chefskompetensen måste framför allt bedömas utifrån vilka resultat som uppnås i
verksamheten och som ytterst skall vara till nytta för patienten/medborgaren. Detta
ställer krav på ett chefs- och ledarskap med intresse och engagemang för att i dialog
med medarbetarna leda verksamheten mot satta mål.
Med den ökande kunskapen om komplexa system har även synen på lednings arbete
kompletterats och utvecklats. Viktiga karaktärsdrag för komplexa organisationer är
medarbetarnas kompetens och expertkunskaper, upparbetade nätverksrelationer,
delvis otydliga och ibland motsägelsefulla mål och svårmätbara resultat, samt olika
professionella grupper. Chefsförsörjning innebär att förse organisationen med de
chefer den behöver - på alla nivåer. Med chefsförsörjning avses identifiering av
"chefsämnen" bland anställda, rekrytering, introduktion samt utveckling och
avveckling av chefer. En granskning av breda begrepp såsom kompetens- och
chefsförsörjning kräver en definition. Ett försök till att definiera dessa begrepp
följer nedan;

Ex:
<Kompetensutv.
<Löneutveckling
<Rekrytering
<Arbetsmiljö
<Medarbetarsamtal

Kompetensförsörjning innebär att ha en medvetenhet och en strategi för vilken
kompetens som finns idag och vilken kompetens som behövs imorgon. Efter
kartläggning och framtagande av strategier sker genomförandet. Där är
kompetensutvecklingen en viktig del. En bred syn på kompetensutveckling innebär
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att förutom kurser och regelrätta utbildningar, kan kompetens också utvecklas
genom arbetsrotation, projektarbete eller praktik på andra enheter.
En viktig del av kompetensförsörjningen är den som rör vissa nyckelpositioner och
chefer. Eftersom denna grupp är viktig för att styra och leda verksamheterna anses
den i viss mån kräva särskilda insatser. Därför finns en särskild begreppsapparat
runt dessa, så kallad chefsförsörjning. Där ingår en rad processer vilka syftar till att
förse organisationen med kompetenta ledare. Det kan vara strategier för rekrytering
och befordring samt kompetensförsörjning för de ledare som redan finns, samt
uppföljning av de ledare som väljer att sluta. Enligt vår bedömning ingår även
strukturellt chefsstöd såsom rutiner, processer och administrativt stöd.
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3.

Styrdokument

Strategisk plan och budget 2014-2016
Medarbetare och ledare är ett prioriterat område i Region Gotlands strategiska plan
och budget för 2014-2016. Det övergripande målet för området, vilket respektive
nämnd har brutit ner för sin verksamhet, är följande

3.1.

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tal' ansvar och utvecklasföl' att möta
framtidens utmaningar.
Följande framgångsfaktorer för att uppnå målet har formulerats
•
•
•
•
•
•

Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling,
god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje
Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer
Stärka kompetensförsörjningen på kort och lång sikt
Arbetsvillkor som ökar attraktiviteten
Möjliggöra karriärutveckling
Säkra likabehandling

Mätningen av dessa faktorer görs främst genom den årliga medarbetarenkäten som
genomförs i oktober och som mäter medarbetarnas upplevelse av motivation och
engagemang i det dagliga arbetet. En övergripande mätning av målet följs därför ej
upp i delårsrapporten för perioden januari till augusti utan här redovisas endast
antal anställda och sjukskrivna samt en del av de regiongemensamma aktiviteter
som genomförts som ett led i arbetet för att nå en högre grad av måluppfyllelse.
I delårsrapporten för 2014 beskrivs bland annat utbildning i coachande ledarskap
som genomförs kontinuerligt samt en ny regi on övergripande introduktionsdag för
nya chefer som ska genomföras första gången våren 2015.
Den övergripande utvärderingen i årsbokslutet 2013 gav en gul värdering av målet i
vilket innebär värderingen "det här är vi inte tillräckligt bra på". Gällande
framgångsfaktorn Coachande ledare som skaparjöl'utsättningarjör
verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje bedömdes
mätetalen Medarbetarna trivs, är engagerade och känner arbetsglädje samt De
flesta cheferna direkt underställdajöl'valtningscheferna hal' ledarkontrakt
värderades till "det här är vi bra på", medan mätetalen Medarbetarna hal' ledare
som coachar, Utbildning coachande ledarskap samt Ges möjlighet att utvecklasjör
att möta framtidens utmaningar värderades till "det här är vi inte tillräckligt bra
på". Mätetalet Hal' möjlighet till karriärutveckling värderades till "det här är vi inte
bra på, åtgärder krävs".
I ett nästa led ska nämnderna ta fram och genomföra åtgärdsplaner utifrån
resultatet av medarbetarenkäten. Alla nämnder uppmanas också att fullfölja
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systemet med ledarkontrakt samt medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingsplaner. Ledarnas åtaganden förtydligas i ledarkontrakten där
ansvar och konsekvenser för uppdraget att leda verksamhet och medarbetare
beskrivs.

3.2.

Personalpolicy

Region Gotlands personal policy Ledm'e och medarbetare beslutades av
kommunfullmäktige 2010. I policyn beskrivs regionens övergripande uppdrag och
mål inom området medarbetare/ledare samt de sex områdena ledarskap,
samverkan, arbetsmiljö, likabehandling, utveckling och karriärmöjligheter samt
löner som regionen måste arbeta med för att målet ska uppnås. Varje
styrelse/nämnd ansvarar för att personalpolicyn implementeras. Till policyn finns
även ett diskussions- och dokumentationshäfte som innehåller ett antal frågor inom
regionens värderingar förtroende, omtanke och delaktighet som ska användas i
implementeringsarbetet.
För att nå det övergripande målet för ledare i regionens balanserade styrkort
beskrivs ledarskap som ett av områdena regionen arbetar med. Ledarskap inom
Region Gotland innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål
och resultat. Med ett coachande ledarskap tas medarbetarnas egen förmåga till
problemlösning, ansvarstagande och utveckling tillvara.
Området ledarskap regleras ytterligare i dokumenten
•
•
•

3.2.1.

Ledarstrategi
Ledarkontrakt för förvaltningschef och chef
Ledarutvecklingsprogram

Ledal'strategi

Ledarstrategin får Region Gotland antogs av koncernledningsgruppen 2010-02-18
och syftar till att stödja och stimulera till ett välutvecklat ledarskap. Uppdraget som
ledare innebär enligt strategin att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade
mål och resultat. I ledarskapet ligger att vara arbetsgivarens och organisationens
företrädare och leda medarbetarna mot mål och förväntade resultat genom att
stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och
utveckling.
För tydliggöra vilka krav och förväntningar som finns på ledaren ska ett
ledarkontrakt som är kopplat till kommunens och verksamhetens mål och det
balanserade styrkortet. Till kontraktet ska även en individuell
kompetensutvecklingsplan kopplas.
Cheferna i regionen förväntas att göra följande för att mål och resultat ska kunna
uppnås
•
•

Formulera tydliga mål för verksamheten
Förmedla mål och krav på resultat till medarbetarna och hur de bidrar till
dem
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•
•
•
•
•

Utveckla och driva verksamheten i en föränderlig värld
Vara informerad om samhällsfrågor och förändringar speciellt inom den
egna verksamheten
Besluta om förändringar om resultaten ej uppnås
Se till att delegation och ansvarsområden är tydliga
Följa upp och analysera resultat och mål som grund för att utveckla
verksamheten

Följande ledaregenskaper beskrivs som viktiga i strategin
•
•
•
•
•
•
•

3.2.2.

Leda genom värderingar
Visa drivkraft och initiativ förmåga
Ha förmåga att leda en grupp
Vara ansvarstagande
Vara empatisk och lyhörd
Kunna kommunicera
Ha självkännedom och självförtroende

Ledal'kontraktföl'föl'valtningschef och chef

Varje förvaltnings chef och chef ska ha ett ledarkontrakt som tydliggör deras mål och
uppdrag. I ledarkontraktet beskrivs regionens gemensamma strategier och mål
Vision Gotland 2025, Region Gotlands värderingar, Region Gotlands strategier
föl' att nå Visionen samt Region Gotlands gemensamma mål.
I kontraktet beskrivs också förvaltningschefs och chefs övergripande uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svara för att verksamheten bedrivs effektivt och aU organisation, säkerhet,
arbetsformer och administration utvecklas.
Svara för upprättande av mål, budget och verksamhetsplaner som styr och
vägleder verksamhetens arbete
Bidra till aU vision 2025 genomförs genom att bedriva en bra verksamhet
Leder och fördelar arbetet inom avdelningen/enheten (endast avdelningsoch enhetschef)
Svara för att regionövergripande policyer och riktlinjer, samt aU
förvaltningens anvisningar efterföljs
Svara för att verksamheten har en god ekonomisk hushållning
Svara för en god och jämställd arbetsmiljö
Följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, mål och arbetsformer
Svara för verksamhetens kompetensförsöljning och kompetensutveckling.

Därefter beskrivs vilka framgångsfaktorer och styrtal som ska uppnås för ledarens
verksamhet. Ledaren är ansvarig för att framgångsfaktorerna förverkligas och för
att innehållet i styrkortet är känt bland medarbetarna.
Eventuella tilläggsuppdrag beskrivs också i kontraktet och en individuell
kompetensutvecklingsplan ska finnas som bilaga.
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3.2.2.1.

Uppföljning, analys och utvärdering

Uppföljning, analys och utvärdering av genomfört uppdrag görs årligen i
medarbetarsamtal och lönesamtal. I samband med lönesamtal görs en bedömning
av genomfört uppdrag utifrån måluppfyllelse i verksamhetens styrkort och
eventuella tilläggsuppdrag mot lönekriteriet "Arbetsprestationjmåluppfyllelse" i
regionens lönepolicy. Bedömning av individuell prestation i enlighet med övriga
kriterier i lönepolicyn görs också.
Visar resultatet av uppföljningen på avvikelse kan det inledningsvis resultera i en
individuell utvecklingsplan eller annan åtgärd som parterna kommer överens om.
Vid återkommande misslyckanden i uppdraget diskuteras placering på annan
befattning alternativt att ledaren lämnar regionen.

Ledal'utvecklingspl'ogram
Inom regionen finns det dels ett obligatoriskt ledarutvecklingsprogram som ska
genomföras inom den nyanställde chefens två första år. Dessa är Introduktionför
nya ledare, Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, Arbetsrättföl' chefer,
Samtalsmetodik (kommunikativt ledarskap), Coachande ledarskap samt
Mentorsprogram. Mellan åren 2012-204 har 68 chefer deltagit i programmet
(2014:32 st, 2013:24 st, 2012:12, st).
Utöver dessa obligatoriska delar tydliggörs den regiongemensamma
ledarutvecklingen i det så kallade ledarutvecklingshjulet, där medarbetarsamtalet
utgör navet. Det är fastställt inom vilken tid olika utbildningar ska vara genomförda
och det är i dialog mellan chefen och dennes chef som prioriteringarna görs.
Programmet är under ständig prövning och utveckling, men en av grundstenarna i
programmet har sen i början av 20oo-talet kännetecknats av ett coachande
förhållningssätt.
I dokumentet beskrivs regionens ledarutvecklingsprogram som består av fyra delar.
Vägen till ledarskap är ett ledarorienteringsprogram som vänder sig till kommande
ledare som identifierats av förvaltningarnas ledningsgrupper och ger en orientering
om ledarskap och olika typer av ledarroller samt möjlighet att reflektera över sig
själva i en ledarroll. Det är chefens ansvar att i medarbetarsamtalet upptäcka och
identifiera medarbetare som har ledarpotential och kan vara aktuella för
utbildningen. Utbildningen är till för att stimulera medarbetare som är intresserade
av ett ledarskap samtidigt som det säkrar chefsförsörjningen i regionen.
Utbildningsinsatsen har pågått i sex år och totalt har 49 kvinnor och 18 män
deltagit. 31 av dessa har efter utbildningen gått vidare till andra uppdrag såsom
chefsuppdrag eller uppdrag som samordnare.

Ny som chefär ett utvecklingsprogram för alla nya chefer i regionen och innehåller
bland annat verktyg för att underlätta ledarskapet. Programmet är obligatoriskt för
alla chefer och del 1 skall genomföras under det första året och del 1 + 2 ska vara
genomförda inom tre år.
Växa vidare fokuserar på vidareutveckling av det egna ledarskapet och Växla
vidare är ett program för ledare som är på väg ur ett ledarskap. Programmet består
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av samtal mellan chefen och dess ledare där insatserna som chef utvärderas och
diskussion om framtida karriär och eventuella behov av kompetensutveckling för en
ny roll förs.
Under 2013 har en ny utförare av utbildningen "Coachande ledarskap"
upphandlats. Första kursen i den nya regin startade underhösten och slutfördes
under våren 2014. Sedan start har cirka hälften av regionens chefer deltagit.

3.3.

Al"lig chefsdag

I dokumentation från de workshops under chefsdagen som hölls för samtliga chefer
i regionen i november 2014 framkom bland annat att ett mobilt
ledningsstöd/chefsteam, med erfarna chefer/ledare, som kan gå in och ge stöd i
tuffa perioder under en avgränsad tid skulle behövas. Det finns också behov av
tillgång till externa mentorer i syfte att utveckla och spegla ledarskapet hos
cheferna. Det framkom också att det borde vara obligatoriskt att gå utbildning som
chef både i början av sitt ledarskap och senare för att utveckla sitt ledarskap.
Det framkom också att det administrativa stödet måste effektiviseras och för att
förtydliga vem som gör vad och underlätta för en nyanställd chef. Det framkom
även att det "mjuka" innehållet i ledarutbildningarna, exempelvis kunskap om
gruppdynamik, bör stärkas.

3·4·

Rekloytel"ing av medarbetare och chefe}'
Riktlinjerfår rekrytering av medarbetare till Region
Gotland

Riktlinjer för rekrytering av medarbetare uppdaterades senast av ledningskontoret
2014-09-30. I dokumentet beskrivs hur rekryteringsprocessen ska gå till
övergripande för samtliga medarbetare. I denna ingår bland annat analys
bemanningssituation (där stöd kan tas av HR-direktör), skapande av
kravspecifikation och rutin vid annonsering. Vid chefstillsättningar ska de fackliga
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företrädarna få möjlighet att medverka i rekryteringsprocessen och beslut om
anställning ska ske i samverkan med dessa. Dokumentet innehåller också en
gemensam mall för intervju för rekrytering av samtliga tjänster, ej endast för
chefstillsättningar. Vid chefsrekrytering ska även tester ske och riktlinjerna
innehåller anvisningar som bland annat beskriver vilka tester som passar till vilka
befattningar. Beslut om anställning tas av rekryterande chef.

Riktlinjel'jör anställningsvillkol'jöl' chefer i Gotlands
kommun
I dokumentet Riktlinjer för anställningsvillkor för chefer i Gotlands kommun,
senast reviderad 2010-02-28, beskrivs anställningsvillkoren för de tre nivåer chefer
med verksamhets-, ekonomi-och personalansvar som finns på de olika
organisatoriska nivåerna inom region Gotland.
Anställningsvillkoren ser olika ut mellan förvaltningarna. Förvaltningschefer
anställs efter samråd med berörd nämnd och godkännande av kommunstyrelsen.
Anställningsvillkoren diskuteras mellan regiondirektören och den blivande
förvaltningschefen inför anställningen. Förvaltningschefen ingår i den årliga
löneöversynen om inte annat överenskommits med regiondirektören. Uppdraget
som förvaltningschef regleras i ett ledarkontrakt, som är kopplat till det balanserade
styrkortet och följs upp årligen i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Förvaltningschefen omfattas av lagen om anställningsskydd och uppsägningstiden
är 6 månader för båda parter.
Avdelningschef anställs av regiondirektör eller förvaltningschef och ingår i den
årliga löneöversynen. Uppdraget som avdelningschef regleras i ett ledarkontrakt,
som är kopplat till det balanserade styrkortet och följs upp årligen i
medarbetarsamtal och lönesamtal.
Enhetschef anställs av avdelningschef eller motsvarande och deltar i den årliga
löneöversynen. Uppdraget som enhetschef regleras i ett ledarkontrakt, som är
kopplat till det balanserade styrkortet och följs upp årligen i medarbetarsamtal och
lönesamtal.

3.5.

Inh'oduktion av chefe'"

Som stöd för ledningskontorets introduktion av nya förvaltningschefer i regionen
finns dokumentet Introduktionföl'valtningschef Region Gotland från 2010-05-20
som beskriver ett antal områden som ska gås igenom och vem som ansvarar för
detta och när genomgången ska ske. Områdena är övergripande information om
regionen, ekonomi, personal, säkerhet och beredskap, kommunikation,
ärendehantering, regional utveckling samt administrativ utveckling med IT.
Det finns också en övergripande checklista för introduktion av samtliga nyanställda
chefer. Listan består av ett antal aktiviteter som närmaste chef ska gå igenom
tillsammans med den nyanställde och som signeras då det är genomförda. Dessa
består dels av aktiviteter som ska genomföras innan första anställningsdagen såsom
upprättande av ledarkontrakt, aktiviteter som ska genomföras första dagen på
anställningen såsom genomgång av IT, tele och säkerhet samt övriga aktiviteter som
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ska gås igenom av närmaste chef. I dokumentet beskrivs också aktiviteter som ska
gås igenom av andra funktioner men som bokas av närmaste chef såsom aktiviteter
inom PA-området, ekonomiområdet samt de utbildningar som ingår i det
obligatoriska ledarutvecklingsprogrammet och som ska genomföras inom två år.
Tre stycken uppföljningar ska också genomföras av närmaste chef, dessa ska ske
efter en vecka, efter 2-3 månader respektive efter 1 år.
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4-

Resultat

N edan redovisas resultatet av den webbaserade undersölming som riktats till
samtliga chefer med budgetansvar inom Region Gotland under november 2014.
Resultatet redovisas i anslutning till olika om räden och innefattar iakttagelser,
kommentarer frän enkätsvaren och genomförda intervjuer samt PwCs
kommentarer. Respondenterna har ombetts att lämna kommentarer om dennes
svar pä frågan varit helt oenig eller delvis oenig.
Vära kommentarer bygger pä en sammanvägning av det mer kvantitativa
enkätresultatet och en kvalitativ analys av enkätkommentarerna och intervjusvaren
samt avvikelser från den övergripande sammanställningen av svar nedbrutet på
respektive förvaltning. Den totala svarsfrekvensen för enkäten var 76 procent och
nedan följer svarsfrekvensen för respektive förvaltning

Omfattning

4.1.

J ag arbetar i :förvaltning
1. Ladnlngskonlorel

5 (3%)

2. Servlceförvallningen

18 (10%)

3.
Samhallsbyggnadsförvaltninge

10 (6%)

n
4. Teknikförvallningen

13 (7%)

5. Kullur- och
fritidsförvaltningen

6 (3%)

6. Bl;lrn- och
utblldnlngsförvallningen

36 (20%)

7. Gymnasie- och
VLlxanutbildningsförvallningan

15 (8%)

8. Socll;llförvaltningen

46 (25%)

9. Halso- och
sjukvårdsförvl;llningen

32 (18%)
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Enkätundersökningen omfattade totalt 238 chefer. 181 av dessa har svarat vilket
innebär en svarsfrekvens på 76 procent. 61 procent av de svarande var kvinnor och
39 procent män. Den största delen av de svarande, 69 procent, var mellan 50 år och
uppåt och 47 procent av de svarande har arbetat mer än 10 år som chef.
Gällande antal direkt underställda har den största kategorin (25 procent) mellan 2130 direkt underställda utan några chefsled emellan. 90 procent av de svarande har
inte ett tidsbegränsat avtal.

4.2.

Om chefskapet

Detta område omfattar chefernas syn på anställningsavtal, chefsuppdraget och
trivsel.

4. 2 .1 .

Minaföl'utsättningarför att utöva mitt ledarskap
Svar

[2J I min chefsavlai framgår tydligt vad som
förväntes av mig när det gäller verksamhet,
personal och ekonomi

o
o
o
4

o

3(2%)

15(8%)

67 (38%)

92 (52%)

1771185 (96%)

Min ansvar och mina befogenheler som chef är
tydliga

3 (2%)

19(11%)

80 (45%)

75 (42%)

177/185 (96%)

Del finns en bra balans mellan de resurser jag
förfogar över och min uppdrag

17 (10%)

61 (34%)

73 (41%)

26 (15%)

177/185 (96%)

Min chefskap uMlrderas vid årliga
ulvacklingssamlel bia ulifrån de resuttat jag
levererar

6(3%)

19 (11%)

57 (32%)

95 (54%)

177/165 (96%)

I min anställningsavtal finns del en plan för vad
som blir mitt framtida uppdrag om jag eller min
chef anser an mitt chefsuppdrag ska upphöra

134 (76%)

17 (10%)

18 (10%)

8 (5%)

177/185 (96%)
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Exempel på lämnade kommentarer:
•

Förutsättningar för att driva verksamhetsutveckling finns inte. Mer och mer
administrativa uppgifter läggs på enhetschefer.

•

Det finns ingen koppling mellan förväntning och resurs

•

Mängden brukare och medarbetare samt de olika verksamheterna är en stor
utmaning och därav upplever jag att mina resurser ej räcker till fullt ut

•

Ledarkontraktet bygger idag på det balanserade styrkortet. Det blir
"flummigt" och talar inte om vad som ingår, vad som förväntas

•

Som nyanställd fickjag knapphändig information om regionens rutiner och
informationsnätverk

•

Saknar långsiktig plan/utvärdering av chefskapet (te x efter 2-3 år) och plan
för framtid. Detta kommer inte upp i mittmedarbetarsamtal

•

Det finns ingen klausul om framtida uppdrag om min chef väljer att upphöra
mitt chefskap

•

Ta tillvara på kompetens hos chefer med lång erfarenhet som lyckats med
sitt uppdrag

4.2.1.1.

Våra iakttagelser

Gällande påståendet I mitt chefsavtalframgå7' tydligt vad somfö7'väntas nä7' det
gäller verksamhet, personal och ekonomi är go procent delvis eller helt eniga med
påstående på övergripande nivå. Nedbrutet på förvaltningsnivå sticker
Ledningskontoret ut då 25 procent är helt oeniga med påståendet, dock bör det has
i åtanke att Ledningskontoret är en liten förvaltning och att endast 5 personer har
svarat enkäten och att varje svar då får ett stort genomslag i resultatet.
Även gällande påståendet Mitt ansvar och mina befogenheter som chef är tydliga
sticker Ledningskontoret ut då 50 procent är helt eller delvis oeniga med påståendet
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i jämförelse med det övergripande resultatet där 13 procent är helt eller delvis
oeniga. Även Samhällsbyggnadsförvaltningen sticker ut här då 40 procent är helt
eller delvis oeniga med påståendet.
Vad gäller påståendet Detfinns en bra balans mellan de resurserjagfårfogar över
och mitt uppdrag svarar 56 procent i det övergripande resultatet att de är delvis
eller helt eniga. Socialförvaltningens resultat sticker ut i denna fråga då endast 43
procent är delvis eller helt eniga med påståendet.

4. 2 .2 .

Helhetsintrycket
svar

0

Jag tycker aU det är stimulerande och
utvecklande att vara chef

2 (1%)

9 (5%)

49 (28%)

116 (66%)

176/185 (95%)

0

Jag vill fortsatta att arbeta som chef

9 (5%)

16(9%)

44 (25%)

107 (61%)

176/185 (95%)

0

Jag ar som helhet nöjd med mina förutsättningar
att utöva att gott ledarskap i Region GoUand

8(5%)

32(18%)

87 (49%)

49 (28%)

176/185 (95%)

2

o

20

60

so

100

Exempel på kommentarer:
•

Bör vara rätt prioritering av arbetsuppgifter för cheferna och delat ledarskap
med stabsfunktioner närmare verksamheten. Man bör inte vara chefför fler
än 25 personer.

•

För dåligt stöd vilket innebär att du som chef måste kunna "allt"

•

Mer mål och utveckling för att kunna gå vidare till annan befattning

•

För många medarbetare för att kunna bedriva ett nära ledarskap

•

Mer ledningsresurs, orimligt att någon ska ha 50 anställda och någon 25 i
regionen

•

Skulle vilja att man jobbade på vad det innebär att vara ledare och chef
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4.2.2.1.

Våra iakttagelser

I det övergripande enkätresultatet är 86 procent delvis eller helt eniga med
påståendet Jag villfortsätta arbeta som chef, och här sticker
Samhällsbyggnadsförvaltningen då endast 60 procent av de svarande inom
förvaltningen är delvis eller helt eniga med påståendet.

Information, stöd och lnöjlighet till
utveckling

4·3·

Svar

~

Jag har tillgång !iII den Informalio" jag behOver
för att genomföra mitt ledantppdrag

2(1%)

14 (8%)

73 (41%)

87 (49%)

176/185 (95%)

Jag har lillgång till det stöd I foml av
verksamhetssystam som jag behövar för att
ganomföra mlttledanlppdrag

4 (2%)

33(19%)

77 (44%)

62 (35%)

176/185 (95%)

0

Jag har tillgång 1111 stödjanda dokument I form ev
policys och riktlinjer som jag bah över för att
genomföra mitt ladaruppdrag

1(1%)

16(9%)

88 (49%)

73 (41%)

1761185 (95%)

~

Jag her 1111gång 1111 stöd från specialIstfunktIoner
( t e x personal, ekonomi, Il) som jag behöver för
att genomföra mitt ledentppdrag

1(1%)

21 (12%)

67 (38%)

87 (49%)

1761185 (95%)

0

Jag har 1111gång 1111 stöd från min narmaste chef I
dan omfattning som jag bahöver för att
ganomföra mlttladantppdrag,

4 (2%)

26 (16%)

61 (35%)

83 (47%)

1761185 (95%)

~

Jag har att bra samarbete och utbyte mad mine
chefskollegor

1(1%)

5(3%)

73 (41%)

97 (55%)

1761185 (95%)

Jag ges möjlIghat till kompetansutveckling I den
omfatlnlng som jag behöver för att ganomföra
nlltt ledaruppdrllg

6(3%)

19(11%)

BB (38%)

85 (48%)

1781185 (95%)

~

0

,
20

(I

.

60

81)

11)1)

Exempel på kommentarer:
•

Det finns inte tid för kompetensutveckling

•

Policys och riktlinjer finns men är nästintill omöjliga att hitta på regionens
olika förvaltningars intemetsidor, personalhandboken funkar dock bra

•

Verksamhetssystem behöver utvecklas och samordnas. Roller, ansvar och
mandat behöver tydliggöras

•

Önskar att chefskapet var mer lika inom regionen oavsett förvaltning
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•

Chefsuppdraget har blivit mer av Att utföra själv från att ha varit mer Att
ansval'aföl' vilket gÖl' att kortsikt dominerar på bekostnad av lång sikt

4.3.1.
Våra iakttagelser
Gällande påståendet Jag har tillgång till stödfrån min närmaste chefi den
omfattning jag behöver föl' att genomfåra mitt ledal'uppdrag sticker
Ledningskontoret ut då endast 25 procent är helt eller delvis eniga med påståendet i
jämförelse med det övergripande resultatet för samtliga chefer på 82 procent som är
delvis eller helt eniga.
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5.

Svar på revisionsfrågorna

Detfinns en chefspolicy som bland annat innefattar områden som hur
regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och behåller samt
avvecklm'/avslutar chefer
Det finns idag en övergripande ledar- och medarbetarpolicy som samlar riktlinjer
och rutiner kring hur regionen attraherar och reluyterar, utvecklar och behåller
samt avvecklar/avslutar chefer.
Det finns en ledarstrategi som dels innehåller en beskrivning av vad som förväntas
aven chef i regionen, såsom formulering av tydliga mål för verksamheten samt
övergripande ledarskapsvärderingar i regionen såsom Ett coachande ledarskap.
Det finns även mallar för chefskontrakt som förtydligar hur ledarskapet ska följas
upp, beskrivning av reluyteringsprocess, ett väl utformat regiongemensamt
ledarutvecklingsprogram och checklista för introduktion av nya chefer.
Totalt bedömer regionen att 48 chefer går i pension under perioden 2017-2020,
givet att de går i pension vid 65 års ålder. Störst behov av chefsförsörjning bedömer
de intervjuade finnas inom hälso- och sjukvård och i den sociala verksamheten,
men även inom den pedagogiska verksamheten där chefsförsörjningen för
närvarande är stabil så finns farhågan att det framåt kommer bli svålt att finna
rektorer till verksamheten.
Det finns ingen skriftlig strategi för hur regionen ska attrahera och reluytera nya
chefer. I intervjuerna framkom uppfattningen att det krävs en variation av att hitta
nya potentiella ledare inom den egna organisationen samt lyckas med att locka till
sig chefskompetens utifrån. För de områden där det inte krävs så stor specialist- och
verksamhetskompetens finns även möjlighet att rekrytera kompetenta ledare från
andra verksamhetsområden inom regionen eller utanför. Arbetsgivaransvaret ligger
på respektive nämnd vilket även gäller chefsförsörjning och -utveckling. Det
innebär att nämnderna har ansvaret för att upprätta egna
kompetensförsörjningsplaner. Det finns ingen övergripande
komptensförsörjningsplan för regionen.
Vid rekrytering från fastlandet följer regionen skatteverkets riktlinjer och ersätter t
ex resor till och från fastlandet i ett inledande skede. Flera av de intervjuade
upplevde att det var svårt att möta de förväntningar som sökande från fastlandet
hade på kompensation för resor och löneanspråk för att kunna ta ett arbete i
regionen. Vid reluytering från den egna organisationen lyftes det i intervjusvaren
fram vikten av att ledningsgruppen identifierar ledarämnen i den egna
verksamheten och låter dessa gå den kommungemensamma utbildningen Vägen till
ledarskap. En utmaning framåt anses också vara att öka förvaltningarnas
samverkan kring chefsförsörjning t ex genom att möjliggöra för chefer att axla ett
chefsuppdrag i en annan verksamhet utan att behöva vara sakkunnig eller expert på
verksamheten.
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Bedömning
Vi bedömer att det finns en övergripande ledar- och medarbetarpolicy som samlar
riktlinjer och rutiner kring hur regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och
behåller samt awecklar/avslutar chefer. Däremot så saknas en region övergripande
kompetensförsörjningsplan.
I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver behovet aven regionövergripande
kompetensförsörjningsplan övervägas mot bakgrund av det stora antalet pensioner
de närmaste tre åren och svårigheten redan idag att rekrytera chefer till
socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I en regionövergripande plan bör
strategierna för att attrahera nya chefer tydliggöras samt mål och stödjande
riktlinjer utarbetas för att öka det förvaltningsövergripande samarbetet kring
chefsförsörjning.

Detfinns individuella chefsavtaZ
I den senaste mätningen som gjordes i årsredovisningen 2013 hade 94 procent av
cheferna direkt underställda förvaltningscheferna ledarkontrakt och talet
värderades till uppnått. Region- och förvaltnings chefer har alla en
tillsvidareanställning i Region Gotland och ett tidsbegränsat förordnande som
region- eller förvaltningschef. Inom hälso- och sjukvården har tidsbegränsade
chefsförordnanden införts för avdelningschefer. Förordnandet löper över tre år och
det utgår ett chefstillägg.
På frågan i mitt chefsavtal framgår tydligt vad som förväntas av mig när det gäller
verksamhet, personal och ekonomi i PwCs webbenkät svarar 90 % att de är delvis
eller helt eniga. 87 % svarar att de är delvis eller helt eniga med att ansvar och
befogenheter som chef är tydligt i regionen.
I intervjuer med förvaltningschefer och i lämnade kommentarer av svarande på
webbenkäten framkommer att chefskontrakten, som bygger på det balanserade
styrkortet, ibland uppfattas vara för omfattande med för många mål och svårt att
applicera på den egna prestationen. Det framkomer att chefskontrakten inte alltid
är styrande och att de borde "bantas ner" till 2-3 fokusområden som
uppföljningssamtalen kan fokusera på under året. I mallen för ledarkontrakten
omnämns att det som ledare är viktigt att ha social- och kommunikativ förmåga
samt vad det innebär. Det är emellertid inte tydligt hur de "mjuka värdena" följs
upp.
Resultatet av uppföljningen av ledarkontraktet ska resultera i en individuell
utvecklingsplan eller annan åtgärd som parterna kommer överens om. Uppföljning
av ledarkontraktet sker vid det årliga medarbetarsamtalet och i lönesamtalet görs
en bedömning av utfört uppdrag. Hur resultatet av medarbetarsamtalet
dokumenteras varierar från att en formell utvecklingsplan upprättas till
handskrivna anteckningar.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utvärderar Region Gotland utifrän
utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I en delrapportering har framkommit
följande synpunkter framkommit:
Chefskontrakt med utgängspunkt frän styrkort finns, men är allmänt Mllna.
Cheferna utvärderas via medarbetarenkät och medarbetarsamtal, kunde
dock inte finna system för att belöna goda ledarprestationer.

Bedömning
Vär bedömning är att det behöver säkerställas att samtliga chefer har aktuella
ledarkontrakt för att skapa tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av
chefskapet. År 2013 uppgav 94% i medarbetarenkäten att de hade ledarkontrakt
men i intervjuerna har framkomit att de inte alltid är aktuella och inte heller fullt ut
implementerade i verksamheten.
Säkerställ att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt för att skapa tydlighet i
chefsuppdraget och vad som förväntas av chefskapet. Utformningen av mall för
kontrakten bör ses över och antalet mäl begränsas och fokuseras.

Det genomfors kontinuerliga utvecklingssamtal där resultat och
prestationer diskutel'as och bedöms avseende fortsatt eller avslutat
chefskap
I regionens medarbetarenkät 2014 följdes det upp om cheferna har haft
medarbetarsamtal och 90 procent svarar att de har haft medarbetarsamtal under de
12 senaste mänaderna. I intervjuer framkommer dock att ledningskontoret inte
upplevs följa upp dokumentation frän samtalen.
Pä päståendet Mitt chefskap utvärderas i årliga utvecklingssamtal bland annat
utifrån de l'esultatjag levererar i PwCs webbenkät är 86 procent av de svarande
eniga, 76 procent har ej en plan för vad som blir ett framtida uppdrag om man anser
att chefsuppdraget ska avslutas.
I mallarna för chefskontrakten finns följande klausul

Vid återkommande misslyckanden i uppdraget diskuteras placel'ing på annan
befattning alternativt att ledaren lämnar regionen.
Bedömning
Uppföljningen av ledarkontrakten behöver utvecklas för att säkerställa att chefernas
fär det stöd de behöver för att utvecklas som chefer och ledare i linje med Region
Gotlands ledarstrategi.
Utvärdering av de "mjuka värdena" och hur det personliga ledarskapet fungerar
tycks ske i mindre utsträckning. Kriterier för hur ledarskapet skall utvärderas
behöver utvecklas och tydliggöras.
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ChefeJ71a i regionen anseJ' att de har rättförutsättningar för att kunna
agera ochfungera som chefer/ledare
Av de svarande på webbenkäten är 44 procent delvis eller helt oeniga och 56
procent delvis eller helt eniga på frågan Detfinns en bra balans mellan de resw'ser
jag förfogar övel' och mitt uppdrag, Störst andel chefer som inte håller med i
påstående har framförallt Socialförvaltningen där endast 43 procent är delvis eller
helt eniga, På frågan jag är som helhet nöjd med minaförutsättningal' att utöva ett
gott ledarskap i Region Gotland är 77 procent delvis eller helt eniga och 23 procent
delvis eller helt oeniga,
I regionens medarbetarenkät 2014 svarar 58 % av cheferna att de inte hinner göra
ett bra arbete på ordinarie arbetstid.
I vissa förvaltningar såsom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen har cheferna många underställda och i kommentarer
framkommer att sparkrav och ökad administrativ börda för vissa chefer gör att
tiden ej räcker till. I intervjuer och lämnade kommentarer till enkäten framkommer
också att förutsättningarna för att vara chef skiljer sig stort mellan förvaltningarna.

Bedömning
Vår bedömning är att cheferna inte ges tillräckliga förutsättningar för att kunna
agera och fungera som chefer/ledare. Det finns behov av att säkerställa att
chefernas uppdrag står i rimlig proportion till verksamhetsuppdraget, tilldelade
resurser, antalet anställda och administrativt stöd.

Detfinns nödvändiga stöd- och utbildningsresurser
Gällande påståendet Jag har tillgång till det stöd if01'm av vel'ksamhetssystem
somjag behöverföl' att genomföra mitt ledaruppdrag är 79 procent delvis eller
helt eniga och på påståendet Jag har stödfrån specialistjunktioner somjag
behöver för att genomföra mitt ledaruppdrag är 87 procent delvis eller helt eniga.
I lämnade kommentarer till enkäten framkommer dock att policys och riktlinjer kan
vara svåra att hitta på regionens intranät och att verksamhetssystemen behöver
utvecklas och samordnas. I intervjuerna framkommer också att det finns otydlig
gränsdragningar mellan den egna förvaltningens stödfunktioner och
serviceförvaltningen.
Det finns ett regionsgemensamt ledarutvecklingsprogram vilket dock till större del
inte är obligatorsikt, det är i hög grad upp till chefen och dennes chef att göra
prioritering kring vilka utbildningar som ska genomföras. Under åren 2012-2014
har 68 chefer gått chefsintroduktionen men det har inom ramen för granskningen
inte gått att fastställa hur stor andel det är av det totala antalet nyanställda chefer.
På de senaste chefsdagen som genomfördes i november 2014 framfördes bland
annat att ett mentorskap för chefer som arbetat i några år och utbildningar som
fokuserar på mer "mjuka områden" såsom gruppdynamik saknas.
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Ärendenr RS 2014/683
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 29 april 2015

Regionstyrelsen

Motion. Ökat stöd till idrottsrörelsen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till regionens ekonomiska läge samt kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
Bakgrund
Ulf Klasson, FP, yrkar att aktivitets- och resestödet för idrottsrörelsen ökas med 1,5
mkr 2015, och att Godands idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar och
regler fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget till idrottsrörelsen.
I motionen anförs att stödet till idrottsrörelsen har minskat med 27 % sedan 2009
och om budgeten till idrottsrörelsen inte uppräknas kommer riksidrottsförbundet att
ge mindre statligt stöd till de godändska föreningarna de närmaste åren. Om
Godands Idrottsförbund (är på statlig nivå i departements ställe) får uppdraget att
fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget hävdas i motionen att kultur- och
fritids förvaltningen kommer att avlastas en betungande arbetsuppgift.
Kultur- och fritidsnämnden lämnat ett yttrande om motionen § 5 2015-02-03.
Sedan 2008 har aktivitetsstödet utbetalats med en summa per sammankomst och
deltagartillfållen. Fördelen har varit att föreningarna motiveras att rapportera
verksamhet - mer verksamhet ger mer pengar. Nackdelen för kultur- och
fritidsnämnden har varit svårigheter att planera i budgetarbetet. Det slutliga bidraget
till föreningarna beror således på antalet aktiva utövare och sammankomster inte den
fasdagda budgeten. Sedan 2008 har idrottsföreningarna rapporterat sina aktiviteter
via Riksidrottsförbundets webbsystem Idrott Online. I samband med skiftet sjönk
antalet rapporterade sammankomster med 35 %. Detta berodde troligtvis inte på
fårre aktiviteter utan mer sanningsenlig rapportering.
Ar 2010 och 2011 genomfördes stora besparingar inom hela regionen. Inom kulturoch fritidsnämnden berördes inte bidragen till aktivitets och resestöd. Aktiviteterna
har minskat över tid hos alla föreningar med ungdomsverksamhet. Både deltagandet
och antal sammankomster minskar, antal deltagare minskar inte lika mycket vilket
tyder på att det är fler deltagare i grupperna.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns utrymme inom beflntlig
budgetram att öka aktivitets- och reses tö det till idrotten. Om en höjning av bidraget
per sammankomst och/ eller per deltagartillfålle höjs behövs en översyn och
omfördelning av dagens stöd och bidrag till föreningslivet i stort eller ramtillskott.
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Ett överförande av uppdrag till Gotlands Idrottsförbund skulle innebära
merkostnader både för regionen såväl som Gotlands Idrottsförbund.
Ungdomsverksamhet bedrivs inte bara genom idrotten utan även i andra föreningar.
Det fInns en klar fördel att behålla helhetssynen på hela ungdomsverksamheten på
Gotland.
Bedömning
Ledningskontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens yttrande och förslår
att motionen avslås. Det ansträngda ekonomiska läge som regionen befInner sig i
under innevarande år samt kommande tre års period, tillåter inga kostnadsökningar.
Sannolikt behövs även stora besparingar göras.
En av Region Gotlands övergripande strategier är att prioritera barn- och unga. Det
innebär bland annat att så långt det är möjligt, i beslut om exempelvis bidrag till
föreningar, arbeta för att prioritera barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden ställer
sig positiv till att motionen riktar sig till barn- och ungdomsverksamhet som generellt
är ett prioriterat område inom nämndens verksamhetsområde.
Kultur- och fritidsnämnden fInner att uppdraget att fördela bidrag till idrottsrörelsen
även i fortsättningen bör ligga kvar inom regionen. Det ger en politisk styrka som är
förankrad hos medborgarna på ett nära och demokratiskt sätt.
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folkpartiet

Klintehamn 24.11.2014

Motion till Gotlands Regionfullrnäktige

Ökat stöd till idrottsrörelsen
Idrottsrörelsen på Gotland är vår största folkrörelse och har som allmännyttig
organisation rätt till statligt och kommunalt (regionalt) stöd. Så har också alltid skett.
Under 2009 erhöll den gotländska idrotten 2 900' kr av regionen och innevarande år, inte
mer än 2 115' kr. Således en minskning i storleksordningen 27 procent under perioden
20 l O tom 2014. Det så kallade resestödet har under samma tid minskat från 600' kr till
450' kr innevarande år. Dessa bidrag är de som går direkt vidare till de lokala
idrottsfåreningarna får deras barn och ungdomsverksamhet.
Idrotten är kanske vår främsta inspiratör till god folkhälsa och en utmärkt plats får
skolning i grupp och demokrati. 2013 var ca 1000 barn och undgomar i åldern 7 - 20 år
aktiverade per dag utslaget på årets alla dagar. Dessa ungdomar är till allra största delen
ledda av engagerade ideella ledare som gör en stor social insats ofta helt utan ersättning.
När nu den rödgröna regeringen i nästa års budget inte hörsammade riksidrottsfårbundets
begäran om uppräkning av idrottsstödet (har legat stilla i fem år) på 325 Msek, så
kommer troligen även den gotländska idrotten att få mindre statligt stöd de närmaste åren.
Folkpartiet anser nu att det är hög tid att Region Gotland höjer bidraget redan under 2015,
så att det senast om tre år är i paritet med hur det skulle sett ut utan nedskärningar den
senaste fyraårsperioden. Då har ingen hänsyn tagits till utvecklingen av KPI.
Vi anser dessutom att om regionen ger klara ramar o regler, så är idrottsrörelsen själva (är
på statlig nivå i departements ställe gällande statliga bidrag) bäst lämpade att fördela och
följa upp dessa bidrag. Samtidigt avlastas KFF en betungande arbetsuppgift

Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
III
Aktivitets- och resestöden Iör idrottsrörelsen ökas med 1 500' kr 2015.
III
Gotlands Idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar o regler
fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget till idrottsrörelsen.
Folkpartiet Liberalerna
UlfKIasson
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Lena Johansson

Datum 2015-05-11

Regionstyrelsen

Motion. 90 km/tim på länsvägarna
Förslag till beslut
Motionen bifalls så till vida att regionstyrelsen ska kontakta lämpliga instanser
om hur generella förbättringar på det statliga vägnätet ska kunna genomföras,
liksom en utbyggnad av cykelvägar.

Bakgrund
Eva Nypelius (c), Simon Härenstam (m) och Mats-Ola Röden (fp) föreslår i en
motion att regionstyrelsen ska kontakta regeringen, trafikutskottet, Trafikverket, Näringsdepartementet och andra relevanta institutioner för att erhålla stöd
för standardhöjningar av 140-vägarna och för utbyggnad av cykelvägar. Regionstyrelsen föreslås även redovisa gjorda kontakter och resultat av dessa från.
Enligt motionärerna behöver standarden på vägarna höjas så att 90 km/rim blir
norm, då det förbättrar möjligheterna att bo och verka över hela Gotland.
Samtidigt med den standardhöjningen bör möjligheten till utbyggnad av cykelvägar längs dessa vägar prövas, för att främja bl.a. arbetspendling och besöksnäring.
Riksdagen beslutade 2007 om att införa nya hastighetsgränser. Myndigheter
kan därefter vid beslut om hastigheter använda sig av lO-steg i intervallet 30 120 km/rim (tidigare fanns enbart 30,50, 70, 90 och 110 km/rim). De nya
gränserna ingår som en del i ett riksdagsbeslut om en långsiktig strategi för hur
hastighetsgränserna ska anpassas till nollvisionen (att människor inte dödas
eller skadas för livet i vägtrafiken) och övriga transportpolitiska mål. Vid beslutet framhöll riksdagen att regeringen skulle återkomma med en uppföljning av
de nya hastighetsgränserna. Trafikverket lämnade 2012 rapporten Utvärdering
av nya hastighetsgränser. Trafikverket föreslår att hastighetsgränserna 50, 70
och 90 km/timmen tas bort, då det skulle leda till fårre allvarliga olyckor och
minska antalet som dödas i trafiken med 30 personer per år. Därtill skulle det
minska traftkens miljöbelastlling genom mindre buller i tätorter och något
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minskat utsläpp av koldioxid. Riksdagen har inte fattat beslut om att övergå till
jämna hastighetssteg.
Hastighetsöversynen omfattade vägar på det statliga vägnätet, i huvudsak de
med en hastighet över 70 km/ rim. Vägarna kontrollerades med avseende på
hastighet, vägens standard, trafikflöde, trafiksäkerhet, olycksstatistik, buller,
miljökvalitetsnormer och koldioxidutsläpp samt dess betydelse för exempelvis
pendlingstrafik och tung trafik. För 90-vägar krävdes antingen mitträcke eller
räfflad mittlinje och 2 - 3 omkörnings falt per 1 mil väg. 90-vägar som klassades som mindre säkra fick hastigheten 80 km/rim.
För Gotlands del visade Vägverkets bedömning att få vägar kunde behålla 90

km/ rim, utan mycket omfattande insatser. Vägarna är smala, och/ eller hade
dålig sikt och farliga sidoområden. Enligt Vägverket skulle de flesta av vägarna
kunna ha en hastighet på 80 km/ rim, men även för detta skulle omfattande
insatser krävas. 90 km/rim kunde fortsatt bara gälla på väg 143 Visby - Roma,
väg 140 del av vägen mellan Visby och Tofta samt väg 148 Lärbro - Fårösund.
Medel för åtgärder med anledning av hastighetsöversynen avsattes med 3 miljoner kronor per år i Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 - 2021.
I planen noterades att kostnaderna för de åtgärder som måste genomföras med
anledning av det nya hastighetssystemet kraftigt översteg Gotlands planeringsram. I Länsplanen för 2014 - 2025 har 2 miljoner avsatts för perioden 20142017.
De beräkningar Vägverket gjorde av totala restidseffekter visade i sort sett små
skillnader i längre restider. Tillväxtanalys har genomfört en studie som visar att
tillgängligheten försämrats bl.a. för Gotland. Måttet gäller tillgänglighet till arbete inom 45 minuters resa.
En av strategierna i Vision Gotland 2025 är att utveckla 140-vägarna till snabba
och säkra matarvägar och därmed krympa avstånden på Gotland.

Bedömning
Inom läns p lanerna för regional transportinfrastruktur kan infrastrukturåtgärder
genomföras dels inom statens ansvarsområde (åtgärder på och kring det statliga vägnätet), och dels som statlig med finansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Gotlands ekonomiska ram uppgår för närvarande till cirka
17 milj. kronor per år. Några mer omfattande åtgärder, t.ex. på det statliga vägnätet, är därmed svåra att genomföra. Därför vore det värdefullt, enligt motionsförslaget, att kontakta lämpliga instanser om hur generella förbättringar på
det statliga vägnätet ska kunna genomföras. Det gäller även byggande av cykel-
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leder. Här bör utgångspunkterna vara de behov som finns, de regionala målen
om snabba och säkra transporter i ett långsiktigt hållbart resande, och de nationella målen. Det nationella transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i
hela landet. Till målet finns ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa kopplade. Vad gäller just 90 km/ rim, är
med samma förutsättningar, som då hastighetsförändringama genomfördes,
sannolikheten antagligen inte stor för en återgång till 90 km/ rim, då det som
nämnts ovan krävdes mycket kostsamma åtgärder för att upprätthålla den hasghet n. Till ~et ska läggas en eventuell utfasning av 90 km/ rim.
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Folkpartiet liberalerna
CENTERPARTIET

MOTION
2014-11-28

90 km/tim på länsvägarna
Det är av stor vikt att Gotland får till stånd en förbättrad infrastruktur. Detta för att
förbättra möjligheterna till att bo och verka över hela Gotland. Därför behöver standarden
på våra länsvägar höjas så att hastigheten kan återgå till 90 km/tim som norm.
Gotlands läns plan har en mycket begränsad ekonomisk ram och där finns inte utrymme för
de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs för ombyggnad av 140-vägarna. Det krävs
tillskott från Staten / Trafikverket.
Samtidigt med en standardhöjning av 140-vägarna i syfte att öka hastigheten till 90 km/tim
för motortrafik bör möjligheten till utbyggnad av cykelvägar längs dessa vägar prövas, vilket
skulle främja bl.a. arbetspendling och besöksnäring.

Vi föreslår därför;
Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt
att
övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och riksdagens
trafikutskott, i syfte att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som
utbyggnad av cykelvägar.

Regionstyrelsen skall återrapportera till regionfullmäktige under 2015 vilka
att
kontakter och insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam (M)

Mats-Ola Röden (FP)
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 7 maj 2015

Regionstyrelsen

Avgiftstaxor för Kultur och fritidsförvaltningen (avgiftstaxa f.d.
avgiftslista)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändringar i avgifts taxan fastsälls.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden, § 162015-03-31, har beslutat att överlämna förslag till
ny avgiftstaxa för anläggningar och material till regionfullrnäktige för fastställande.
Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med
ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och arrangemang. Hyrestaxorna är
starkt subventionerade och utgör den största andelen av det ekonomiska stödet
kultur- och fritidsnämnden ger.
En generell höjning på 6 procent föreslås, vilket motsvarar en höjning på 2 procent
per år sen den 1 juli 2012 då den senaste förändringen av taxan genomfördes.
F öreningstaxa i sporthallen fastställs till 200 kr per timme.
Undantag

Gutavallens och Södervärnshallens normaltaxa föreslås höjas till 500 kr, tidigare 440
kr. Normaltaxa tas ut av gotländska föreningar, ej registrerade i KFF:s register,
regionala verksamheter, privatpersoner och företag samt föreningar från annan ort.
För samlingslokaler (Sliteteatern) sänks normaltaxan och maxtaxan tas bort.
Normaltaxan föreslås bli 200 kr per timme, tidigare 330 kr, max 1100 kr.
Den största förslagna höjningen görs för logi. Föreningsavgiften höjs från SS kr till
100 kr/pers/dygn. Uthyrningen under Almedalsveckan höjs från SS kr till 150
kr/pers/ dygn. Antalet rum möjliga för uthyrning under Almedalsveckan har också
ökat.
I simhallarna föreslås entrepriset för vuxna vara samma som tidigare (SO kr). För
ungdom, studerande och pensionär höjs priset med S kr till 30 kr och för arbetslösa
sänks den med S kr till 20 kr. Små höjningar överlag som exempelvis S kr för
simundervisning. Undantaget är uthyrning till föreningar för personer med
funktionsnedsättning dagtid, där avgiften sänks. Skolbadsavgiften är oförändrad. Den
största förändringen är uthyrning av badkläder och handdukar som höjts med 15 kr
till 40 kr. En ny avgift är straffavgift för ej avbokade skolbad, samma avgift finns för
idrottshallar och idrottsplatser. Avgift för privat simundervisning, vatten +
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landträningskort, uthyrning av bubbelpool och barnbassäng + barnlandskap har
också tillkommit.
På biblioteken sänks övertidsavgiften för tids skrifter från 5 krl dag till 1 krl dag så
den blir samma som för böcker. Fakturaavgiften på 50 kr för barn tas bort.
Minderåriga (under 18 år) ska vara helt befriade från övertids- och kravavgift.
Ersättningsnivån sänks på förkommet tidskriftshäfte från 100 kr till 50 kr och höjs på
ljudböcker från 200 kr till 300 kr, vilket bättre överensstämmer med de verkliga
kostnaderna.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ny avgiftstaxa och gör bedömningen att den
föreslagna taxan för nya sporthallen är rimlig.
Genom den föreslagna generella höjningen på 6 % kommer kultur- och
fritidsnämnden att öka sina intäkter med cirka 220 000 kronor baserat på årets utfall.
F öreningstaxan för sporthallen är satt till 200 kronor per timme. Avgiften är
kommunicerad i den referensgrupp som finns för sporthallen där idrotten ingår.
Kultur- och fritids förvaltningen har ett uppdrag att jobba med att fylla den nya
sporthallen med aktiviteter av olika slag, i första hand sport och därmed öka
intäkterna till regionen. Det som gjorts hittills är bland annat att kontraktera en
restauratör till hallen, det har också byggts loger på läktaren för att skapa fler
möjligheter till evenemang i hallen. Förvaltningen ser ett ökat intresse av att hyra en
lokal av denna storlek för evenemang. All reklam i hallen kommer att vara digital
vilket gör att hallen är "ren och snygg" vid de tillfällen reklam inte är lämpligt.
Åtgärderna ger även möjligheter för föreningarna själva att öka sina intäkter jämfört
med tidigare. Restaurangen och den nya tekniken i hallen kommer att bidra till att en
match kan utvecklas till att bli mer av ett evenemang.
Föreningarna har i större utsträckning än kultur- och fritids förvaltningen räknat med,
ansökt om tider till hösten i den nya sporthallen.

Ledningskontoret
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Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

KFN § 16
Au § 16

Förändringar i avgiftstaxa 2015
KFN 2015/91
- Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-02-26

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Föreningstaxa i sporthallen fastställs till 200 kr.

o

Kultur- och fritidsnämnden godkänner övriga föreslagna förändringar.

o

Den nya avgifts taxan överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

•

Uppdrogs till förvaltningen att se över taxan för verksatnhetsarter som i dagens
system inte helt kan beaktas, exempelvis scenproduktioner eller lilmande
verksamheter.

Färdigställandet av den nya sporthallen under 2015 aktualiserar fastställande av avgifter
för aktiviteter i hallen. Samtidigt har en översyn av övriga avgifter gjorts med mindre
förändringar som följd. En generell höjning med 6 % motsvarar en höjning med 2 %
per år sedan den senaste förändringen av avgiftslistan fr.o.m. den 1 juli 2012.
Introdukclonstexten är något utvecldad för att bli tydligare.

Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
Författningssamlingen

··--.·· . · ·-·. · ·,. ,. . . . . . . . . · . . . . . ". . . . . . . . . . .,. ,. . _. .,. . . . . .,_. . . . ..T.."'. ·..",..·,......,..
Justerare:
i Utdragsbestyrkande:
fr-~-1~6
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NDENS
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut idrottsplatser, inomhushallar, ishallar, simhallar, samlingslokaler
och liknande anläggningar runt om på Gotland.
Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning,
matcher, möten och arrangemang. Hyrestaxorna för registrerade föreningarna är starkt subventionerade
och är det största ekonomiska stöd KFF ger.
Bokning

Telefon: 0498-269650, vardagar kl 09.00-11.30.
E-tjänst: interbook.gotland.se/kulturfritid
E-post bokning: bokning@gotland.se
E-post förening: forening@gotland.se

Föreningstaxa

Gotländska föreningar, registrerade i KFF:s register.
Föreningen skall ha ansökt att bli en registrerad förening hos KFF och därefter blivit
godkänd av KFF. För att bli en registrerad förening hos KFF skall föreningen vara
demokratisk, ha ett öppet medlemskap, följa antagna stadgar och ha ett gireringskonto
samt ett organisationsnummer. Föreningen skall år/igen skicka in årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse).

Normaltaxa

Gotländska föreningar, ej registrerade i KFF:s register.
Regionala verksamheter.
Privatpersoner och företag.
Föreningar från annan ort.

Kommersiella
arrangemang

Kommersiella arrangemang samt utställningar kan i vissa fall hyra anläggningar
av Region Gotland under vissa perioder.
Kommersiella arrangemang är affärsmässiga arrangemang som inte anordnas av
ideell förening. Arrangemang som anordnas av förening från annan ort likställs med
kommersiellt arrangemang.
För varje arrangemang skall en särskild offert begäras där priser och tjänster offereras.

LAN

Vid arrangerande av LAN (Lokal Area Network) betalar förhyra ren förutom
hyreskostnaden en dygnsavgift på 6 kr per dator i strömförbrukning.
Förhyraren får själv bekosta en extern nätverksfirma som genom kontakt med
regionens IT- avdelning kopplar in bredbandet.
Region Gotlands IT-avdelning tar en avgift på 1 000 kr för övervakning av
inkopplingen.
Taxorna för lokal- och plan hyra är momsbefriade. lP Skogen/Mobila anl. och grupplogi,
se rubrikerna i häftet). Vid fakturering sker en avrundning av avgiften inklusive moms
till närmast hela krontal.
Moms utgår ej mellan regionens förvaltningar.

Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa
per påbörjad timma och person inkl moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18.00
Lördag, söndag och helgdag

3

330 kr
385 kr
605 kr
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Skolor

Regionens skolverksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen disponerar den
egna och andra skolors anläggningar vid enstaka tillfällen utan kostnad. Skolan står
själva för service exempelvis upplåsning, låsning, larm och ventilation.
Tid avbokas avgiftsfritt fram till och med 5 dagar innan hyrestillfället.
Avbokas tiden senare än 5 dagar innan hyrestillfället debiteras hyreskostnad.
Ej avbokad tid debiteras 220 kr/tim exkl. hyreskostnaden.

Ej bokad tid

Använd anläggning som ej bokats tid debiteras 220 kr/tim samt
hyreskostnaden

Nyckeikort

Till lokaler som har kortlås får förhyrare max två kort till bokad tid.
Behöver föreningen fler kort debiteras 50 kr/kort.

Övriga taxor

Ej borttagen innebandysarg - se personalkostnad
Ej grovstädad anläggning eller omkl. rum och/eller ej återställt material - se
personalkostnad
Fotbollsmål kvar på plan debiteras 220 kr/tillfälle.
Lämnat dörr/fönster öppet debiteras 220 kr/tillfälle.
Larmutryckning debiteras full kostnadstäckning.
Vid missbruk av KFF:s ordningsregler kommer extra debitering att ske enligt gällande
taxa.
Om betalning för hyra uteblir kan avstängning ske. I förekommande fall kan
förskottsinbetalning samt depositionsavgift tillämpas.

information Avgifter för material, lokaler och andra tjänster som tillkommer under löpande år får
fastställas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att inom ramen för budgetanvisningarnas
indexantaganden, alternativt konsumentprisindexutvecklingen, årligen fatta beslut om
justering av avgifter.
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Anläggning

Specifikation

Föreningstaxa

Sportgolvet
Loge

44 x 24 m
4 st El 22 kvm; 10-15 pi

200 kr

Tvättstuga

1 tvättmaskin + 1 torktumlare

25 kr

Normaltaxa

1200 kr
1000 kr/match

Grundavgift,
match med entre:

1200 kr

Grundavgift,
match utan entre:

200 kr

Jumbotron
LED-sarg + Jumbotron

1000 kr/match
2000 kr/match

För alla arrangemang (se sid 3) i sporthallen skall särskild offert begäras då priser och tjänster
offereras.
Offertförfrågan mailas till bokning@gotland.se

5
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Storlek

STOR IDROTTSHALL
Södervärnshallen, stora (sarg)

40 x 19,5 m

76 kr

500 kr

IDROTTSHALL
A7-hallen
Gardahallen
Hansahallen (sarg)
Hemsehallen (sarg)
Klintehallen, stora (sarg)
Kustparkshallen
Solklintshallen (sarg)
Sävehallen, stora (sarg)
Västerhejdehallen (sarg)

32 x 17,5 m
32 x 18 m
40 x 18,5 m
36,5 x 17 m
41 x 21 m
43 x 23 m
40 x 25 m
38,8x19m
36 x 18 m

64 kr

408 kr

GYMNASTIKSAL
Gråbo
Solberga, stora
S:t Hans, stora
Sävehallen, lilla
Sävehallen, nya

31
24
24
25
25

53 kr

233 kr

Bingan
Dalhem
Fole
Fårösund
Hansahallen, lilla
Hemsebadets aktivitetshall
Humlegårdsskolan
Klinthallen, lilla
Lyckåkerskolan
Lärbro
Norrbacka
Roma
Sanda
Solberga, lilla
Solklintshallen, lilla
S:t Hans, lilla
Stenkyrka
Södervärnshallen, lilla
Terra Nova
Tjelvar
Vänge
Väskinde
Öja

15x10m
23 x 11 m
16x10m
16x10m
11,5x8m
7x7 m + 3,5x5 m
13 x 8 m
22 x 11 m
19x10,5m
24 x 10 m
16x10m
19x10m
12,5x8m
16x10m
13,5x10m
20 x 10 m
19 x 8 m
25 x9 m
12 x 8 m
17 x9 m
11 x 6,5 m
16x10m
16x10m

500 kr

500 kr

x
x
x
x
x

Föreningstaxa

Normaltaxa

Anläggning

10 m
10 m
10 m
12 m
12,5 m

Vid entrebelagda arrangemang med
entreavgift över 40 kr
6
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Anläggning

Föreningstaxa

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen

Normaltaxa

76 kr

500 kr

76 kr

466 kr

38 kr

233 kr

GRÄSPLAN, 11-manna
A7-plan
Flyget
Rävhagen
Säveplan

64 kr

291 kr

1

1

GRÄSPLAN, f-manna
Flyget 3 st
Rävhagen 2 st

42 kr

174 kr

GRÄSPLAN,5-manna
Rävhagen 2 st

1

1

Vid entrebelagda arrangemang med
entreavgift över 40 kr

500 kr/tim

KONSTGRÄS
Rävhagen, med belysning
Slite, med uppvärmd plan o belysning
Hemse, med belysning
(Delad plan % pris)

Föreningstaxa

Visby Ishall
Vid entrebelagda arrangemang med
entreavgift över 40 kr

500 kr/tim

Normaltaxa

76 kr

641 kr

641 kr

641 kr
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Anläggning

Antal sittplatser

Föreningstaxa

Normaltaxa

STOR LOKAL
Sliteteatern
*Wisbygymnasiets aula

286
518

76 kr

200 kr

Högbyskolans matsal
Solklintsskolans matsal
Solbergaskolans aula
Solbergaskolans matsal
Säveskolans matsal
Södervärnsskolans matsal
S:t Hansskolans aula
Södervärnsskolans aula

162
150
200
250
350
240
216
203

76 kr

150 kr

LITEN LOKAL
Foleskolans matsal
Fårösundsskolans matsal
Gråboskolans matsal, 2 plan
Lyckåkerskolans matsal
Norrbackaskolans matsal
S:t Hansskolans matsal
Säveskolans personalmatsal
Terra Novaskolans matsal
Tjelvarskolans matsal
Vängeskolans matsal
Väskindeskolans matsal

60
72
132
64
110
108 i två rum
35
52/gamla, 58/nya
80
45
76

53 kr

100 kr

Övriga matsalar/aulor
Undervisningkök, slöjdsalar

53 kr

100 kr

KLASSRUM

53 kr

75 kr

Vid entrebelagda arrangemang gäller normaltaxa.

*Wisbygymnasiets aula är stängt för renovering.

8
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Vissa skollokaler med rökdetektorer kan sommartid disponeras av föreningar för grupplogi.
Kök finns ej på anläggningarna.

Logi, på golv per person och dygn
För cuper, träningsläger och liknande ungdomsarrangemang
anordnade av föreningar verksamma på Gotland.
Under Almedalsveckan kan vissa skollokaler få disponeras av politiska föreningar.
Logi, på golv, max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn

9

100 kr

1500 kr
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IDROTTSPLATS SKOGEN

EN MOBIL IDROTTSPLATS

lP Skogen uthyres i följande prioriteringsordning:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Föreningstaxa
4. Normaltaxa
För att prioriteringsordningen skall gälla måste ansökan ske innan verksamhetsårets början (senast
den 31 dec). Vid verksamhet förutom orientering t.ex. vid löptävling eller dylikt debiteras föreningstaxa.

Orienter.
och skidföreningar

ANLÄGGNING

Duschvagn, stora
Duschvagn, lilla
Elverk, exkl bränsle.
Kanslivagn

Gasol
Gasol
Ej skolor

Klockor Startklockor, 2 st digital.
Startklockor, 2 st analog.
Speakerklocka 1 st
stora
Högtalaranläggning
Högtalaranläggning
lilla
Klubbtält 2 st
4x4x2m
Tält, 4 st
Toalettvagn, 4 st

6 x4 m
4-pipig

Föreningstaxa
(inom ord.
verks.)

Normaltaxa

58 kr
58 kr
58 kr
58 kr

349
349
81
349

kr
kr
kr
kr

699
699
116
699

kr
kr
kr
kr

12
12
12
58
58

58
58
58
291
291
58

kr
kr
kr
kr
kr
kr

116
116
116
583
583
116

kr
kr
kr
kr
kr
kr

58 kr
58 kr

408 kr
291 kr

kr
kr
kr
kr
kr
Okr

Samtliga förhyra re debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.

1282 kr
583 kr

770 kr I tillf

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
330 kr
385 kr
605 kr

Vardagar
Vardagar efter kl 18.00
Lördagar, söndagar och helgdagar

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15.00 dagen innan hyrestillfället.
Aterlämning skall ske senast klockan 11.00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag

10
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Antal Storlek och
eventuella
specifikationer

MATERIAL

851.80 x 1.20 m/grind
10 röd, plast, med fot

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)
7
18
4
200

kr
kr
kr
kr

18
18
18
34
18

kr
kr
kr
kr
kr

Avspärrningsstaket
Avspärrningsstolpar
Avspärrningsspett
Bodar

65
18

ca 3,2 x 2,1 m

Bord, vita plast
Bord, inomhus
Bord, inomhus
Bänkar
Bänkar, ej jul-aug

32
44
17
68
350

1,80 x 0,75 m
1,80 x 0,80 m
1,20 x 0,70 m
parkbänk
bock/plank(ca 4,5 m)

Draperi
Flaggstänger,

23

3x7m
12 fundament =600kg

58 kr
100 kr

8 30 galgar/ställning
1 ca 130 pi, 30 m
12 träsektioner, 2x1

58
583
34
58

9m

Garderobsställning
Läktare (mobil/ståplats)
Läktare (3 trappsteg)
Megafon

Podie, flak

9 (1 x 2 m)

Benhöjd: 20. 40, 60, 80 cm

Scen

5-10 m

inkl. PA-vingar

Scentrapp, stor
Scentrapp, liten

7
19

120 cm
70 cm

Sopställningar

10

Stolar, klädda
Stolar, plast

200
310

Normaltaxa

7 kr
18 kr
4 kr
200 kr
34
34
23
34
18

kr
kr
kr
kr
kr

58 kr
100 kr

kr
kr
kr
kr

58 kr
1166 kr
34 kr
116 kr

34 kr

34 kr

5830 kr dag 1

2915 kr från dag 2

116 kr
58 kr

116 kr
58 kr

grön, plåt

12 kr

12 kr

vinröd
190 orange, 70 brun,
30 beige, 20 blå.

18 kr
7 kr

27 kr
12 kr

11
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MATERIAL

Talarstol
Toalettvagn, 4-pip
T oalettvag n, 1-pip

Antal

1
3

ca 2 000 sitt n/vag n
obromsad, 30 km/tim
1 handikapp+1-pip
ej på hjul

Handikapptoalett

Trädgårdsbord
Trädgårdsstolar

Storlek och
eventuella
specifikationer

14
60

Estradvagn

pastellfärgade
pastell, fällstolar

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

58 kr
291 kr
116 kr

58 kr
583 kr
291 kr

291 kr

583 kr

10 kr
5 kr

15 kr
10 kr

583 kr

583 kr

obromsad
scen 6.70 x4,SOm takh 3,70

Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.

770 kr /tillf

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
330 kr
385 kr
605 kr

Vardagar
Vardagar efter kl 18.00
Lördagar, söndagar och helgdagar

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15.00 dagen innan hyrestillfället.
Aterlämning skall ske senast klockan 11.00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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Entreavgifter bad gäller på alla Region Gotlands
Entre, vuxna
Entre, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer
Entre, arbetsökande

50 kr
30 kr
20 kr

Rabattkort
Rabattkort, vuxna - 12 bad
Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer - 12 bad

500 kr
300 kr

Arskort, vuxna
'!!z-årskort, vuxna
Arskort, ungdom under 18 år, studerande samt pensionärer
'!!z-årskort för ovanstående

1200
800
550
400

kr
kr
kr
kr

Arskort, familj
'!!z-årskort familj

1850 kr
1100 kr

Träningskortet Vatten & Land - 12 ggr
Drop-in, Vatten & Land

900 kr
85 kr

Vattengymnastik - 12 ggr

800 kr

Babysim, baby samt föräldrar, Hemsebadet - 8 ggr

800 kr

Bassänghyra
Grupp, per timme stor bassäng, max 50 personer
Grupp, per timme stor bassäng från 51 personer*
Grupp, per timme rehabbassäng, Hemsebadet
Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
före kl 17:00
Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
efter kl 17:00
Grupp, per timme barnbassäng + barnlandskap, Hemsebadet
Bubbelpoolen, Hemsebadet

700 kr
delad tid/halva priset
1000 kr
delad tid/halva priset
350 kr/tim

Ledarledd verksamhet vid hyra av bassäng
Vid uthyrning av bassäng efter ordinarie arbetstid tillkommer följande kostnad

100 kr/tim
150 kr/tim
700 kr/tim
400 kr/tim
330 kr/tim
330 kr/tim

För arrangemang i simhallen skall särskild offert begäras då priser och tjänster offereras.
Offertförfrågan mailas till bokning@gotland.se.
Dyk- och simföreningar, träningstid
75 kr/tim
Endast dyk- och simföreningar får hyra simhall utan badvakt och till föreningspris.
Simskola
Simskola barn, i grupp
Simskola vuxen, i grupp
Simundervisning, enskilt

40 kr/lektion
70 kr/lektion
200kr/lektion
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Skolor
Skol bad
Avgift för ej avbokad tid

15 kr/elev
220 kr/tim

Solarium (ej Solbergabadet) Aldersgräns 18 år
Per gång exkl bad
Rabattkort, 4 gånger exkl bad

60 kr
220 kr

Övrigt
Badkläder (hyra)
Handduk (hyra)
Depositionsavgift, Romabadet

40 kr
40 kr
20 kr

Barn under tio år måste ha badande eller ombytt vuxet sällskap som är över 18 år.

14
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Fjärrlån - böcker inom Norden
- böcker utom Norden
- artikelkopior inom Norden max 20 sidor därefter1 kr/sida
- artikelkopior utom Norden
- per kopia
- artikelkopia till andra bibliotek utanför Gotland*

o kr

Utlåningsavgift för Spelfilm och TV-spel
Avgift för förlorat lånekort
*Gäller högskolebibliotek som tillämpar avgifter till Region Gotlands bibliotek

20 kr
10 kr

Övertidsavgift per medium/dag

1 kr

Undantag:
För snabblån, per dygn
Kursbok/ nattlån, per dygn
Spelfilm och TV-spel per dygn
Maxbelopp per medium

150 kr
20 kr
100 kr
50 kr

5 kr

20 kr
20 kr
35 kr

Undantag:
Maxbelopp för spelfilm och kursbok

200 kr

Maxbelopp per återlämningstillfälle

250 kr

Ersättning för förstört eller förlorat material
Vuxenlitteratur/Ljudbok
Barnlitteratur
Musik-CD
Tidskriftshäfte

300 kr
100 kr
150 kr
50 kr

Material vars värde överstiger 400 kr ersätts med verklig kostnad.
För film och CD-rom bestäms ersättningsbeloppet i varje enskilt fall. Fjärrlånat material ersätts med
det belopp som det långivande biblioteket fastställt.
Låntagare som är skyldig biblioteket minst 200 kr i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej
återlämnade böcker kan fråntagas sin lånerätt tills dess återbetalning skett eller avbetalningsplan
upprättats. Bibliotekskund som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt
ordningsregler kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av avdelningschef. Beslutet om
avstängning kan överklagas till kultur- och fritidsnämnden.

Bokprat på biblioteket för en klass
700 kr
Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass
700 kr
IT -baserad informationssökning för elever
700 kr
Bokprat på personalmöte i skolan
1000 kr
Bokprat på föräldramöte i skolan
1000 kr
Bokprat på företag/organisation
1000 kr
Biblioteksservice vid privat vårdinrättning och arbetsplatser, beroende på omfattning
Konsultation: katalogsökning, avancerad
400 kr/tim
15
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Avgift (§ 15-tillstånd och § 17-registrering)
Kontrollantarvode utgår med 3 % på beräknad omslutning, max

Kultur- och fritidsförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress:
Björkanderska 1 tr
Skeppsbron 24
Visby hamn
Öppettider 0900-11.30. 1300-1500
T elefoll 0498-26 90 00 vxl

16

300 kr.
1 500 kr.
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Ulrika Jansson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 28 april 2015

Regionstyrelsen

Pengar i Påse, nytt regelverk för icke föreningsorganiserade
ungdomar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelsen föreslår regionfullinäktige att fastställa nya riktlinjer för stödformen
"Pengar i Påse".
"Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet" senast reviderade av
regionfullmäktige 2006-11-27 ingående i Region Gotlands författningssamling
revideras avseende avsnittet "Pengar i Påse"
Regelverket "Kultur- och fritidsstöd- bestämmelser för stöd till kultur- och
fritidsverksamhet på Gotland" revideras i avsnitt 3.6 Pengar i Påse.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden, § 29 2015-03-31, har beslutat att godkänna förslag till
nya riktlinjer för ungdomsstödet Pengar i Påse.
Stödformen "Pengar i påse" inrättades 2007 som en form för icke
föreningsorganiserade ungdomar att kunna erhålla stöd till projekt och arrangemang
med korta besluts tider och minimal byråkrati. De regler och riktlinjer som då antogs
bedöms idag vara onödigt komplicerade och krångligt formulerade. Nu föreslås en
förenkling av både text och process.
Stödet kan sökas av unga 13-25 år. Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda
på Gotland. Projekt som söker stödet ska vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet
är maximerat till 10 000 kronor och ska användas till tillfälliga projekt där ungdomar
behöver resurser till eget skapande eller för projekt som riktar sig till andra
ungdomar.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 269000

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

~3

Gotland

195
Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/252

Bedömning
Ledningskontoret stödjer förslaget till nya riktlinjer för ungdoms stödet "Pengar i
Påse".
Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen själva årligen gör en uppföljning av
stödet och utvärderar sitt eget arbetssätt gentemot ungdomarna bland annat ur ett
jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att alla ungdomar ges samma möjligheter
genomföra projekt.

Ledningskontoret

2 (2)
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Ärendenr KFN 2015/87

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Pengar i Påse, nytt regelverk
Förslag till beslut
et

Kultur- och fritidsnämnden antar nya riktlinjer för ungdomsstödet
Pengar i Påse i enlighet med bilagda dokument.

Bedömning
Stödformen "Pengar i påse" inrättades 2007 som en form för icke
förerungsorgaruserade ungdomar att kunna erhålla stöd till projekt och
arrangemang med korta besluts tider och minimal byråkrati. De regler och
riktlinjer som då antogs bedömer förvaltningen idag onödigt komplicerade och
krångligt formulerade. Förvaltningen föreslår därför en förenkling av både text
och process.
Kultur- och Ungdomsavdelningen

Björn Ahlsen
avdelningschef

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Bilaga. Förslag till nya riktlinjer.

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Region

GoUand
Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

Protokoll

KFN § 29
Au § 29

Pengar i PSse, nytt regelverk
KFN 2015/87

- Kultur- och fritids förvaltningen, 2015-02-25

Kultur- och fritidsnämndens beslut
II

II

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till nya riktlinjer för
ungdomsstödet Pengar i Påse.
Riktlinjerna överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Stödet Pengar i påse inrättades 2007 som en form för icke föreningsorganiserade
ungdomar att kunna erhålla stöd till projekt och arrangemang med korta beslutstider
och minimal byråkrati. De regler och riktlinjer som då antogs bedömer förvaltningen
idag onödigt komplicerade och krångligt formulerade. Förvaltningen föreslår därför en
förenkling av både text och process.

Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
Författningssamlingen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr KFN 2015/87

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Bilaga
Datum 25 februari 2015

Pengar i Påse, PiP
förslag till ändrade riktlinjer 2015
Allmänt
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13-25
år. Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda på Gotland. Projekt som
söker stödet ska vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till
10000 kr.

Riktlinjer
Region Gotland tar ungdomars kreativitet på allvar och vill med Pengar i Påse
stödja ungdomars egna initiativ och på detta sätt erbjuda ungdomar inflytande,
lära unga att ta ansvar, förbättra dialogen mellan unga och vuxna och ge unga
människor en ökad social kompetens.
Pengar i Påse är ett förenklat bidragssystem för tillHlliga projekt där ungdomar
behöver resurser för eget skapande och för projekt som riktar sig till andra
ungdomar. Pengar i Påse kännetecknas av:
1. att vi möter unga på deras egna villkor
2. ett tydligt ungdomsperspektiv - unga gör saker för unga
3. att varje ansökan behandlas individuellt och snabbt - från ansökan till
beslut inom 14 dagar
4. att kultur- och fritids förvaltningens ungdomslotsar står till
ungdomarnas förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen från ide
till projekt

Ansökan
Ansökan görs på en enkel blankett, som finns i en digital ifyllningsbar version
på internet.

Handläggning och beslut
Alla ansökningar handläggs av medarbetarna vid Ungkulturhuset Fenix, som
också finns med som stöd och bollplank frän ide till utvärdering.
Beslut om stöd fattas av ungdomsavdelningen i samråd med fritids- och
kulturavdelningen och formellt av avdelningschefen för kultur- och
ungdomsavdelningen.

Redovisning, utvärdering
Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört
projekt ska dokumenteras och utvärderas av sökanden i samarbete med
ungdomslotsarna.

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Nuvarande text:
Allmänt
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av städ till ungdomar (7-20 år). Stöd
kan sökas av såväl ungdomsföreningar som enskilda eller en grupp ungdomar för
partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet, initierad av ungdomarna själva,
inom såväl kultur- som fritidsområdet.

Pengar i Påse omfattas inte av allmänna bestämmelser.
Principer
Pengar i Påse saknar detaljerat regelverk, det styrs i stället av ett antal principer:

1.
2.
3.
4.
5.

ett processinriktat arbetssätt som möter unga på deras egna villkor
tydligt ungdomsperspektiv - unga gör saker för unga
snabb hantering - från ansökan till beslut på 14 dagar
varje ansökan behandlas individuellt
kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) tjänstemän står till ungdomarnas
förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen från ide till projekt
6. tydlig ansvarsfördelning
7. kontanthantering ska i möjligaste mån undvikas
Syfte
Pengar i Påse har flera syften som till exempel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tar ungdomar och ungdomars kreativitet på allvar
lär unga ta ansvar
mångfald, hög kvalitet, mer för pengarna
ökad dialog mellan unga och vuxna
ökad social kompetens
skola för blivande samhällsmedborgare, språkrör

Ansökan
Ansökan görs på en enkel blankett, som finns bland annat på fritidsgårdar, skolor,
ungdomens hus, bibliotek och på internet. Föreningsanslutna ungdomar lämnar sin
ansökan till KFF:s fritidsavdelning. Övriga lämnar sin ansökan till KFF:s
ungdomsavdelning.
Beslut
Beslut om stöd till föreningsanslutna ungdomar fattas i samråd av fritids- och
kulturavdelningarna, som vid behov konsulterar ungdomsavdelningen. Beslut om
stöd till icke föreningsanslutna ungdomar fattas av ungdomsavdelningens
ledningsgrupp som vid behov konsulterar kultur- respektive fritidsavdelningen.
Redovisning, utvärdering
Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört projekt
ska dokumenteras och utvärderas av sökanden och redovisas till kultur- och
fritidsförvaltn ingen.
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Ulrika Jansson
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Datum 28 april 2015

Regionstyrelsen

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsnämndens
förslag till ändrat bidragssystem för studieförbund.
Regelverket "Kultur- och fritids stöd- bestämmelser för stöd till kultur- och
fritidsverksamhet på Gotland" revideras enligt förslaget i avsnitt 11.
"Regler för bidrag till studieförbund" som ingår i Region Gotlands
författningssamling revideras enligt förslaget.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har sedan år 2014 tillämpat ett nytt bidragssystem för
studieförbund. Reglerna antogs i kultur- och fritidsnämnden redan 2013-06-04 men
är inte fastslagna av regionfullmäktige.
Det bidragssystem som tidigare fanns byggde på ett grundbidrag samt på så kallade
priser. I det systemet fanns små möjligheter att begränsa bidragsutbetalningarna
vilket medförde att nämnden inte längre kunde ftnansiera bidragen inom den
budgetram som fanns.

a

Under 2013 arbetade en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och
fritidsnämnden, ~änstemän från kultur- och fritids förvaltningen samt representanter
från studieförbunden fram förslag till nya regler som trädde i kraft 2014.
De nya reglerna utgår ifrån en totalsumma (budgetbelopp) och fördelas enligt tre
olika delar: verksamhetsvolymstöd, unika deltagare och projektbidrag.

Verksamhetsvolymstöd
Unika deltagare
Projektbidrag

2014

2015

2016

80%
10 %
10%

75 %
10%
15 %

75 %
10 %
15 %

Beviljande av projektbidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden och bedöms
enligt kriterierna: samverkan, ungdomar och unga vuxna, landsbygdsutveckling samt
inkluderande projekt. Bidragsansökningarna ska uppfylla ett eller flera kriterier.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

201
Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/254

Ett förenklat ansökn1ngsförfarande för det normativa bidraget tillämpas vilket
innebär att utbetalning av det normativa bidraget betalas ut utan särskild ansökan
från studieförbunden. Bidraget grundas på statistik inhämtad från SCB.
Bedömning
Ledningskontoret ser ur ett ekonomiskt perspektiv positivt på arbetet att begränsa
bidragen till budget. Förslaget till ändrat bidragssystem till studieförbund tillstyrks.

Ledningskontoret

\

Per Lindskog

tf regiondirektör

2 (2)

202

i (

,!

Kultur- och Pritidsnämnden 2013-12-10
Kultur- och Pritidsnämndens arbetsutskott 2013-ll-26

KFf\J § 94
Au § 85

Folkbildllingsbidrag till studieförbunclell, kl-iterier
KFN 2013/19
Kultur, och fnliclsn:ll1lllclcll 20 13,()(,,(l,1, \) '12
, Kultur· och rrllidsrrll'valtningcn 2013·11 OH
, Corlands Bildningsförhund 201 :\·12·()'J

f(ultur- och fritidsnämndens beslut
Till de tre kriterierna för sludiefc)rbundens ansökningar

0111

projektbidrag liiggs ell

f);irde: Inkluderande projekt. Hiir avses bildningsprojekt, och verksamheter med en
tydlig social amhition. l,rite1'iel syftar till att uppnå en bredare demokrat'isk
förankring j samhiiIlet.
Förenklat ansökningsförfarande för del' normativa bidraget godkiinns.
Projek thid rag beslu tas av klIItu r· och fritidsniimn den.
Uppdras till fiirvaltningen att klargöra biclragspwcessen i dialog med C;otlands
Bi Idn i ngs fii rI Hill el.

]clV Hanna J ,enholm och I\nit'a Nordin meddelade jiiv och cleltog inte i behandlingen av
det ta iirendl'.
Kultur,· och fritidsfiirvaltningen har ener en omfattande Llialog med studiefiirbunden
förankrat' atl stiidet fiir kommande tre i\r bör utg!\ i tre olika delar: Jlörddningen ska ske
enligt fiiljande (/J/(((,?!I 2013 år 2,9 milj' A:1):

V erksa m hctsv( )1)'ll1st iid
Unika deltagare
Projektbidrag

2014

2015

2016

HO (Yr)

75%
10%
15(Yr,

75(Yo
JO%
15%

10%
I()%

Bedömningskriterier

I <'iireslagna bediimningskrit ('rier fiir projektbidraget harmonierar väl Illcd niimllLkns
styrkort och dc ll1idsiinningar som tEir anges. Samverkan, Ungdomar oeh unga
vuxna, samt Landsbygclsutveckling. Bidragsansökningarna ska uppfylla ctt eller flera
av angivna kritc'riel'.

jC))1S.
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Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-10
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2013-11-26

f(FN § 94

lorts,

Förenlctat utbeta!l1ings- och m,söimingsförfaramde

l cnlighet med bidragsiivcrs)'nens ambition atl Förenida ansiikningar och handliiggning
av bidrag fiiresliis ett förenklat ansökningsfiirfarande för del normativa bidragl't.
F(iresliis att riirvalt'ningcn framgent', utan siirskilcl ansiikan från sfudiefiirhunden,
utbetalar det normativa bidraget grundat pil inhiimtad stat'istik fdin sen.
Fiirhundl'11 behiivcr Lliirlllcd cndast siincla in en rekvisition. Biida bidragsdcla1'll:l beslutas
pil delegation av förvaltningen.

GotlLlnds Bi!chli71gsjOrll/ll1d har i skrivelse stiillt

sig friigam]c till dl' fiil'esJagna rcglc1'lla fiil'

bill ragsfiirdl·lningcn.

Expedieras:
Sluclieröl'lJunclc:1l
Gotlands Bildllingsröl'bul1c1

I

! Ul.dril~J~;br.'SLYlt21f)dc:

JU~jtcrim~:

l,

!!

!

I
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Ärendenr KFN 2015/102

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 mars 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
Förslag till beslut
CI

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar regler för nytt bidragssystem
för studieförbunden som gäller fr.o.m. 2014 till region fullmäktige för
fastställande.

Bakgrund

Kultur- och fritids förvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse 2013-01-09 ett nytt
bidragssystem för studieförbunden. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram nya
regler gällande från och med 2014 (1<FN § 11,2013-01-22).
Nämnden antog ändrade regler (I<FN § 42, 2013-06-04) och kriterier och
ansökningsrutiner antogs av nämnden 2013-12-10, § 94.
Bedömning

Dessa regler har tillämpats fr.o.m. 2014. Reglerna ska formellt också fastställas
av regionfullmäktige och därefter ingå i regionens författningssamling. Denna
procedur har inte fullföljts. Reglerna föreslås därför nu tillställas
region fullmäktige för fastställande.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Björn Ahlsen
avdelningschef kultur och ungdom

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Bilaga:
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013: § 11, § 42 och § 94

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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REGION GOTLAND
Kultur- ochlJ-iticlsniimndcn
Kullur- och fritidsnämndens arbetsutskotl

2013-02-05
2013-01-22

KFN § 11
KFN Au § lO
FolkbildningsbidnIg till studiemrbunden
KFN 2013/19

I-Imma Lenholm (S) och Anita Nordin (C) meddelade j~iv och deltog inte i
hehandling av och beslut i deLta ärende.

.kil'.

Kultnr- och fdtidsniimndens beslut
Att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstemän, representanter Ji'ån nämnden oeh
studieförbunden som tar li'am tillfälliga regler för 20J3 samt nya regler gällanclc
Mm oeh med 2014, samt
atl utse Janica Sörestedt som nämndens representant i arbetsgruppen.
Bakgnmd

Folkbildningsbic1ragct till studieförbunden bygger pii eH grundbidrag samt pii sii
kallade l\ priser sedan ett antal iiI' tillbaka. I takt mcd aH den lotala bidragsniviin
har sjunkit samtidigt SOI11 studieförbundens verksamhet fortsaU vara på hög nivå,
eller till och mcd ökat i omHing, har kultur- oeh fritidsförvallningen de senaste
tvii åren inte kunnat hiilla budgetramen. Med nuvarande system och
studieförbundens starka arbete kommer delta aH vara ell sliincligt återkommande
problem.
Delar av dagcns system bygger pii att allanIl' eH grundbidrag om
50 tkr/ilr oavsell hur stor verksamhet man bedriver. DeUa kan upplevas som
oriittvist då mängden bidragsgrundande enheler Ji'ån de 01 ika st udieförbunden
skiljer sig markant. Ett nytt studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhct
(KB Y), har dessutom ctablerat sig på Gotland och dilemmat uppstår aU antingen
la bort en del fl'ån vat:je förbunds grundbidrag eller från den rörliga "{\
prispollen" avseende verksamhet för all kunna ge KBY samma förutsiillningar.
BediimnVD1"h

Förvaltningen ser inga möjligheter aU parera dagens system med elen budgetram
som [(ireligger, varför systemet skyndsamt måste ses över.
j'ör alt skapa ett system som kan accepteras av alla inblandade parter miistc dels
tillfliJliga regler för 2013 (c1ctlidigare så kallade "laket" och hur det kan
hanteras) tas Ihull samt dels ellnyl1 system utarbetas, med fokus pii de
prioriterade omriiden som Regionen har, vilket ska träda i kraftli'ån och med
2014.

JU'.lel 01 e
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Region

GoUand
Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

Protokoll

KFN § 25
Au § 25

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
KFN 2015/102

- Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-03-03

Kultur- och fritidsnämndens beslut
II

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar regler för nytt bidragssystem för
studieförbunden som gäller fr.o.m. 2014 till region fullmäktige för fastställande.

Jäv. Lisa Berg (S) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Kjell-Ake
Wahlström (S) trädde in som ersättare tillika justerare av denna paragraf.

Kultur- och fritids förvaltningen föreslog i ~änsteskrivelse 2013-01-09 ett nytt
bidragssystem för studieförbunden. En arbetsgmpp tillsattes för att ta fram nya regler
gällande från och med 2014 (KFN § 11, 2013-01-22). Nämnden antog ändrade regler
(l(FN § 42, 2013-06-04) och kriterier och ansökningsmtiner antogs av nämnden 201312-10, § 94.
Dessa regler hat tillämpats fr.o.m. 2014. Reglema ska fottnellt också fastställas av
tegionfullmäktige och därefter ingå i regionens författningssamling. Denna procedur har
inte fullföljts. Reglema föreslås därför nu överlämnas till regionful1mäktige för
fastställande.

Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
Författningssamlingen
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RFiGION GOTLAND

Kullur- och Ii-i ticlsniimndcn
Kultur- och Ji"iticlsniimnclens arbetsutskott

2013-06-04
2013-05-21

U(FN § 42
Au ~ 37

Folkbildningsbidrag till studicHidHll1dcn
KFN 2013/R, KFN 2013/19
KFN ~ J 1,2013-02-05
,kil', !/(/!7!1({ /.l!l7hu/1II (,S') och /llIi(u Nordin ((') m/llleNdejä\' (Ich de/w,!!. illfe i

hehwlr//ill,!!.

(/1'

och hes/uf i c'i/'eIIdef,

Kufttlf"- och fritidsniimnclcns beslut

"

Niimnclen godkiinnerfOrslaget om tilll1illiga rcglcr mr inncvarande

"

2013, sam! nya regler gäll ande 20 J4-20 16.
Nlimnclen godktinncr fördelning av 2013 iirs folkbilc\ningsstöcl enligt

[Il',

följandc:

ABF
Studieförbundet Bilda
f70lk univcrsitetet
S tucli cfhimjanclet
S tuc! ieförb undct Vuxenskolan
NBV*
fvleclborgarskoJan
Sensus
Kulturens BildI1lngsverksamhet*
Summa
Budget

Totalt sWd 2013
609655 kr
575743 kr
121 854 kr
J 84649 kr
814609 kr
34796 kr
185241 kr
428 924 kr
7768 kr
2963240 kr
2 968 (lOO kr

*uppryllcr II1k grundkritGriGrI1a till grunclstöd: alluncler tre iiI' kunna uppvisa
saJllmanlagt 3 (l00 timmar.

Bakgmnd
För alt skyndsamt skapa ett system som skulle kunna acceptcras av alla
inblandade parter behövde ett nytt ftirclelningssystem arbetas 1J-a1l1.
Förvaltning~n siig inga möjligheter alt parera tidigare system l11~d d~n
budgetram som föreliggcr, varIor systemet miiste ses öv~r. Förvaltningen fick
d~ir!(ir i uppdrag att göra detta vid niimncJens sammuntriide 20 13-m-05.
forts.

,
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REGION GOTLAND

Kul1ur- och fhlidsniimnden
Kultur- och fhticlsniimndens arbetsutskott

2013-06-04
2013-05-21

KFN § 42 [orts.
i\U § 17 foris.
En arbetsgrupp med tjiinstepersoner, representanterfhin niimnden och
studieförbunden har vid tVl! kreativa och prestigelösa halvdagar aI'betat fl'Dm ett
förslag till fördelning av folkbildningssWdel. Det innehiiller dels en
engängsvariant för 2013 och dels en ny fördelningsnyckel som ska giiJla {u'en
2014-20 l (j.
Fiinlelningen ska ske enligt mljande:

Vel'ksamhetsvolymstiid
Unika deltagare
Siikbal"l SWd'"

2014

20JS

2016

80 eYe)
10%)
10%)

75%
10%
15%

75%
10%)
15%

* I de/1 s.k. .I'ökhoro delen sko e/I on/ol kriterier arhe/o.l'ji·of}/ linder !Jii.l'fC/1.1'OIl1
(vdlip,l ovgijr hl//' /](!llg(//'I1oji'(j1/ del/Ila del.l'kuf(jrdelo.l'.
Som ett Icel i en ömsesidig önskan 0111 mer informationsutbyte mellan kulluroch fi'i t idsf(irvaltningen och studieförbunden ska in för v~u:ie iirs siiktill mlle en
dialogtriiff bokas in. DH ges utrymme rör utviirdering av del giingna liret,
presentation av niistkomIl1ande års visioner samt möjlighet aU P,I plats
övcrHimllCl alla handlingar till förvaltningen.
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Ärendenr RS 2015/195

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 11 maj 2015, rev 18 maj 2015

Regionstyrelsen

Ändring i delegationsordning för regionstyrelsen
Förslag till beslut

Delegationsordningen ändras enligt nedanstående förteckning.
Bakgrund och bedömning

Ändringar i regionstyrelsens delegationsordning föranleds av vissa
organisationsförändringar i inom regionen samt att viss lagstiftning upphävts.
Den delegation som tidigare har gällt för verksamheten Gotlands Filmfond ska tas
bort då denna verksamhet numera bedrivs i separat aktiebolag.
Även sådan delegation som hör till den verksamhet som lyder under lag och
förordning om skydd mot olyckor och lag och förordning om brandfarliga och
explosiva varor tas bort då ansvaret för dessa verksamheter numera bedrivs av andra
nämnder. Detsamma gäller den delegation som gäller avvisande av för sent inkomna
överklaganden enligt förvaltningslagen för ärenden inom
räddningstjänstverksamheten.
När det gäller ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen har beslut redan fattats av
regionstyrelsen 2015-04-22, § 137 varför dessa nu tas med för inarbetning i
delegationsförteckningen. Se nedan.
Överstruken text tas bort. Fet stil nytt tillägg.
A19.

A 20.

Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller
motsvarande åtgärd i ärenden om fastighetsbildning,
fastighetsbestämning eller annan förrättning enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, lagen om
förvaltning av samfälligheter, ledningsrättslagen, planoch bygglagen samt lagen om äganderättsutredning och
legalisering när marknadsvärdet av egendomen inte
överstiger fyra prisbasbelopp. och syftet är att genomföra
beslutad detaljplan eller fastighetsplan.
Beslut om reglering av tomträttsavgälder för
småhusfastigheter innefattande rätt att föra process i
sådana ärenden.

Förvaltningschefen för tekniska
nämndens teknikförvaltning
tekniske direktören eller
förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen,
med rätt att vidaredelegera.
Köpekontrakt eller motsvarande
anmäls
Förvaltningschefen för tekniska
nämndens teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningens
förvaltningschef med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)

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

1 (3)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

Firmateckning

RS 2015/195

Teckna Region Gotlands firma i olika typer av
ärenden när så krävs för att verkställa beslut av
regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Regiondirektören

Förvaltningschefer med rätt att
vidaredelegera
Förvaltningschefen SON, med rätt
att vidaredelegera
Förvaltningschefer

F 13.

Beslut om anställning och lönesättning av nyanställd
medarbetare enligt riktlinjer och avtal
Anställning av arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Ryms inom F 06.
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA och
KAP-KL och regionens riktlinjer
Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA och
KAP-KL, men med avvikelse från regionens riktlinjer
Beslut om ålders- och avtalspension

F 14.

Beslut om kvarstående i tjänst efter fyllda 67 år

H 01.

Beslut om avstående från förköp enligt förköpslagen

H 02.

Beslut om avstående från prövning enligt lagen om
förvärv av hyresfastighet
Beslut att ej utlämna allmän handling eller uppställande
av förbehåll i samband med utlämnande av handling
vilken förvaras hos
a) ledningskontoret
b) serviceförvaltningen
c) räddningstjänsten

C 04.

Personalärenden

F 06.
F 10.
F 11.
F 12.

H 04.

Ekonomi

HR-direktören
HR-direktören, med rätt att
vidaredelegera
HR-direktören

Tekniska direktören, med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)
Tekniska direktören, med rätt att
vidaredelegera (Anmäls)

a) Regiondirektören
b) Förvaltningschefen, SF
c) Räddningschefen
Regionstyrelsens ordförande är
ersättare vid frånvaro

Ärenden enligt alkohollagen (2010:1622)

I 01.

Ärendegrupp – stadigvarande serveringstillstånd
Beslut i ärenden om tillstånd, återkallelse, varning eller
villkor som avser servering året runt eller årligen under
en viss tidsperiod med undantag för vad som följer av I
02-04 och I 09-10

I 05.

Ärendegrupp – tillfälliga serveringstillstånd
Beslut i ärenden om återkallelse eller varning som avser
servering under viss tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

I 07.

Ärendegrupp – ölförsäljning
Beslut i ärenden om förbud eller varning mot
detaljhandel med eller servering av öl med undantag för
vad som följer av I 09-10.

I 08.

Ärendegrupp – taxefrågor
Beslut om avvikelser från taxan för ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Ärendegrupp – övriga

Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)

2 (3)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

I 11.

Beslut i ärenden som inte har reglerats ovan.

RS 2015/195

Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)

Ärenden enligt tobakslagen (1993:581)
J 01.

Föreläggande och förbud i tillsynsärenden, dock ej
förenat med vite (20 § 2 st.).

J 02.

Beslut att omhänderta tobaksvara, återlämna
omhändertagen tobaksvara eller att förstöra denna, allt i
enlighet med (21 §)

J 03.

Beslut om avvikelser från taxan för tillsynsavgifter enligt

Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)
Regionrådet Meit Fohlin (S)
Stefaan de Maecker (MP) med
regionrådet Stefaan de Maecker
(MP) Janica Sörestedt (S) som
ersättare.
(Anmäls)

Ärenden enligt förordning (2000:283) om regionalt bidrag till
företagsutveckling och enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
service

L 01.

Beslut om stödform och belopp i enlighet förordningarna

Näringslivschef Tillväxtchef

L 04.

Beslut om anstånd med räntebetalning och amortering på
landsbygdslån.

Näringslivschef Tillväxtchef

L 05.

Beslut i andra frågor som följer av förordningens
bestämmelser och antagna riktlinjer.

Näringslivschef Tillväxtchef

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:
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Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2015/71
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Elisabeth Borg

Datum

8 maj 2015

Regionstyrelsen

Jämställdhetsplan Region Gotland 2016-2018
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige prolongerar övergripande jämställdhetsplan 2014 att också
gälla för 2015

2. Regionfullmäktige fastställer regionens övergripande jämställdhetsplan för
2016-2018

Bakgrund
Region Gotland ska ha en övergripande plan för jämställdhet. Den nu gällande
planen föreslås prolongering t o m 2015 och den nya jämställdhetsplanen föreslås
gälla för perioden 2016-2018 i avsikt att sammanfalla med planeringscykeln för
verksamheten i övrigt.
Jämställdhetsplanen 2016-2018 ska gälla samtliga förvaltningar. Planen kan
kompletteras inom respektive nämnd men den övergripande planen bör i allt
väsentligt täcka de områden som är angelägna att arbeta med.
Planen är uppdelad i
Jämställdhetsplan med mål och effektmål. Effektmålen ska indikera om
utvecklingen går i önskad riktning. Denna del fastställs av region fullmäktige
och effektmålen följs upp i årsredovisningarna varje år.
En aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter som ska utveckla
jämställdheten i önskad riktning. Dessa aktiviteter kan förändras under
planperioden då erfarenheter under arbetet kan visa på behov av
omprövning. Denna del hanteras inom ramen för ~änstemannaansvaret.
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Region Gotland

Jämställdhetsplan 2016-2018

Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy (årtal för fastställande), diskrimineringslagens krav samt den politiska avsikts förklaringen för mandatperioden 2016-2018. ]ämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk
referensgrupp.

Region Gotlands Likabehandlingspolicy
Region Gotlands vision i Likabehandlingspolicy är att likabehandling är grunden för
organisationens värderingar. Arbetsgivare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar medarbetares olikheter.
I likabehandlingspolicyn framgår att arbetet med likabehandling omfattar både jämställdhet och mångfald.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen fastslår att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat
jämställdhetsarbete, samverka med arbetstagarna om aktiva åtgärder samt upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.
Diskrimineringslagen omfattar i sin helhet sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt Diskrimineringslagen utgår jämställdhetsplanen utifrån kön och med lagkrav på
åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I Region
Gotland tas hänsyn till att kön samverkar med andra diskrimineringsgrunder.

Politisk avsiktsförklaring mandatperiod 2014-2018
I den politiska avsiktsförklaringen lyfts särskilt:
• Kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid
• Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader
I Region Gotland finns en viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i jämställdhetsplansarbetet med en tredje könskategori. Region Gotland har för avsikt att successivt
införa exempelvis "annat" som ytterligare benämning utöver man och kvinna.
Idag är det inte möjligt att tillämpa eftersom regionens statistikgrundande system och andra
verktyg inte är så konstruerade. En möjlighet kan vara att vid regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar tillföra" annat".
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Arbetsgivaransvar
Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom
lika-behandlingspolicy och jämställdhetsplan
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställdhetsarbetet i regionen sker.
Styrelse/nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanen implementeras och att jämställdhetsarbete bedrivs i förvaltningen och att resultatet årligen redovisas i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs inom förvaltningens olika verksamheter och redovisar årligen resultatet till styrelse/nämnd. Jämställdhetsplanen kan kompletteras med förvaltningsspeciflka aktiviteter vid behov.

Giltighet och uppföljning
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016-2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till förvaltningarna. Samordning sker på lednings kontoret.
Region Gotland ska under perioden 2016-2018 arbeta aktivt mot nedanstående jämställdhetsplanens mål och effektrnål. De aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen
flnns beskrivna i bilagan "Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan". r bilagan
framgår vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs samt hur uppföljning ska ske.
r bilagan redovisas kartläggning av nuläget som blir utgångsläget inför nästa års uppföljning
och analys. Aktiviteterna kan komma att förändras under perioden 2016-2018.

Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.

Mål 1.1
Alla kvinnor och män upplever att de behandlas lika
och har likvärdiga rättigheter i arbetet oavsett kön.
Effektmäl

Kvinnor och män upplever i högre grad att arbetsförhållanden är likvärdiga jämfört med föregående år.

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som önskas.
E
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c

Effektmäl

Andelen oönskad deltidsanställningar har minskat
för kvinnor och män jämfört med föregående år.
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Mål 1.3
I Region Gotland överstiger sjuktalen inte 4,5 oavsett kön.
Effektmäl

Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.

Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.

Mål 2.1
Kvinnor och män har likvärdiga möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete.
Effektmäl

Kvinnor och män upplever i högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av
föräldradagar och vård av barn dagar.
Effektmäl

Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar
och vård av barndagar har minskat jämfört med föregående år.

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Mål 3.1
I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön.
Effektmäl

Alla kvinnor och män ska vara införstådda med hur
Region Gotlands arbetar med kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper
och särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterande könet.

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Effektrnål

Andelen av det underrepresenterade könet ska öka
i de yrkesgrupper som inte är jämnt fördelade.

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar ska vara fria från
diskriminering.
Effektrnål

Alla chefer ska ha insikt om regionens rekryteringsprocess utifrån ett genusperspektiv.

Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.

MåIS.1
I Region Gotland har kvinnor och män likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Effektrnål

Kvinnor och män upplever i högre grad att de har
likvärdiga möjligheter jämfört med föregående år.

lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10-11 §§)
Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader samt upprätta
en handlingsplan.

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer inte osakliga
löneskillnader på grund av kön.
Effektrnål
E

.aro
C

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har minskat jämfört med föregående år.
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Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid?

Mål 1.1
Alla kvinnor och män upplever
att de behandlas lika och har
likvärdiga rättigheter i arbetet
oavsett kön.

Kvinnor och män upplever i högre
grad att arbetsförhållanden är likvärdiga jämfört med föregående år.

1. Översyn av policys och riktlinjer inom
Region Gotland för att säkerställa att
genusperspektivet beaktas.

Ledningskontoret,
förvaltning

I samband med översyn av policys
och riktlinjer ska genusperspektivet
alltid finnas med i analysen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta ett samtalsunderlag kring
lika och likvärdiga rättigheter som ska
användas på arbetsplatsträffar.

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar
kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som
önskas.

Andelen oönskade
deltidsanställningar har minskat för
kvinnor och män jämfört med
föregående år

Registrera all oönskad deltidsanställning
i HR-systemet. Ta fram åtgärdsplan för
att vidta åtgärder som minskar andelen
oönskad deltidsanställning.

Förvaltning, chef

Mål 1.3
I Region Gotland överstiger
sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

1. Kartlägg sjuktal på enhets-,
avdelnings- och förvaltningsnivå.

Förvaltning, chef

2. Identifiera enheter som har ett högt
sjuktal och vidta åtgärder för att sänka
sjuktalet.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och om sjuktalet har
förändrats.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

3. Identifiera enheter som befinner sig
i riskzonen att höja sjuktalet och vidta
åtgärder i förebyggande syfte.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det har
fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Andel av kvinnor/män som har hel-och deltidsanställning 2014-12-31

100%

85%

80%

Kvinnor

Andel visstidsanställda, månadsavlönade, av samtliga anställda 2014-12-31

Män

Män

69%

13%

Kvinnor

60%

10%
0%

40%

20%

40%

60%

80%

100%

24%

20%

10%

7% 5%

Sjuktal, december 2013 - november 2014

0%
Syssgrad 100% Syssgrad 75-99 % Syssgrad 1-74 %

6,0%
4,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-12-31

Män

96%

Kvinnor
70%

93%
75%

80%

85%

90%

95%

10,0%

15,0%

20,0%

Kvinnor

Män

I Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter?

80,0% har svarat ja

Män
31,6%

5,0%

2,0%

100%

15,5%

Kvinnor
0,0%

2,9%

0,0%

Andel deltider av totala antalet anställda (tillsvidareanställda) 2014-12-31

Män

5,2%

25,0%

30,0%

35,0%

Kvinnor
0,0%

56,0% har svarat ja
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Män

Män

3,8%

Kvinnor
0,0%

Kvinnor

3,6%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

4,1%

5,0%

0,0%

4,0%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6%

Kvinnor

3,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%
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Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid?

Mål 2.1
Kvinnor och män har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete.

Kvinnor och män upplever i
högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

1. Upplevelsen om likvärdiga möjligheter
diskuteras utifrån det samtalsunderlag som
tas fram under mål 1.1 aktivitet 2 och 3.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha
likvärdiga möjligheter till uttag
av föräldradagar och vård av
barndagar.

Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldradagar och
vård av barndagar har minskat
jämfört med föregående år.

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta en rutin kring hur arbetsgivaren
upprätthåller kontakten med och förmedlar
viktig information till medarbetare under
föräldraledighet.

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

Genomsnittligt uttag av "vård av barn" dagar
perioden december 2013– november 2014

Män

6,3%

Kvinnor
0,00%

11,3%
2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,9%

Kvinnor
0,0%

1,4%
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1%

Kvinnor
0,0%

4,0%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%
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Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 3.1
I Region Gotland råder
nolltolerans avseende
kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

Alla kvinnor och män ska vara införstådda
med hur Region Gotland arbetar med
kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av
kön.

1. Riktlinjer för kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön
ska diskuteras på en arbetsplatsträff.

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

2. Upprätta ett samtalsstöd som hjälper chefer att
genomföra förebyggande samtal om kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön vid en
arbetsplatsträff.

Tid?

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Har du av chef/kollega under de senaste 12 månaderna
utsatts för trakasserier/mobbning?

Män

2,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

3,0% har svarat ja
1,0%

2,0%

3,0%

Antal kvinnor som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

4,0%
Antal män som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid?

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en
jämn könsfördelning inom
samtliga yrkesgrupper.

Andelen av det underrepresenterade
könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.

Kartlägg könsfördelningen inom samtliga
yrkesgrupper på förvaltningsnivå och vidta
åtgärder som bidrar till att det
underrepresenterade könet ökar.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det
har fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

Alla chefer ska ha insikt om regionens
rekryteringsprocess utifrån ett
genusperspektiv.

1. Rekryteringsprocessen ses över utifrån
ett genusperspektiv för att säkerställa att
rekrytering inte utgår ifrån stereotypa
värderingar.

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

2. En utbildning i rekryteringsprocessen
utifrån ett genusperspektiv tas fram
och erbjuds till alla chefer.

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

22,6%
Kvinnor
Män
77,4%
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Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 5.1
I Region Gotland har kvinnor
och män likvärdiga möjligheter
till yrkesutveckling och
karriärmöjligheter.

Kvinnor och män upplever i högre grad att
de har likvärdiga möjligheter jämfört med
föregående år.

Alla medarbetare ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan med
individuella mål som är kopplade till
verksamhetens mål.

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Tid?
Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Män

80%
60%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män
69%

Kvinnor

48% 52%

50% 50%

31%

40%

4,0%

0,0%

4,2%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

0,0%

Män

3,1%

Kvinnor

3,1%

0,0%

4,0%

Kvinnor

Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar inom
Region Gotland

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

3,7%
1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%
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Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid?

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer
inte osakliga löneskillnader på
grund av kön.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män har minskat jämfört med
föregående år.

Aktiviteter är framtagna i Handlingsplan
för jämställda löner 2016-2018.

Ledningskontoret,
förvaltning.

Årlig lönekartläggning och analys
som underlag för eventuell justering
i handlingsplanen.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

Medellön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Fast kontant månadslön

Kvinnor

Män

80000

30000

70000

29000

60000

28000

50000

27000

40000

30574

31000

30000

26000

20000

25000

26988

Kvinnor

10000

Män

0

Arbetsvärderingsintervall
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Medianlön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
23000
Kvinnor

Män
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-30

Regionstyrelsen

Riktlinjer mot mutor och korruption
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna Riktlinjer mot mutor och
korruption. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande Riktlinjer - Mutor, bestickning och jäv,
beslutade i KS 2008-09-18, §211, i den del som avser mutor och bestickning.
Revidering ska ske i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning.
Regionstyrelsen beslutar att ge ledningskontoret uppdrag att se över regler för jäv
och andra intressekonflikter.

Bakgrund
Region Gotland arbetar på medborgarnas uppdrag. Medarbetare och förtroendevalda
har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av
korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så
sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.
Inom det offentliga handläggs ärenden och sköts andra uppgifter som ofta har stor
betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att regionen
aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders
eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller
förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Regionstyrelsen beslutade 2014-11-26, §372 att ställa sig bakom förslaget om
reviderade riktlinjer mot mutor och korruption samt att remittera förslaget till alla
nämnder.

Bedömning
Alla nämnder i regionen har haft möjlighet att yttra sig om förslaget till riktlinjer. De
allra flesta har godkänt förslaget utan egna kommentarer, se bifogad
sammanställning.
Efter nämndernas svar har två tillägg gjorts i riktlinjerna.
• Under avsnitt Bakgrund och syfte: Uppföljning av riktlinjen bör också ske via
nämndernas internkontrollplaner.
• Under avsnitt Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter: Om du
skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig
påverkas på ett otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning,
ska du snarast informera lämplig överordnad eller, om det är den personen det

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Gotland
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gäller, den personens överordnade eller om det är mer lämpligt regionens
chefsjurist eller regionens revisorer.
I övrigt anser ledningskontoret att riktlinjerna ska gälla i sin helhet från och med
beslut i regionfullmäktige. Revidering ska ske i början av varje mandatperiod eller
på förekommen anledning.

Bilagor:

Bilaga 1 Reviderad version, Riktlinjer mot mutor och korruption
Bilaga 2 Remissvar MIn nämnderna, sammanställning

2 (2)

1

Bilaga 1
Remissvar från nämnderna 2015-05-06
Generellt ställer sig nämnden positiv till förslaget. I det remitterade förslaget saknas avsnitt om jäv och intressekonflikter. Även detta
HSN
område är viktigt att framhålla i riktlinjen. Skrivningen kan stärkas i några avseenden. Avseende stycket om penninggåvor inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst anser HSN att den skrivningen bör göras mindre kategorisk eftersom gåvor som ges till gemensamma
trevligheter kan uppfattas oartiga att avböja.
SON
Ställer sig bakom förslaget. SON önskar att riktlinjerna renodlas ytterligare för att ge hjälp vid implementering ute i verksamheten.
KFN
Ställer sig bakom riktlinjerna
GVN
BUN
TN

Det bör framgå att det är möjligt att vända sig till, förutom sin egen chef, regionens revisorer om den anställde är osäker på hur ett
erbjudande ska hanteras.
TN saknar korruptionsfrågor inom personalområdet. Det finns flera risker inom personalområdet som kan vara viktigt att lyfta fram i
riktlinjerna bl.a. vänskapskorruption. Det bör t.ex. tydligt framgå att det är olämpligt att som chef rekrytera vänner eller anhöriga.
Det saknas en regional handlingsplan om problem skulle uppstå.
Särskilda utbildningsinsatser bör genomföras vid införandet. Riktlinjerna bör vara en del av introduktionen av nya medarbetare och
ledare.
Riktlinjerna är en viktig del av den interna kontrollen vilket bör tydliggöras i riktlinjerna eller i beslutet.
Inte inkommit med remissvar
Inte inkommit med remissvar
Ställer sig bakom riktlinjerna
Inte inkommit med remissvar
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BN
MHN
ÖFN
PAN

Ställer sig bakom riktlinjerna
Ställer sig bakom riktlinjerna
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Handlingstyp Riktlinje

Åsa Högberg

Datum 2014-10-16

Riktlinjer mot mutor och korruption
Till Dig som är verksam inom Region Gotland
Region Gotland har nolltolerans mot korruption och mutor. Denna riktlinje
visar hur regionen tycker att medarbetare och förtroendevalda ska förhålla sig.
Den kan också användas som utgångspunkt vid återkommande diskussioner på
den egna arbetsplatsen.
Som förtroendevald eller anställd i Region Gotland eller i de regionala bolagen
(koncernen) arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Demokrati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all
offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i
koncernen inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i
vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt
och tidsödande att bygga upp det.
En anställd eller förtroendevald inom koncernen får aldrig missbruka sin
ställning. Vi har alla ett ansvar mot vår uppdragsgivare - medborgarna - att
bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så vis försvarar vi
och stärker rättssamhället. Men vad är ett korrupt beteende? Var går gränsen
för muta? Lagen ger oss inte alltid tydliga anvisningar. Ett personligt
ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger
ta vid.
Denna riktlinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och
som tolkning av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot
mutor och korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen
löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner,
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån
identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde. Regionens grundhållning
om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande aven kultur som motverkar alla
former av oegentligheter.

Bakgrund och syfte
I Region Gotland arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma
här har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra
former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och

Besöksadress Visborgsallen 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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opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället
försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta
har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning
är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters,
styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas.
En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ett syfte med denna vägledning är att visa på riskerna med att över huvud taget
ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra
med i tjänsten.
Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor
om mutor.
Ett tredje syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du
och dina kollegor gör klart för er hur lagarna och myndighetens regler ska
tillämpas i olika mutsituationer som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen.
Uppföljning av riktlinjen bör också ske via nämndernas internkontrollplaner.

Vad säger lagen?
Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap.
brottsbalken (BrR). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt
förtroendevalda, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat

~änst

och

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

S d § BrB).
Tillbörligt och otillbörligt
Gränsen mellan en "tillbörlig" och en "otillbörlig" förmån är flytande och kan
växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan
konstatera att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga
sektorn. Synnerligt strängt ser man på integritetskänsliga situationer såsom
myndighetsutövning och offentlig upphandling.
En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska
handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån
som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.
Vid domstolsprövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter
som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare
kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen.
Att fundera över

Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något aven utomstående part är:
• Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
• Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
• Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder
förmånen?
Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden
om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor,
konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda
förmåner som exempelvis inköp till "självkostnadspris". Ett bra sätt att
undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvilm att ta emot gåvor och
förmåner.
Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att
avböja en gåva eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att
ta emot den. Men om den över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara
helt klart att den inte kan uppfattas som muta. Ibland kan även en gåva eller
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belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att
den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penninggåvor kan aldrig
tas emot även om det skulle röra sig om små belopp.
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller fönnån ska hanteras
bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan
dock naturligtvis inte bli tillbörlig genom att en chef godkänner den.
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de
lagar, policies och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas
utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis den.
Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar
att acceptera men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas emot. Du bör
då snarast lämna gåvan till behörig chef för beslut om hur myndigheten ska ta
hand om den.
Exempel
I det följande ges exempel på situationer där erbjudandet aven förmån från en
extern part bör hanteras med extra stor försiktighet. Samtliga exempel gäller
anställda och förtroendevalda i Region Gotland och dess bolag.
Måltider

I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av
måltider aven utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med
uppdraget. Måltider i samband med uppdraget kan vara en "normal"
arbetslunch, det vill säga "dagens rätt" eller motsvarande.
Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara
eller tjänst, oavsett vilken roll du har i upphandlingsprocessen.
Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån.
Kundträffar

Om ett utomstående företag som regionen handlar av bjuder på någon form av
förtäring i samband med en kundträff är det normalt tillåtet att delta om
huyudsyftet med träffen är att utbyta information.

Aven i samband med kund träffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån.
Studieresor, kurser och seminarier

Resor som har ett naturligt samband med
~änsteutöyningen/ förtroendeuppdraget

är det oftast tillåtet att delta i, om de
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omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska regionen själv stå för
kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med sin chef.
Gävor

I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet
gäller för den som utövar myndighetsutövning. Tillbörlig förmån kan vara
mindre varuprover, enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
Enklare uppvaktningar av utomstående i samband med sjukdom, högtidsdagar,
helger såsom jul och olika former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på
avslutning kan vara skolavslutning eller julavslutning.
Tjänster

En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t.ex.
att få en tjänst utförd, exempelvis ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att
vara uppmärksam mot mutor från leverantörer när du som privatperson begär
in offerter från företag som du samtidigt har en relation till i sin
tjänsteutövning.
Rabatter och län

Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller
lån som inte riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes
~änsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Aven om en anställd eller

förtroendevald lärt känna en affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap
måste kravet på saklighet och opartiskhet upprätthållas. Detsamma gäller om
en förtroendevald eller anställd anlitar en genom tjänsten upparbetad
affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för privat bruk.
Övriga erbjudanden, bonuspoäng

Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i
~änsten/uppdraget

om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika

evenemang på fritiden. Det kan vara en resa, lån av sportstuga/ segelbåt eller
aktiviteter som till exempel golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana
erbjudanden.
Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis flygresor,
övernattningar på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt,
annars tackar du nej till ett sådant erbjudande.

Särskild uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
För att förtroendet för regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst inte ska
kunna ifrågasättas är det av yttersta vikt att du som anställd beaktar kravet på
lika vård och rättigheter för alla utan att förvänta dig några särskilda förmåner
för din tjänsteutövning.
Gåvor
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Du fåt aldtig ta emot gåvot aven våtdtagate ellet brukate om det kan ge
upphov till misstanke om sätbehandling av våtdtagaten. Penninggåvot ska
aldtig acceptetas även om det skulle töta sig om små belopp. Även nät det
gället andra slags gåvot böt stot fötsiktighet iakttas och föt gåvot med ett
tealisetbatt vätde såsom smycken, konstvetk etc. så gället samma
föthållningssätt som för penninggåvot.
Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde

En våtdtagate vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta,
choklad, köpa blommot etc. Sådana gåvor böt kunna accepteras utan att det
ska anses vata otillbötligt. Dätemot ät det olämpligt att ta emot fleta gåvot ftån
en och samma våtdtagare även om vätdet av gåvorna ät tinga.
Testamentariskt förordnande

Våtdpetsonal fåt inte ta emot ett testamentariskt förotdnande ftån en
våtdtagate. Inte hellet fåt petsonalen påvetka en våtdtagate att upprätta ett
testamente till fötmån för någon annan.

Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter
Om du i ditt arbete blir utsatt föt försök till påverkan som känns otillbötlig,
böt du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överotdnad.
Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet
och opattiskhet i vått atbete. Vi hat anledning att förvänta oss att även andta
på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdtaget
och mot uppdragsgivaren - ytterst medborgarna - innebär att vi inte heller
stillatigande ska acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet.
Om du skulle få teda på att någon ellet någta av dina kollegor låter sig
påvetkas på ett otillbötligt sätt ellet tar otillbötliga hänsyn i sin tjänsteutövning,
ska du snarast informera lämplig överordnad eller, om det är den petsonen det
gäller, den personens överordnade eller om det är mer lämpligt tegionens
chefsjutist ellet regionens revisoter.
Även invånarna har möjlighet att direkt vända sig till tegionens
chefsjurist ellet till regionrevisionen för att anmäla
misstanke om brott, avseende muta, korruption eller annan otillbörlig
påvetkan. Anmälan kan ske via regionens \Täxel eller regionens webb, tex via
"Säg vad du tycker".
Det är möjligt att vara anonym.
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Ärendenr RS 2015/179

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 7 april 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för kvarnen Plågan i Visby
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges ej tilläggsanslag med 1 200 msek för renovering av
kvarnen Plågan i Visby.
Bakgrund
Gällande kvarnen Plågan i Visby finns ett renoveringsbehov av bl a tak och
kvarnens vingar. Idag är området avspärrat till följd av uppkommet behov. Taket
har lagats provisoriskt men behovet av renovering kvarstår.
Bedömning
Ledningskontoret anser att Tekniska nämnden i första hand bör undersöka
möjligheten att omfördela medel inom beslutad budget. Mot bakgrund av den redan
ansträngda investeringsbudgeten för regionen är det viktigt att största möjlig mån
omfördela inom beslutad budget. Av protokoll från tekniska nämnden framgår ej att
detta har gjorts och att ledningskontoret anser att detta i första hand bör göras inom
2015:s års budget, alternativt 2016.
~
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1 (1)

Ärendenr RS 2014/267
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

eora Juniwik

Datum 28 april 2015

Regionstyrelsen

Revidering av mat- och måltidspolicy
Förslag till beslut
Förslag till reviderad mat- och måltidspolicy för Region Gotland godkänns och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund
Ar 2009 antog kommunfullmäktige mat- och måltidspolicy Den goda måltiden.
Ledningskontoret har genomfört en uppföljning som presenterades i regionstyrelsen
2014-04-22(Rs § 122). Regionstyrelsen beslöt att lednings kontoret fick i uppdrag att, i
samarbete med samrådsgruppen och regionens referensgrupp för mat och hälsa,
föreslå revidering av policyn med förtydligande avansvarfördelning utifrån det nya
regelverket för service förvaltningen.
Förslagna revideringar samt en ny mat- och måltidspolicy för Region Gotland
bilägges.

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att revideringen av mat- och måltidspolicyn inte påverkar
eller förändrar nämnder och styrelsens arbete för genomförande, uppföljning och
ansvar av policyn. En internremissomgång har därför inte varit nödvändig.
Utgångspunkten i den reviderade versionen har varit att förtydliga
ansvarfördelningen mellan ledningkontoret och service förvaltningen. Ändringar har
skett utifrån de regelverk för serviceförvaltningen som fastställdes av
region fullmäktige 2014-06-16, § 104.
Ledningskontoret föreslår att reviderad mat- och måltidspolicy godkänns och
~~mnas till regionfullmäktige för antagande.

(

....--::::

Bilaga 1: Revidering av Region Gotlands mat- och måltidspolicy.
Bilaga 2: Den goda måltiden - Mat- och måltidspolicy för Region Gotland.
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Ärendenr RS 2014/267
Handlingstyp Bilaga 1
Datum 2015-04-28

Revidering av Region Gotlands mat- och måltidspolicy
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Sid 6 spalt 2
Kommunens mål om hälsa och miljö
Det övergripande målet i det
folkhälsopolitiska programmet är att
gotlänningarna ska ha bra hälsa och må
bäst i landet.

Regionens mål och hälsa och miljö
J Region Gotlands Vision 2025 är ett av de
övergripande målen att gotlänningarna
ska ha bra hälsa och må bäst i landet.

Det övergripande målet i kommunens
miljöprogram är att gotland ska bli
ekologisk hållbart till år 2025.

Det övergripande målet pr mi/jlin är att
Gotland är en världsledande (j-region i miIJö'och klimatfrågor.

Policyn formulerar kommunens
övergripande åtagande när det gäller mat,
hälsa och måltidsverksamhet, med
omtanke om olika gruppers behov.

Policyn formulerar regionetls övergripande
åtagande när det gäller mat, bra matlJanor
som kan fijrelrygga ohälsa och
måltidsverksamhet med omtanke om
olika gruppers behov.

Sid 7 spalt 2
Främja hälsa och välbefinnande
Inköpsrutiner, val av livsmedel,
tillagningssätt och transporter är viktiga
faktorer som är avgörande för Den goda
måltiden.
Genom upphandlingen ska Gotlands
kommun arbeta aktivt för att öka
andelen närproducerade och ekologiskt
producerade livsmedel som i sin tur
stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå
fler nationella miljömål, bland annat en
Giftfri miljö.
En betydande del av matens negativa
miljöpåverkan är det spill som uppstår
när maten inte äts upp. Verksamheterna
ska aktivt arbeta för att minska detta
spill.
Sid 8 spalt 1
Bra mat
Hänsyn ska tas till olika gruppers
speciella behov (åldersskäl, religiösa,

Främja hälsa och välbefinnande
Avgörande faktorer för Den goda
måltiden är bland annat att jo/ja avtal, val
av livsmedel, tillagningssätt och
transporter.
Genom upphandlingen ska Region
Gotland arbeta aktivt för att klimatanpassa
måltider. Detta sker genom att till exempel lika
andelen närproducerade och ekologiskt
producerade lilJsmedel som i sin tur stödjer
ett jordbruk som bidrar till att nå flera
nationella miljömål, bland annat en
Giftfri miljö.
Verksamheterna ska aktivt arbeta pr att
minska matsvi1l1zet.

Bra mat
Hänsyn ska tas till olika gruppers
speciella behov (medicinska och icke

Region Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

etiska och medicinska skäl) genom att
fullgoda och likvärdiga alternativ ska
erbjudas den som är i behov av
specialkost och inte kan äta det som
serveras.

Ärendenr

RS 2014/267

2 (3)

medidnska skä~ genom att fullgoda och
likvärdiga alternativ, så långt det är mijj/igt,
ska erbjudas den som är i behov av
specialkost* och inte kan äta det som
serveras
*Riktlinjer ärframtagna flir flirskola och skola
i dokument Riktlinjerfo'r spedalkost i fl'rskola,
gnmdskola och !!Jmnasium (Region Gotland
2015).

SLV:s råd och rekommendationer ligger
till grund för all verksamhet med mat
och måltider i Gotlands kommun.

NNR 12, SLY samt Sodalstyrelsens
rekommendationer som lYfterfram
matvanor som kan minska risken fl'r ohälsa,
ligger till grund för all verksamhet med
mat och måltider i Region Gotland.

Sid 8 spalt 2

Vardaglig avkoppling

Vardaglig avkoppling

Verksamheter som serverar mat och
tillhandahåller livsmedel ska använda
systematisk arbetsformer för
brukarinflytande, i form av matråd eller
andra former för dialog och inflytande.

Verksamheter som serverar mat och
tillhandahåller livsmedel ska använda
systematisk arbetsformer för
brukarinflytande, i form av matråd eller
andra former för delaktighet.

Sid 9 spalt 1

Kunskap och kompetens

Kunskap och kompetens

Ett redskap för att uppnå policyns
intentioner är upphandlingen av
livsmedel och måltids~änster.

Ett redskap för att uppnå policyns
upphandlingen av livsmedel och
måltids tjänster.

~yfte

är

Sid 9 spalt 2

Genomförande, uppföljning och
ansvar

Genomförande, uppföljning och
ansvar

Vidare omfattas även livsmedelsutbudet
i cafeterior/kiosker/automater i lokaler
med kommunal verksamhet, till exempel
fritidsgårdar, arbetsplatser och liknande.

Vidare omfattas livsmedelsutbudet i
cafeterior/kiosker/ automater i lokaler
med verksamhet som regionen anslJarar)fir,
till exempel ungdomsgårdar, skolor,
arbetsplatser och liknande.

Kommunala nämnder och styrelser
ansvarar för att:
• mat- och måltidspolicyn
implementeras genom att
framgångs faktorer och styrtal för
mat- och måltidsarbetet formuleras
och följs upp inom nämndens
ansvarsområde
• riktlinjer och rutiner utarbetas i
berörda verksamheter för att policyn
ska efterlevas
• policyn följs i upphandlingar och
avtal och med leverantörer av

Respektive nämnd och styrelse
ansvarar fOr att:
• utarbeta riktlil!jer och rutiner i enlighet
med poliryns syfte:främja hälsa och
välbrifinnande, bidrar till långsiktig
ekologisk, sOcial och ekonomisk hållbar
U!1Jeckling, tillgodoser olika målgl7lppers
behov alJ enet;gi och näring, genom~yras av
delaktighet, omtanke och fl'rtroende samt
att kompetens och uppjhjjtzillg säkrar
poliryllJ efterlevnad.
• poli~ytz implemetzteras i berii,Yla
verksamheter genom att till exempel

Region Gotland
Led ni ngskontoret
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livsmedel och entreprenörer som
erbjuder måltider i verksamheter
inom kommunens ansvarsområde.
Att följa upp hur verksamheterna
efterlever policyn är den del av kvalitetsuppföljningen och ansvaret vilar på
respektive nämnd. Kommunstyrelsen
ansvarar för övergripande uppföljning.
Insatser för uppföljning är:
CD
kund- och brukarundersökningar.
CD
uppföljning av kraven i
upphandlingar av livsmedel och
entreprenader.
CD
miljöeffekter följs upp enligt
anvisningar i Miljöprogrammet för
Ekokommun Godand.
CD
kompetensutvecklingsinsatser
dokumenteras och följs upp.

Ärendenr

CD

RS 2014/267

kmtldgga vad som redan grjn samt
planerar och genomfor åtgärder.
policyn följs i upphandlingar och
avtal samt med leverantörer av
livsmedel och entreprenörer som
erbjuder måltider.

Uppföljning sker genom:
CD
kund- och brukarundersökningar
CD
att kravställningar vid upphandling av
livsmedel och måltiderjidllOjjs
CD
att granJka mi!jijdfikterna enligt
anvisningarna i miljåprogrammet
CD
att dokumentera
kompetenJutvecklingsinsatser
Regionstyrelsen
Regionsryrelsen anS1Jarar genom
ledningskontoret for omvärldsbevakning och
fortlåpande dialog med semicrfiimaltningen om
poliryn.
Regio1lJ!yrelsen anJvarar genom
semicejömaltningen for att upphandling sker så
att fi!jsamhet till kOllcerngemensamma
styrdokument garanteras.
Regio1lJryrelsen ansvarar genom
ledningskontoret flir ävergnpallde trppjotjning
och eventuellt revideling av mat- och
måltidspoliryn en gång per mandatperiod.
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Mat- och måltidspolicy
för Region Gotland
Den goda måltiden, inom verksamheter som regionen
ansvarar för, främjar hälsa och välbefinnande hos kunder
och brukare samtidigt som de bidrar till långsiktig ekologisk,
social och ekonomisk hållbar utveckling.
Den goda måltiden tillgodoser olika målgruppers behov av
energi och näring enligt de Nordiska näringsrekommendationerna.
Den goda måltiden genomsyras av delaktighet, omtanke
och förtroende.
Kompetens, fortbildning, samarbete och uppföljning
säkrar att policyn efterlevs.
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Varför har Region Gotland
en mat- och måltidspolicy?

Regionens mål
om hälsa och miljö

Vad vi äter, när vi äter och hur våra måltider ser ut påverkar
vår hälsa och vårt välbefinnande både idag och på lång sikt.
Mat och måltider kan vara en källa till glädje, social kontakt
och avkoppling. Regionen ansvarar för många verksamheter
där mat och måltider är en viktig del. Barn och elever äter
vanligtvis ett av dagens tre huvudmål och otta även mellanmål i verksamheter som regionen ansvarar för. Den som
på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp
med maten äter kanske alla sina måltider med stöd av verksamhet som regionen ansvarar för. Detta gäller också för
patienter inom den slutna hälso- och sjukvården. För många
medarbetare i regionen är måltiden, antingen den äts i personairestauranger eller som pedagogisk måltid i verksamhet,
en viktig del i friskvårdsarbetet.

I Region Gotlands Vision 2025 är ett av de övergripande
målen att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i
landet. Dessutom ska hälsan vara jämlikt och jämställt
fördelad. Det övergripande målet för miljön är att Gotland
är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. En
regional mat- och måltidspolicy är ett redskap i arbetet med
att tillämpa strategier och nå beslutade mål.

För alla dessa grupper klargör regionens mat- och måltidspolicy vilka förväntningar som är realistiska att ställa på
offentligt finansierad mat och måltider. Policyn anger övergripande inriktning och ambitionsnivå för verksamheter
med ansvar för mat och måltider för att säkra en likvärdig
kvalitet för kunder och brukare. Region Gotland ska i all
verksamhet erbjuda Den goda måltiden.
Den goda måltidens egenskaper definieras så här:

Den goda måltiden är for den enskilde individen
tilltalande och hälsosam och intas i en trivsam miljö.
Den å'r miljö- och klimatanpassad l, energieffektiv och
bidrar till en hållbar utveckling 2 •

1. I programmet används genomg~ende begreppet miljö/miljöanpassad.
Det innefattar här även klimat/klimatanpassad.
h~lIbar utveckling: En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheteratt tillfredsställa sina behov.

2. Brundtland-kommissionens definition av

61

Milt och m5.!tldspolicy

Syfte
Mat- och måltidspolicyn är ett styrdokument för berörda
verksamheter för att erbjuda god och hälsosam mat med
hänsyn taget till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig
resurshushållning. Policyn formulerar regionens övergripande åtagande när det gäller mat, bra matvanor som kan
förebygga ohälsa och måltidsverksamhet med omtanke om
olika gruppers behov.
Policyn är styrande vid inköp av livsmedel och upphandling av entreprenörer. Denna görs i enlighet med gällande
EG-direktiv och lag (2007: 1091) om offentlig upphandling
samt Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för livsmedel respektive måltidstjänster. Policyn säkrar att val av
livsmedel och upphandling av tjänster inom området sker
ur ett ekologiskt och hälsofrämjande perspektiv inom givna
ekonomiska ramar, för att bidra till en hållbar utveckling.
Inriktningen är att närproducerade livsmedel i möjligaste
mån ska erbjudas i verksamheter som regionen ansvarar för.
Vidare kompletterar policyn lagar, nationella riktlinjer och
rekommendationer kring mat, måltider och övrigt utbud av
livsmedel inom regionens verksamheter.

Vad innebär policyn?
Policyn berör många människor inom viktiga områden i en
stor verksamhet. Den förtydligas och konkretiseras därför
på följande sidor.
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Främja hälsa och välbefinnande
Den goda måltiden, inom verksamheter som regionen
ansvarar för, främjar hälsa och välbefinnande hos kunder
och brukare samtidigt som den bidrar till långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Maten ska tillagas av livsmedel med god kvalitet. Kvaliteten ska definieras genom krav i livsmedelsupphandlingen 3 •
Minst motsvarande kvalitetsnivå ska gälla då måltidstjänster
upphandlas på entreprenad. Detta ger en god kontroll av
ingående ingredienser. För att säkra kvaliteten för personer
som av olika skäl måste undvika vissa livsmedel ska medarbetare som hanterar mat, i alla led, ha goda kunskaper om
matens innehåll. Urval av livsmedel ska säsongsanpassas, så
långt det är möjligt med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi
och kundernas/brukarnas behov och önskemål. Säsongsanpassning möjliggör även naturligvariation över året och
anpassning till årets högtider.
Avgörande faktorer för Den goda måltiden är bland annat
att följa avtal, val av livsmedel, tillagningssätt och transporter. Livsmedelsupphandlingen är en central del i regionens
arbete med att minska miljöpåverkan från måltiderna i
verksamheterna. Genom upphandlingen ska Region Gotland arbeta aktivt för att klimatanpassa måltider. Detta sker
genom att till exempel öka andelen närproducerade och
ekologiskt producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett
jordbruk som bidrar till att nå Hera nationella miljömål,
bland annat en Giftfri miljö4 • Verksamheterna ska aktivt
arbeta för att minska matsvinnet. Utbudet inom cafeverksamheten samt för mellanmål ska urvecklas successivt i en
hälsofrämjande och miljöanpassad inriktning i dialog med
brukare och kunder.

3. Serviceförvaltningens avdelning för måltidsförsörjning
4. Mål och strategier anges i Miljöprogram för Ekokommun Gotland.

!\iJl" och nnåltld<;poliC'{
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Bra mat

Vardaglig avkoppling

Den goda måltiden tillgodoser olika målgruppers behov

Den goda måltiden genomsyras av delaktighet,

av energi och näring enligt de Nordiska näringsrekom-

omtanke och förtroende

mendationerna (NNR 12)

Hänsyn ska tas till olika gruppers speciella behov (medicinska och icke medicinska skäl) genom att fullgoda och likvärdiga alternativ, så långt det är möjligt, ska erbjudas den som
är i behov av specialkost* och inte kan äta det som serveras.
Statens livsmedelsverk, SLY, är den centrala statliga myndigheten för livsmedelsfrågor och arbetar i konsumenternas
intresse aktivt för säkra livsmedel, ärlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. NNR 12, SLV samt Socialstyrelsens rekommendationer som lyfter fram matvanor som kan
minska risken för ohälsa, ligger till grund för all verksamhet med mat och måltider i Region Gotland. Utvecklingen
kring livsmedels- och näringsfrågor ska följas kontinuerligt.
Trender och aktuella debattfrågor ska hanteras fortlöpande
i samråd mellan företrädare för berörda yrkesgrupper och
verksamhetsansvariga.

'Riktlinjer är framtagna för Förskola och skola i dokument Riktlinjer för
specia/kost i förskola, grundskola och gymnasium (Region Gotland 2015).

8

I

r"lat och m.':il:ldspo!lcy

Den goda måltiden är inte bara en fråga om energi och rätt
anpassade näringsämnen. Måltiden ska erbjuda en stunds
avkoppling i vardagen. En förutsättning för att kunna uppskatta måltiden är att få avnjuta den i en lugn och trivsam
miljö, att maten är tillagad, upplagd och serveras på ett aptitligt sätt samt att service och bemötande är gott.
Alla som äter mat i verksamheter som regionen ansvarar för,
ska ges möjlighet att lämna synpunkter och påverka mat och
måltidsmiljö. Verksamheter som serverar mat och tillhandahåller livsmedel ska använda systematiska arbetsformer för
brukarinflytande, i form av matråd eller andra former för
delaktighet.
Medarbetare som stödjer brukare i eget hem ska i samband
med inköp, tillagning/uppvärmning och servering av mat
sträva efter en individuellt anpassad dialog med brukaren.
Med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, ska brukaren, anpassat till sina unika förutsättningar,
erbjudas kunskap om sambanden mellan mat, hälsa och
miljö.

247

Kunskap och kompetens

Genomförande, uppföljning
och ansvar

Kompetens, fortbildning, samarbete och uppföljning

Mat- och måltidspolicyn omfattar regionens verksamheter
för barn, elever, patienter, brukare, besökare och medarbetare.
Policyn gäller även mat och måltider i sådan verksamhet
som regionen handlar upp på entreprenad. Vidare omfattas
livsmedelsutbudet i cafeterior/kiosker/automater i lokaler
med verksamhet som regionen ansvarar för, till exempel
ungdomsgårdar, skolor, arbetsplatser och liknande.

säkrar att policyn efterlevs

För att kunna erbjuda Den goda måltiden till kunder och
brukare ska medarbetare ha kunskap och kompetens för
uppgiften. Det gäller den som handlar upp, planerar, lagar
eller serverar mat och måltider. Det gäller också den som
planerar och utformar måltidsmiljöer. Kunskaper behövs
om matens betydelse för hälsa inklusive behovet av specialkost. Likaså om hur maten påverkar miljön i alla led, från
produktion till tallrik. Kunskap behövs också om vad måltidsmiljö och bemötande betyder för individens välbefinnande och hälsoutveckling.
För att genomföra policyn ska medarbetare ha god kännedom om varför policyn finns och varför de olika delarna
är viktiga. Det är ett ledningsansvar på alla nivåer att säkra
och följa upp att medarbetare har kunskap om policyn och
motiven för denna.
Ett redskap för art uppnå policyns syfte är upphandling av
livsmedel och måltidstjänster. Upphandlingen syftar till
att säkra kvalitet, ekonomi, miljökrav och etiska krav som
exempelvis djurskydd och barnarbete för de livsmedel som
serverasltillhandahålls i regionens verksamheter. Det är ett
ledningsansvar att upphandlade avtal följs samt att berörda
medarbetare har kännedom om grunderna för Region Gotlands upphandlingspolicy.
Medarbetare inom måltidsverksamheten ska bidra med sin
kompetens i det samlade hälsofrämjande arbetet i regionen.

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att:
• utarbeta riktlinjer och rutiner i enlighet med policyns
syfte; främja hälsa och välbefinnande, bidrar till långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling,
tillgodoser olika målgruppers behov av energi och näring,
genomsyras av delaktighet, omtanke och förtroende samt
att kompetens och uppföljning säkrar policyns efterlevnad.
• policyn implementeras i berörda verksamheter genom
att till exempel kartlägga vad som redan görs samt planerar
och genomför åtgärder.
• policyn följs i upphandlingar och avtal samt med leverantörer av livsmedel och entreprenörer som erbjuder
måltider.
Uppföljning sker genom:

• kund- och brukarundersökningar
• att kravställningar vid upphandling av livsmedel
och måltider fullföljs
• att granska miljöeffekterna enligt anvisningarna
i miljöprogrammet
• att dokumentera kompetensutvecklingsinsatser

»
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Regionstyrelsen
Regionstyrelsen ansvarar genom ledningskontoret för omvärldsbevakning och fortlöpande dialog med serviceförvaltningen av policyn.
Regionstyrelsen ansvarar genom serviceförvaltningen för att
upphandling sker så att följsamhet till koncerngemensamma
styrdokument garanteras.
Regionstyrelsen ansvarar genom ledningskontoret för övergripande uppföljning och eventuellt revidering av mat- och
måltidspolicyn en gång per mandatperiod.
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Måltidspusslet

Läs mer

SÄKER - Måltiderna serveras på ett livsmedelsäkert sätt.

Folkhälsoguiden
www.folkhalsoguiden.se
- Stockholms läns UJebbplats for fllkhälsoJrågor

Det finns möjlighet att tvätta händerna före måltiden.

GOD - Maten ska vara väl tillagad, upplagd och serveras
på ett apti tligt sätt.
INTEGRERAD - Det finns en samsyn om att måltiden
är en del av verksamheten. Det finns också en Rexibel
måltidsorganisation som utgår från kundens behov och
önskemål.

TRIVSAM - Möjlighet finns att äta enskilt eller tillsammans med andra i en trivsam och avkopplande miljö.
Måltiderna serveras och presenteras på ett aptitligt och
lockande sätt.

HÅLLBAR - Maten och måltiderna tar hänsyn till miljö
och klimat.

NÄRINGSRIKTIG - Måltiden omfattas av lagstiftningen.

Miljöstyrningsrådet
www.msr.se
- Nationellt anpassade verktyg, metoder samt vägledning
for hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad
produktinformation
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
- Information om miljösmarta matval som tar hänsyn till
mat, hälsa och miljö
Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se
- Nationell kunskapsmynclighet som verkarpr effiktiva
metoder och strategier i folkhälsoarbetet
Statens livsmedelsverk
www.slv.se
- Lagar, dit'ektiv, NNR 12, information om mat och hälsa
samt mat och miljö
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
- Statlig myndighet som värnar hälsa, vä(ford och allas lika
tillgång till god vård och omsorg
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/224

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Asa Högberg

Datum 2015-05-08

Regionstyrelsen

Revisorer i Region Gotlands helägda bolag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:
• Auktoriserade revisorer i regionens helägda bolag ska anlitas från samma bolag
som de förtroendevalda revisorerna upphandlat
Bakgrund
Enligt bolagsordningen utses revisorer på bolagsstämman. Förslag på auktoriserad
revisor till bolagsstämman ges av regionfullmäktige.
Bedömning
Ledningskontoret anser att auktoriserad revisor för Region Gotlands helägda bolag
alltid ska anlitas från samma bolag som de förtroendevalda revisorerna upphandlar.
Orsaken är att det underlättar i kommunikationen mellan ägaren och revisorn, det ger
också en säkerhet och stabilitet om revisorn av någon anledning behöver bytas ut.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Ledningskontoret
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Jan Olsson
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Ärendenr RS 2015/273
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 11 maj 2015

Regionstyrelsen

Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
Förslag till beslut
•

•
•

•
•
•

•
•

Region Gotland ska bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
tillsammans med de övriga landstingen/regionerna i Sverige, Region Skåne,
Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Förslag till förbundsordning godkänns, bilaga B.
Region Gotland godkänner förslaget till samverkansavtal mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens
läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, bilaga 2.
Region Gotlands andel, 57 255 kronor, av förbundets andelskapital på 9747 375
kronor, ska inbetalas per den 5 januari 2016, bilaga 4.
Regin Gotland godkänner preliminär budget som ställs till förbundets förfogande
enligt bilaga Sa.
Region Gotlands andel, 44 823 kronor, avseende 20 procent av förbundets fasta
kostnader enligt preliminär budget 2016, se bilaga 5b, ska inbetalas per den 5
januari 2016.
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland får uppdrag att nominera ledamot till
förbundets styrelse.
Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

Bakgrund
Sedan några år tillbaka har de landsting som står i begrepp att utveckla den luftburna
ambulanssjukvården bildat en politisk samordningsgrupp. Under 2014 remitterade
gruppen ett förslag till landets landsting/regioner med ett förslag om att bilda ett
kommunalförbund (ett slags specialkommun) för ambulansflyg.
Regionstyrelsens svarade på remissen 2014-09-25 och angav bl.a. att när det gäller
medlemskapet i ett kommande kommunalförbund så var regionen intresserad att
fortsätta samverka kring dessa frågor. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg det rimligt
att regionen blir medlem med ansåg kostnadsfördelningen mellan medlemmarna var
otillräcklig reglerad i förslaget till förbunds ordning. Sammantaget beslutade
regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Gotland var för tidigt väckt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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 2015/273

Nuläge
Region Gotland mottog 2015-05-24 ett flertal dokwnent från samordningsgruppen
inför det nu förestående bildandet av kommunalförbundet, se bilaga A-B och 1-7.
F örslaget till förbundsordning omfattar samliga landets landsting/regioner, även
region Gotland. Utöver följbrevet från projektledaren medföljer 6 bilagor vilka utgör
grund för de punkter landstingen/regionerna ska fatta beslut om.
I följbrevet anges att underlagen och ärendet har beretts under ett par år och har nu i
vinter/vår beslutats i den nationella politiska styrgruppen för luftburen
ambulanssjukvård samt nyligen på landstingsledningsseminariet på Högberga där
flesta landstings ordförande/vice ordförande och direktörer fanns med.
Det påpekas också att det är viktigt att ärendet behandlas skyndsamt så att beslut
kan tas i landstings/regionstyrelse samt i fullmäktige på datwn som anges i bifogat
beslutsbrev. Den 18 juni respektive 18 september är två viktiga datwn för beslut då
styrgruppen önskar inriktningsbeslut från regionstyrelsen om I6rbundsordning
och övrigt innehåll den senast den 18 juni och ett godkännande av fullmäktige
samt val aven ledamot till kommunalIOrbundets fullmäktige senast den 18
september.
Inbetalning av andelskapital och viss del av initiala fasta kostnader, för Region
Gotland sammanlagt 102 078 kr, ska inbetalas senast den 5 januari 2016.

Ledning
Kommunalförbundet fullmäktige ska bestå aven ledamot och en ersättare från varje
medlem. Förbundets fullmäktige utser en styrelse av minst sju ledamöter och sju
ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen. Respektive
samverkansnämnd ska nominera ledamöter till förbundets styrelse. Förbundets kansli
ska ha sitt kontor i Umeå och verksamheten leds aven förbundschef.
Ekonomiskt åtagande vid ett medlemskap
Det nybildade kommunförbundets andelskapital ska vara ca 9,7 mnkr och fördelas på
medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-3, vilket för Gotlands del gör
57255 kr.
Förbundet får ta upp lån på högst 600 mnkr, i annat fall krävs godkännande av
samtliga medlemmar fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i
bolag eller förvärva fast egendom utan samtliga medlemmars fullmäktige. Varje
medlem har ansvar för förbundets skulder i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet, vilket för Region Gotlands del är ca 0,6 procent.
För en ha solidarisk finansiering av förbundets fasta kostnader har tagits fram en
prismodell som både bygger på landstingens invånarantal (45%) och dessa yta (55%).
De fasta kostnaderna avser drift av ko o rdinerings central, ordinarie
sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicin teknisk
utrustning samt administration. Den totala fasta årskostnaden uppskattas till ca 26
mnkr vilka fördelas på medlemmarna efter antalet flygtimmar, för Gotlands del 84
timmar under 2012, vilket innebär ca 224000 kr, se bilaga 3.
Förbundet ska äga och fmansiera sex flygplan på 400 -550 mnkr, medan drift och
underhåll ska upphandlas av fristående operatör. Den rörliga kostnaden för de
faktiska flygtjänsterna faktureras till beställande landsting. Kostnader för särskilda
vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) faktureras beställande landsting från det
landsting som tillhandhåller det aktuella teamet.
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Ambulansflygverksamheten beräknas starta 2018 varför en preliminär budget
upprättats för åren 2016-2018. För 2016 beräknas de fasta kostnaderna uppgå till 20
% (Gotlands del 44 823 kr), bilaga Sb och för 2017 till 50 % (Gotlands del 112 058
kr) och 2018 till 100 % (Gotlands del 224 113 kr), se bilaga Sa.

Internremiss
Från hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget inget yttrande kommit i detta
ärende.
Bedömning
Den samfållda bedömningen i dagsläget bland regionens ledande ~änstemän och
politiker är att det knappast inte finns något alternativ till att ansluta sig till det nya
kommunalförbundet. Genom medverkan av företrädare från regionens
sjukvårdsverksamhet har en bättre fördelning för de fasta kostnaderna uppnåtts för
regionens del. Att Region Gotland skulle kunna klara dessa ambulansflyg~änster
~änster på egen hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som
erbjuds från det nybildade kommunalförbundet framstår inte som särskilt sannolikt.
Region Gotland bör därför ansluta sig till bildningen av ett kommunalförbund för
svenskt ambulansflyg.

Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

Bilagor:

Exp till:

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

ABeslutsbrev
B Förbundsordning
1 Sammanställning av remissvar ang bildande av kommunalförbund
2 Samverkansavtal mellan Kommunförbundet och Västerbottens landsting
3 Fördelningsmodell fasta kostnader
4 Fördelning av andelskapital
Sa Preliminär budget 2016 och kalkyl 2017-2018
sb Preliminär budget 2016 avseende 20 % av fasta kostnaderna

3 (3)

254

Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktige

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg.
Inledning.
Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplanverksamheten och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21
landstingen och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftsstarten förväntas
ske början 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av
organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie driftsstart.

Förslag till beslut:

Att Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige.
Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region
Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Att godkänna förslag till förbundsordning.
Att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting
om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting.
Att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.
Att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande.
Att inbetala 20 % av förbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari
2016 enligt bilaga 5b.
Att uppdra till samverkansnämnden att nominera ledamot till förbundets styrelse.

Sammanfattning

I ärendet redovisas följande dokument:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Beslutsunderlag.
Sammanställning av remissvar från i höst
Förslag till förbundsordning.
Förslag till samverkansavtal mellan förbundet och dess medlemmar.
Förteckning över andelskapital för respektive medlem.
Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018.
Prismodell för förbundets fasta kostnader.
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Bakgrund
Nationellt luftburen ambulanssjukvård
Sedan några år tillbaka har de landsting som har eller står i begrepp om att skaffa helikopter
bildat en politisk samordningsgrupp. Den arbetar utifrån intentionerna i utredningen "vård
på vingar". Till sin hjälp har den en projektledare och en arbetsgrupp som tar fram förslag
och driver arbetet med nationell samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet har
delats upp i två delar] ett vad avser ambulanshelikopter och ett annat vad avser
ambulansflygplan. Parallellt med detta arbete har sedan ett par år pågått ett Svensk-norskt
projekt med att ta bort gränshinder mellan länderna för medicinskt samarbete inom
ambulanshelikoptersidan. Ett avtal har nyligen slutits länderna emellan och ett gränsråd
bildats för att följa utvecklingen och avtalet. Detta projekt har till SO % finansierats av EU.
På gruppens initiativ har nyligen samtliga landsting och regioner i Sverige slutit ett
samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården som medger en gemensam
upphandling och koordinering. Västerbottens läns landsting är värd för detta och
organisationen är under uppbyggnad.

Ambulansflyget
Samverkansavtalet har slutits mellan Västerbottens läns landsting och Sveriges 21
landsting/regioner om gemensam upphandling av ambulansflygplan. Upphandlingen pågår
och tilldelningsbeslut förväntas ske första kvartalet 2016. Upphandlingen avser drift av
ambulansflygplan medan landstingen och regionerna genom kommunalförbundet skall i
egen regi ansvara för den medicinsk tekniska utrustningen samt sjuksköterskor i flygplanen
och en egen flygkoordineringscentral .

Ambulanshelikopterverksamheten
Inom området samordning av ambulanshelikopter sker utvecklingen på annat sätt. Ett
separat kommunalförbund mellan Värmland] Dalarna och Västra Götalandsregionen har
etablerats. Samtal pågår mellan kommunalförbundet och övriga landsting inom
sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro om medverkan i kommunalförbundet respektive
samverkansavtal. En utredning har nyligen slutförts inom region Östergötland angående
ambulanshelikopter och diskussion pågår i Region Skåne.
I övriga Sverige har följande landsting ambulanshelikopter; landstinget i Norrbotten]
Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen samt Uppsala] Stockholm och Gotland. Det
innebär att Sverige totalt har 9 st. ambulanshelikoptrar. För att nå ett rikstäckande system
krävs 12 st.

Strategisk inriktning med att kommunalförbundet svenskt ambulansflyg äger flygplanen.
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de upphandlade
flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av planen utan tecknar
avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för respektive part. Däremot
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kommer kommunalförbundet att inrätta en beställnings/kontroll funktion gentemot
avtalspart i syfte att garantera underhåll mm sköts enligt överenskommen mall och
transportmyndigheters krav. Denna funktion säkerställer även att flygplanen behåller den
skötsel och standard för säkerställande av restvärdet på flygplanen.

Fördelar med att kommunalförbundet äger och finansierar flygplanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potentiell kostnadsfördel jämfört privat aktör om 240-420 mkr över 12 årig
kontraktstid, exkl momsavdrag
Betydande kostnadsfördel även vad gäller att landstingen från och med 1.1-14 ej får
göra fullt momsavdrag på bl a köpta tjänster efter ändring i momslagen
Högre inköpsrabatt vid enhetlig flotta
Lägre utbildningskostnad vid enhetlig flotta
Sannolikt inget behov av back up flygplan vid enhetlig flotta
Lättare att flytta runt flygplan/piloter i Sverige vid enhetlig flotta.
Landstingen har full klontroll över flygplanen och MEDIVAC specifikation
Landstingen har full rådighet över flygplanen i fall privat aktör står inför konkurs,
kontraktsbrott, Mis management och kan byta operatör
Ökar konkurrensen och möjligheten att få in flera anbud då ett antal operatörer
annars skulle avstå från att lämna anbud p g a tung investering (stor risk/dyrt)

Konsekvenser/risker
•
•
•

•
•

Övertar restvärdes risk för flygplanen efter kontraktsslut (sannolikt ekonomisk
potential istället, utifrån historiska resultat)
Kräver mer "hands on" arbete
Ökad transaktionskostnad vid flygplansköpet:
o Ca 1 mkr över en 12 årig kontraktsperiod för ledningsarbete
o Ca 2-S mkr i ökad kostnad för "set up", förhandling och juridik
Ändring krävs i förbundsordningen, investering/lån om maximalt 600 mkr.
Ingen tidsförskjutning för verksamhetsstart om beslut från landstingen/regioner tas
innan sommaren-iS.

Remissvar från i höstas om bildande av kommunalförbundet svenskt ambulansflyg och
förbundsordning.

Inför förslag från styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård om att bilda
kommunalförbundet svenskt ambulansflyg med föreslagen förbundsordning, begärdes
remissyttrande från samtliga landsting/regioner.
8 landsting/regioner svarade ja utan reservation. 11 st. svarade ja med reservation och 2 st.
avböjde att svara respektive ville avvakta och utvärdera nuvarande samverkansavtal.
Av de inkomna synpunkterna/reservationer har justeringar gjorts i drygt 80 % av dessa i
nuvarande förslag till förbundsordning och övriga synpunkter har styrgruppen enats om utan
justeringar.
Sammanställningen av remissvaren framgår av bilaga 1.
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Process och tidplan för kommunalförbundets bildande
För att kommunalförbundet ska kunna starta och vara i drift till 1 januari 2016 krävs ett antal
beslut sker i respektive landsting/region vid specifika tidpunkter enligt nedan.

1. Inriktningsbeslut från arbetsutskott alternativt landstings/regionstyrelse: Att
godkänna föreslagen förbundsordning. Beslut senast 18 juni.
2. Beslut i landstings/regionfullmäktige: Att godkänna föreslagen förbundsordning.
Beslut senast 18 september.
3. Att utse 1 st fullmäktige ledamot till kommunalförbundets fullmäktige. Beslut senast
18 september.
4. Att i var och en av de 6 sjukvårdsregioner;
Södra sjukvårdsregion
Östra Sjukvårdsregion
Västra Sjukvårdsregion
Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
Stockholms sjukvårdsregion
Norra sjukvårdsregion
Utse 1 st. ledamot och 1 st. ersättare i förbundsstyrelsen. I norra sjukvårdsregion utses 2 st.
ledamöter och 2 st. ersättare. Vilket totalt blir 7 st. ledamöter och 7 st. ersättare i
förbundets styrelse. Beslut senast 23 oktober.
5. Att inbetala andelskapitalet enligt bilaga till konto xxx xxx i yy bank senast den S
januari 2016 samt preliminär budget om 20 % av de ordinarie fasta kostnader enligt
bilagda förteckning.

Samverkansavtal
Samverkansavtalet reglerar bemanning och det medicinska ansvaret mellan
kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting.
Samverkansavtalet framgår av Bilaga 2.

Prismodell för fördelning av förbundets fasta kostnader
Förbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma driften av
koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration. Kostnaderna skall fördelas
mellan medlemmarna utifrån yta (55 %) och invånarantal (45 %). Kostnaden utgår som en
särskild avgift per påbörjat flyguppdrag. Avgiften är dock maximerad till 10 000 svenska
kronor per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga
parter.Avgiften debiteras såsom en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna
utifrån fjolårets volym flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt
antal flygtimmar.
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Kostnaden för själva flygtjänsten (rörlig kostnad) fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag
och flugna timmar och faktureras från kommunalförbundet till beställande part.
Kostander utöver flygtid för särskilda vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) och
organtransportger faktureras från den part som tillhandahåller teamet till beställande part.
Prismodellen med fördelning av fasta kostnader framgår av Bilaga 3

Andelskapital

I enlighet med kommunalförbundets förbundsordning skall medverkande medlemmar per
den 31 dec 2016 inbetala till förbundets konto andelskapitalet. Andelskapitalet är 1 (en)
svensk krona utifrån folkmängd. Andelskapitalet baseras på invånarantalet per 5 januari
2016 utifrån SCB s statistik.
Fördelning av andelskapitalet per medlem framgår av bilaga 4.

Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018

När förbundets fullmäktige och styrelse är tillsatt skall kommunalförbundet fastställa budget
för innevarande år. Enligt förslaget till förbundsordning skall detta ske innan den 1 april
2016.
En preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018 har förberetts av projektets
arbetsgrupp och behandlats av politisk styrgrupp i projektet. Budget och kalkyl inkluderar
även kalkyl för uppstart-och projektledning från 2013 fram till ordinarie verksamhets start
2018. Underlaget tillställs kommunalförbundets fullmäktige och styrelse.
Den preliminära budgeten baseras på kostnad för förbundschef samt del av upparbetade
uppstart-projektledningskostnader, vilka Västerbottens läns landsting hittills finansierat.
Kalkylen för 2017 är baserad på samma sätt men med högre andel av uppstartkostnad för
rekrytering och anställningar av sjuksköterskor i flygplan samt organisation för
koordineringscentral och medicinsk teknisk organisation med tillhörande utbildning mm. För
2018 bedöms endast de ordinarie fasta kostnaderna för organisation i egen regi samt
administration kvarstå om totalt 26,0 mkr.
Den preliminära budgeten för 2016 beräknas till 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna,
vilket blir 5,2 mkr. Detta fördelas enligt prismodell enligt ovan och bilaga 3. För 2017
beräknas kalkyl och debitering till medlemmar utgå med 50 % av de ordinarie fasta
kostnader vilket blir 13 mkr.
Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018 framgår av bilaga Sa.
Preliminär budget om 20 % av fasta kostnader för 2016, att inbetala senast 5 januari 2016
framgår av bilaga Sb.
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Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Förbundet har sitt säte i Umeå.

2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalfårbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i
Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget
Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns
landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att får medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.
Det ankommer därvid på fårbundet att bland annat:
upphandla och samordna flygambulanstjänst,
upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomfårande av flygambulanstjänst genom
tillhandahållande av flygcentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
tillhandahålla sj ukvårdspersonal, samt
i övrigt fålja därmed sammanhängande frågor får utveckling av den luftburna
ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende
ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation

Förbundet är ett kommunalfårbund med fårbundsfullmäktige och fårbundsstyrelse, nedan
kallat fullmäktige respektive styrelsen.
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5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med § 2. Varje medlem väljer en ordinarie
ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige.
Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år.
Fullmäktige ska besluta i följande ärenden:
mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,
val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,
årsredovisning och ansvarsfrihet.
Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den l april
efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från
den l januari 2016 till den l april 2019.
Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall aven ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas aven förtroendevald från den
medlem som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden
enligt kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i Fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet
avgivna röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och
styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har
sitt säte.
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8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av
minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen
med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid
val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt
ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser
en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens
anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen
enligt kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer

Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april
månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstings styre Isen.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella
anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella
anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida.

262

12 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalf6rbundets tillgångar och
skulder i f6rhållande f6rbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även f6r täckande av brist om f6rbundet skulle sakna medel att
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av f6rbundets behållna tillgångar eller
skulder som f6ranleds av f6rbundets upplösning.

14 § Kostnadstäckning

Kommunalf6rbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalf6rbundet ska debitera medlemmarna för utf6rda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan f6rbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm

Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000
kronor)
Kommunalf6rbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier
eller andra ansvarsf6rbindelser utan godkännande av samtliga f6rbundsmedlemmars
fullmäktige.
Kommunalf6rbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, f6rvärva fast egendom
eller motsvarande utan godkännande av samtliga f6rbundsmedlemmars fullmäktige.
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16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi
och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för
förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och
bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget - årsredovisning

Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande
treårsperioden.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för
budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i
kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets
officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i
budgeten.
Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration,
koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga l. (tillägg)
Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med
budgetbeslutet för kommunalförbundet.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

264
18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets
administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalilirbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen
skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 §
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden
mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör
till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999: 116) om skiljeförfarande.

265

22 § Bildandet av förbundet

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet
ansvarar får verksamheten enligt fårbundsordningen från den l januari 2016.
23 § Ändringar av rörbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av
medlemmarnas landstingsfullmäktige.

Bilaga 1
Sammanställning över remissvar ang bildande av kommunalförbund
angående Svenskt ambulansflyg.
Ja,

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
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Gästrikland
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Sörmland
Östergötland
Jönköping
Västra Götaland
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Halland
Skåne

Ja, med reservation

Bilaga

Anm

x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x

val av ordf/vice, val revisor,kostn täck
9 ledam,/upps.S år
9 ledam/ kostnadstäckn/förd.modellj
Start tidigast halvår-iS
Starttidpunkt

x

x

låneram, ej hkp, revisor suppi, val fullm

x
x

x
x

starttidpunkt 2015-04-01

x
x
x
x

Te ka Ikriterier/sta rttid punkt
Beslutsordn/merpart ansluts/ starttidp
val av ordf o vice ordf, beslutsord budg

x
x
x
x
x
Ka pita Ijlikvid atio n/u p psägn/Sta rttid

x
x

x

vill avakta o utvärdera samv avtal

x

Avböjer att svara

x
x
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Bilaga 2
Samverkansavtal mellan Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting
§ 1 Parter
Föreliggande samverkansavtal har tecknats mellan Kommunalförbundet Svensk
Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting.

§ 2 Avtalets syfte
Avtalet ska tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan Kommunalförbundet och
Västerbottens Läns Landsting.

§ 3 Grundprinciper för ambulansflygverksamheten
Kommunalförbundet bedriver ambulansflygverksamheten med säte i Umeå.
Västerbottens Läns Landsting förbinder sig att stödja kommunalförbundet
både medicinskt och administrativt på sätt som regleras nedan.

§ 4 Parternas åtaganden
§ 4. 1 Västerbottens Läns Landstings (VLL) uppgifter och ansvar
VLL är vårdgivare för verksamheten.
VLL ska förse kommunalförbundet med sjuksköterskor utifrån fastställd
bemanning, antingen från den egna organisationen eller från andra medlemmar.
•

VLL svarar, efter samråd med övriga medlemmar, för kravspecifikation får
medicinskteknisk utrustning i flygplanen.

•

VLL svarar för administrativt stöd till kommunalförbundet i den mån inte
kommunalfårbundet har egna resurser. Det kan vara både direkta insatser som ekonomioch löneadministration eller konsultativa insatser i form av exempelvis juridisk
rådgivning eller upphandlingsstöd.

§ 4.2 Kommunalförbundets uppgifter och ansvar

Kommunalfårbundet ersätter VLL eller annan medlem för de
personalkostnader som uppkommer i samband med tjänstgöring åt
kommunalförbundet.
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Kommunalförbundet ersätter VLL för administrativa tjänster som de ställer
till kommunalförbundets förfogande.
Kommunalförbundet svarar för eventuell specialutbildningen som krävs för
att vårdpersonal ska kunna tjänstgöra inom ambulansflyget.

§ 5 Avtalstid och förändringar
Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 12 månader.
Parterna ska under avtalstiden påtala behov av förändringar i avtalet. En uppföljning av
avtalet ska ske inom tre år från ikraftträdandet.

För Kommunalförbundet:
2015-

Förbundschef

För Västerbottens Läns Landsting:
2015-

Landstingsdirektör
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Bilaga 3 I fördelningsmodell Svenskt ambulansflyg

Fördelningsmodell flygarnbulans - egenregidelen
Fast kostnad 26012000 Fullt år 2018
4.5%

Invånare
31,12.2014
Landsting
2198044
Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
348942
Landstinget Sörmland
280666
Landstinget i Östergötland
442105
344262
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Kronoberg
189128
Landstinget i Kalmar län
235598
Region Gotland
57255
Landstinget Blekinge
154157
Region Skåne
1288908
Region Halland
310685
1632012
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
274691
Örebro läns landsting
288150
Landstinget Västmanland
261703
278903
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
279991
Landstinget Västernorrland
243061
Jämtlands läns landsting
126765
262362
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
249987
Summa

9747375

5!;%

45 % av Fast
kostnad
fördelad utifrån
yta km2
innevånare
2639581
7154
419036
8608
337045
7026
530914
12224
413 416
11693
227119
9385
282924
11637
68756
3166
185124
3039
1547820
11302
373095
5687
28779
1959846
329870
21789
346033
9633
314273
5659
334928
30223
336235
19629
291886
22957
152229
53753
315065
58872
300204
105205

55 % Fast
kostnad
fördelad
utifrån yta
228755
275247
224662
390872
373893
300 093
372102
101235
97174
361390
181846
920231
696720
308023
180951
966404
627652
734068
1718794
1882478
3364011

447420

14306600

11705400

Källa:
SGB Folkmängd 31.12 2014

Källa:
SGB 20130228

SUMMA

Fast
kostnad
2868336
694284
561707
921786
787309
527212
655026
169992
282298
1909 210
554941
2880 077
1026590
654055
495224
1301332
963887
1025954
1871 023
2197542
3664215
26012000

Justarad fast
kostnad uUfrån Andel av Antal
tak 10 000
fast flygtim Krlflygkr/flygtimma kostnad (2012) timma
3150000
12%
315 10000
915327
4%
126
7264
420000
2%
42 10000
1215260
5%
140
8680
210000
1%
21 10000
42 10000
420000
2%
420000
2%
42 10000
224113
1%
84
2668
350000
1%
35 10000
2030000
8%
203 10000
2%
560000
56 10000
2520000
10%
252 10000
210000
21 10000
1%
210000
1%
21 10000
1%
350000
35 10000
700 000
3%
70 10000
560000
2%
56 10000
1352593
5%
258
5243
2466711
625
3947
9%
2897186
11%
388
7467
4830811
19% 1175
4111
26012000

4007
Källa:
Norrlandstingens egen info

land+ inlandsvatten+de fyra stora sjöarna

MatFribergs analys söder

exkl havsvatten ut till territorialgräns

utifrån le\lerantörsinfo

exkl havsvatten ut till territorialgräns
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Bilaga 4.
Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd i riket 31.12-2014. 1L
Folkmängd

Andelskapital, Kronor

2198044

2198044

Uppsala

348942

348942

Södermanland

280666

280666

Östergötland

442105

442105

Jönköping

344262

344262

Kronoberg

189128

189128

Kalmar

235598

235598

Gotland

57255

57255

Blekinge

154157

154 157

1288908

1298908

310685

310685

1632012

1632012

Värmland

274691

274691

Örebro

288150

288150

Västmanland

261 703

261 703

Dalarna

278903

278903

Gävleborg

279991

279991

Västernorrland

243061

243061

Jämtland

126765

126765

Västerbotten

262362

262362

Norrbotten

249987

249987

9747375

9747375

Stockholm

Skåne
Halland
Västra Götaland

Summa:

1) Källa: seB Folkmängd 31.12 2014

g / ! ~7q- 5'CL
Bilaga Sa
Preliminär budget för 2016
samt kalkyl för 2017 och 2018 1 totalt

2018

Koordineringscentral
Uppstart
Drift

Sjukvårdspersonal
Uppstart
Drift
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Medicinsk teknisk org.
Uppstart
Drift

Administration
Uppstart
Drift
Projektledn, central/västerbotten. 2013-15

5022

Projketledning, västerbotten

1500

Totalt:

7422

7882

26012

Bilaga 5b
Preliminär budget 2016 Om 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna för egen regi verksamhet
Fasta kostnader
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge

272

Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa:

%-uell fördelning

20 % av FK

av FK

att inbetala 5 jan.

3150000
915327
420000
1215260
210000
420000
420000
224113
350000
2030000
560000
2520000
210000
210000
350000
700000
560000
1352593
2466711
2897186
4830811

12,11
3,52
1,61
4,67
0,81
1,61
1,61
0,86
1,35
7,80
2,15
9,69
0,81
0,81
1,35
2,69
2,15
5,20
9,48
11,14
18,57

26012001

100

630000
183065
84000
243052
42000
84000
84000
44823
70000
406000
112000
504000
42000
42000
70000
140000
112000
270519
493342
579437
966162
5202400
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> > > "Mats Friberg" <matsfriberg53@gmail.com> 2015-05-11 09:33 >>>
Efter Diskussion mellan några landsting, har vi beslutat att ändra i bilagan som samverkansavtalet mellan
kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting som ingår som en del i beslutsbrev med An satser
inför er beredning och beslut i landstingsstyrelse och fullmäktige. Ändringen avser att Västerbottens läns
landsting är vårdgivare. Tidigare var skrivningen att kommunalförbundet skulle vara vårdgivare.
Den 24/4 skickades urspungsmaterial till ert diarie och 4/5 en rättelse om bilaga nummer i samma ärende.
( Det visar att vårt arbete är ett utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga landsting och kommer så att
vara ytterligare en tid, vilket gör det intressant att medverka och även påverka)
Bästa hälsningar
Mats Friberg
Projektledare och nationell samordnare av svenskt ambulansflyg
matsfriberg53@gmail.com
0709-504131

fil e :11IH:/profil/Mina%20dokumentJGroup Wise/meddelandehtml_24.html
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<matsfriberg53@gmaiI.Com>~~6

>>> "Mals Friberg"
Den 24/4 skickades material för diarieförning i for';:n~

Sida 1 av 1

»>

Förbundsordning
Beslutsbrev
Bilagor
Inför beslut i ert landsting om bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg samt att landstingen
skall äga flygplanen i kommunalförbundet.
Har av ett par landsting uppmärksammats på att 3 stycken justeringar kan göras för att bli helt korrekt. Ber
er göra detta själva då jag efter avstämning med delar av min arbetsgrupp enats om att INTE skicka helt en
ny helt komplett omgång då materialet är omfattande.
Justeringar avser:
I beslutsbrevet: -

I fjärde Att satsen (första sidan) ändras till bilaga 4 ~
Under Stycket Andelskapital (femte sidan) andra raden ändras till .. 5 januari 2016 ..

I Förbundsordningen: -17 §, 6 stycket ändras till ... bilaga 1.

Tack på förhand för er hjälp.
Mats Friberg
Projektledare och nationell samordnare för svenskt ambulansflyg
Matsfriberg53@gmail.com
0709-504131

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline= 1&FILEREF=9511 03&frame=1

2015-05-07
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Från:

"registrator-rs@gotland.se" <registrator-rs@gotland.se>
<jan.olsson@gotland.se>
<helena.wottle@gotland.se>
Kopia:
2015-04-27 11: 14
Datum:
Ärende:
RS 2015/273 Nytt ärende i W3D3! - "Beslut i landstings/regionstyrelser om bildande av
kommunalförbund svenskt ambulansflyg sa ...

Till:

Hej Janne, du har ett nytt ärende i W3D3!
Ärendenr RS 2015/273 med ärendemening "Beslut i landstings/regionstyrelser om bildande av
kommunalförbund svenskt ambulansflyg samt ägande av flygplan".
Jan Olsson är utsedd som ansvarig handläggare.
Deadline är satt till den 6 maj för Au 19 maj, Rs 28 maj och beslut i RF 15 juni.
En första kommunicering har tagits med Rolf Forsman om lämplig hantering av ärendet då HSN har
sammanträde först den 10 juni. Rolf avser att ta kontakt med dig.
Använd detta ärendenummer i all kommunicering i ärendet.
Kontakta oss i registraturen om du har frågor om registrering i W3D3.
Hälsningar
Per Lundin
Region Gotlands gemensamma registratur
Länk till inloggning Standard: http://w3d3.gotland.se.
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Jan Olsson - Sv: Vd: Beslut i landstings/regionstyrelser om bildande av
kommunalförbund svenskt ambulansflyg samt ägande av flygplan.

Från:

Per Lundin

Till:

Registrator-RS Registrator-RS

Datum:

2015-04-27 09:57

Ärende:

Sv: Vd: Beslut i landstings/regionstyrelser om bildande av kommunalförbund svenskt ambulansflyg
samt ägande av flygplan.
Jan Olsson

Kopia:

Hej Lena!
Registreras i RS och i HSN med notering om att handlingar förvaras i RS-serien då ärendet avser beslut i
fullmäktige.
Hälsningar
Per

> > > Registrator-RS Registrator-RS 2015-04-24 15:01 > > >
Hej Per!
ska detta registreras både i RS och HSN? eller enbart i HSN?
Lena
>>> "Mats Friberg" <matsfriberg53@gmail.com> 2015-04-2414:12 > >
Hej,
Översänder här förbundsordning för svenskt ambulansflyg samt beslutsbrev med Att, satser och tillhörande
bilagor.
Viktigt att ärende skyndsamt skapas för beslut i ert landsting/region styrelse samt i ert fullmäktige på
datum som beskrivs i bifogat beslutsbrev. 18 juni respektive 18 september är två viktiga datum för beslut.
Underlagen och ärendet har beretts under ett par år och har nu i vinter/vår beslutats i nationella politiska
styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård samt nyligen på landstingsledningseminarie på Högberga där
flesta landstings ordförande/vice ordförande och direktör fanns med.
Tacksam för återkoppling till min mejiadress nedan att ni tagit emot handlingarna och registrerat
handlingarna för beredning till er styrelse/fullmäktige.
Bästa hälsningar
Mats Friberg
Matsfriberg53@gmail.com
0709-504131
Projektledare och nationell samordnare för luftburen ambulansflyg

file:///C:/Users/JNON/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/553E07FAGkAdm-AnvAdm ... 2015-04-28
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Jan Olsson - Sv: Deltagande i bildandet av kommunalförbund för ambulansflyg

Från:

Per Lindskog

Till:
Datum:

Dalemar, Maria; Forsman, Rolf; Jansson, Björn; Olsson, Jan; de Maeck...
2015-05-1110:29

Ärende:

Sv: Deltagande i bildandet av kommunalförbund för ambulansflyg

Kopia:

Hallberg, Karin; Henziger, Henry; Högberg;Asa; Lundin, Per; Petters ...

Hej på er! Som bekant hade jag inte möjlighet att närvara på Högberga när frågan diskuterades där. Jag
håller med Stefaan att vi bör säga ja till att gå med i aktuellt kommunalförbund. Jag ser inte alternativet att
inte vara med. Sedan har vi kcistnadsfÖrdelningsfrågan.:.. måste erkänna att jag inte satt mej in den särskilt
noga utan jag litar helt och hållet på HSF:s bedömningar och .är beredd att ta dessa som Lk:s.
Sammanfattningsvis jag är beredd att stå för en tjänsteskrivelse som säger ja till kommunalförbundet och det
som HSF tycker om kostnadsfördelning .. Ro'lf oöh Janne kan väl samordna ihop en skrivelse där vi säger att
samråd skett mellan HSF och LK ... har inte koll på svars"tid, men vi får väl lägga på bordet på RSau. / Pelle
>;, > Stefaan de Maecker 2015-05-11 09:45 >>>
Hejjan!
Jag har bett Pelle vid två tillfällen på var sitt regionrådsmote att säkerställa att frågan skulle samordnas med
HSN för att undvika en problematisk hantering. Trots detta verkar så inte ha skett.
Anledning till att HSN inte har kommit in med ett formellfremissvar till RS är att tiden har varit lika lång för
beredning som för LK. Ärendet kommer upp på juni-sammanträdet och skulle i enlighet med
överenskommelse med Pelle ske i en parallell, samordr.lad process.
Om jag får ha en åsikt om själva beredningen föreslår jag en kontakt med Maria Dalemar (Rolf Forsman som
annars är sakkunnig hos oss är ledig) för en genomgång av hur vi kan tänka ur ett gotlandsperspektiv.
Såväl på tjänstemannanivå som politiskt (bl a landstingsledningsseminariet) har vi arbetat med frågan. Vi
hi'H bl a tryckt på och fått en bättre lösning kring fördelhingen för de fasta kostnaderna. Det finns även
andra goda skäl till att säga ja till att ingå i kommunalförbundet.
ViinIigen,
·Stefaan.

:.

"

Stefaan De Maecker (MP)
Regionråd
Visborgsallen 19
62181 Visby
Tel: +46 (0)498-26 96 06
Mobil: +46 (0)704-47 73 24
E-post stefaan.de.maecker@gotland.se

»> Jan Olsson 2015-05-08 17:14 »>
Hej, har skrivit ihop ett första utkast i detta ärende (RS 2015/273) som jag har deadline till på måndag, fick
ärendet förra veckan! Ni är nog mer insatta i, detta ärende än jag eftersom det var uppe till behandling som
en remiss i höstas. Jag har sattihop en beskrivning av hur jag förstått medlemskapets ekonomiska
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innebörd. I beslutsförslaget har jag nu bara föUt det som regionstyrelsen beslutade i september 2014.
Jag mottar gärna info, synpunkter och annat som kan ge en vägledning om hur ärendet ska hanteras
fortsättningsvis. Remiss till HSN har inte hunnits med men där kanske uppfattningen redan är klar så var snäll
upplys mig!
Jag lägger med några av ärendets filer som kan vara till nytta.
Ha en skön helg!
Mvh
Janne

Jan Olsson

chefsjurist
E-post: jan.olsson@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-2693 17, 0704-47 67 19
Ledningskontoret, Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby

~Region

~ Gotland
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Jan Olsson - Sv: Deltagande i bildandet av kommunalförbund för ambulansflyg

Från:

Stefaan de Maecker

Till:

Björn Jansson; Jan Olsson; Maria Dalemar; Per Lindskog; Rolf Forsman

Datum:

2015-05-11 09:45

Ärende:

Sv: Deltagande i bildandet av kommunalförbund för ambulansflyg

Kopia:

Helena Wottle; Henry Henziger; Karin Hallberg; Patrik Pettersson; Pe ...

Hej Jan!
Jag har bett Pelle vid två tillfällen på var sitt regionrådsmöte att säkerställa att frågan skulle samordnas med
HSN för att undvika en problematisk hantering. Trots detta verkar så inte ha skett.
Anledning till att HSN inte har kommit in med ett formellt remissvar till RS är att tiden har varit lika lång för
beredning som för LK. Ärendet kommer upp på juni-sammanträdet och skulle i enlighet med
överenskommelse med Pelle ske i en parallell, samordnad process.
Om jag får ha en åsikt om själva beredningen föreslår jag en kontakt med Maria Dalemar (Rolf Forsman som
annars är sakkunnig hos oss är ledig) för en genomgång av hur vi kan tänka ur ett gotlandsperspektiv.
Såväl på tjänstemannanivå som politiskt (bl a landstingsledningsseminariet) har vi arbetat med frågan. Vi
har bl a tryckt på och fått en bättre lösning kring fördelningen för de fasta kostnaderna. Det finns även
andra goda skäl till att säga ja till att ingå i kommunalförbundet.
Vänligen,
Stefaan.

Stefaan De Maecker (MP)
Regionråd
Visborgsallen 19
62181 Visby
Tel: +46 (0)498-26 96 06
Mobil: +46 (0)704-47 73 24
E-post stefaan.de.maecker@gotland.se
> > > Jan Olsson 2015-05-08 17:14 > > >
Hej, har skrivit ihop ett första utkast i detta ärende (RS 2015/273) som jag har deadline till på måndag, fick
ärendet förra veckan! Ni är nog mer insatta i detta ärende än jag eftersom det var uppe till behandling som
en remiss i höstas. Jag har satt ihop en beskrivning av hur jag förstått medlemskapets ekonomiska
innebörd. I beslutsförslaget har jag nu bara föUt det som regionstyrelsen beslutade i september 2014.

Jag mottar gärna info, synpunkter och annat som kan ge en vägledning om hur ärendet ska hanteras
fortsättningsvis. Remiss till HSN har inte hunnits med men där kanske uppfattningen redan är klar så var snäll
upplys mig!
Jag lägger med några av ärendets filer som kan vara till nytta.
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Alla landsting ska gemensamt köpa ambulansflygplan
som ska upp i luften år 2018.
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SJUKvARD

Landstingen ska
äga ambulansflyget
fiiI Ambulansflyget i Sverige
ska samordnas nationellt
och landstingen går snart
ut i upphandling av flygplan och operatörstjänst.
I januari nästa år bildar
samtliga landsting och regioner kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
som ska ansvara för verksamheten. Formellt beslut
fattas i september.

Ambulansflyget ska starta i
mars 2018 och redan innan
sommaren går underlaget
till upphandling av driften
ut. Efter sommaren startar
upphandlingen av flygpla-

nen, som landstingen kommer att äga själva.
-Vi ska köpa sex plan till
en kostnad av 400-550 miljoner kronor, beroende på
vilkel}. typ av plan det är, vi
har fem sex att välja på, säger Mats Friberg, projektledare för ambulansflyget
- De privata operatörernasom kör planen tycker
det är en fördel att vi köper
planen, det är en tung investering för dem. Vi tror
att vi får in fler anbud på
det här sättet.
Driften beräknas gå på
runt 100 miljoner kronor
per år.

Dlattf~llf;;r inknn
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R~gionstyrelsen

1 (1)

RS 2013/831

Yttrande

Patrik Pettersson

25 september 2014

3~v
-IJ-cA
If
Styrgruppen för luftburen
ambulanssjukvård

~

gm. matsJriberg@vgregion.se
kop. erik.weiman@lul,se

Remissyttrande angående bildande av kommunalförbund
för svenskt ambulansflyg m.m.
Regionstyrelsen i Region Gotland - som noterat att hälso- och
sjukvårdsnämnden i svar på internremiss anser att det är rimligt att Region
Gotland blir medlem men har farhågor om en otillräcklig reglering av
kostnadsfördelningen i förbundet - får svara följande på remissen.
Föreslagen förbundsordning

Region Gotland är inte ett landsting. Därför bör inte rättighet eller skyldighet
i en förbundsordning där Region Gotland avses vara medlem ha sin
utgångspunkt i egenskapen landsting. Det är vidare otillfredsställande att
modellen för fördelning av kostnader inte närmare utvecklats i
förbundsordningen.
Medlemskap i kommande kommunalförbund

Region Gotland är intresserat av att fortsatt samverka kring dessa frågor.
Däremot anser Region Gotland att frågan om medlemskap är för tidigt väckt.
Region Gotland vill åtminstone för egen del därför först avvakta resultatet
från utvärderingen av samverkansavtalet innan medlemskap övervägs. Vill
andra bilda förbundet redan nu, har regionen inget emot det utan ser fram
emot att samverka med det.
Starttidpunkt för kommunalförbundet

Region Gotland avstår ifrån att lämna synpunkter på lämplig starttidpunkt.

Region Gotland

Äke Svensson
ordförande

Besöksadress Visborgsallen 19

Jan Björinge
regiondirektör

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 1897 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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

Rs § 268
Au § 259

Remiss. Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
m.m.
RS 2013/831
- Hälso- och sjukvåtdsnämnden 2013-12-20
- Uppsala läns landsting 2014-06-12
- Ledningskontoret 2014-08-18

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande över remissen om bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Paragrafen flirklarades omedelbartjusterad.

Styrgruppen för luftburen ambulans sjukvård hade remitterat ett förslag om att bilda ett
kommunalförbund (ett slags specialkommun) för ambulansflyg. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att inhämta hälso- och sjukvårdsnämndens synpunkter på hur ett
remissvar borde utformas. Nämnden har inkommit med två yttranden. Nämnden har å
ena sidan funnit det rimligt att regionen skulle bli medlem av kommunalförbundet. A
andra sidan har nämnden framfört invändningar om att innehållet i föreslagen förbundsordning är otillräckligt vad gäller kostnadsfördelningen.
Region Godand har genom hälso- och sjukvårdsnämnden träffat ett samverkansavtal Gfr
4 § hälso- och sjukvårdslagen) med Västerbottens läns landsting (VLL) om ambulansflyg~änster.

VLL skall bedriva viss verksamhet i egen regi men upphandla själva flyg~änsten. Samverkansavtalet skall gälla från det att det undertecknats och under hela den
tid det upphandlade avtalet gäller. Av VLL:s anbudsinbjudan 28 mars 2014 om
ambulans transport med flygplan (VLL 1888-2013) framgår att avtals tiden för den
upphandlade ~änsten är sex år ~ed om option på förlängning två gånger om tre år
vardera, d.v.s. maximalt tolv år, med tidigast start 1 april 2015.
Av samverkansavtalet framgår vidare att "inom två år från starten av upphandlingskontraktet med flygoperatören startat ska en utvärdering av de verksamhetsmässiga och
ekonomiska effekterna av detta avtal utvärderas." Ledningskontoret förstår detta som
att en utvärdering av samverkansavtalet mellan regionen och VLL skall göras inom två
år från det att man börjat flyga.

forts.

Utdragsbestyrkande:
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Region
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Gotland
Protokoll

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

Rs § 268 forts.
Au § 259

Det framgår inte av samverkansavtalet att det skulle vara interimistiskt. Däremot anges
att samverkansavtalet kan överlåtas till kommunalförbund.
Ledningskontoret bedömer att VLL kommer att stå vid sina utfästelser. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har upplyst om att flygoperatörens avtalsstart numera beräknas bli 1
januari 2016. Lyckas upphandlingen med detta skall Region Gotland ha tillgång till
flygambulans*nster t.o.m. 31 december 2021 och med förlängning t.o.m. år 2024 eller
rentav år 2027. Samverkansavtalet skall utvärderas före utgången av 2018. Lyckas inte
upphandlingen, finns ändå ingen som flyger upphandlat även om ett kommunalförbund
bildats.
Ledningskontoret berörde i sin förra skrivelse att en nationalisering genom kommunalförbund av vissa verksamhetsgrenar från hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde kräver samordning av regionstyrelsen. En spridning av fenomenet skulle
exempelvis kunna leda till en nationell kirurgi, en nationell röntgen osv. som alla skulle
kräva extern samordning för att få till en sammanhängande vårdkedja. Den vårdkedjan
sköter idag hälso- ochsjukvårdsnämnden med ansvar för såväl verksamhet som
ekonomi.
Ledningskontoret anser sammanfattningsvis att frågan om bildande av kommunalförbund är för tidigt väckt. Utvärderingen av samverkan bör avvaktas. Detta sammantaget med vad hälso- och sjukvårdnämndens befarar om en otillräcklig reglering av
kostnadsfördelning mellan medlemmarna i kommunförbundet medför att ledningskontoret avstyrker att Region Gotland redan nu skulle förklara sig beredd att ingå i
förbundet.
Anm:

Expedieras:
Ledningskontoret - Patrik Pettersson

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utd ra gsbestyrka nde:
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Ledningskontoret

1 (3)

Ärendenr RS 2015/118
Handlingstyp Beslut

Karin Farinder

Datum 28 april 2015

Region Gotland
Regionstyrelsen

Nominering till LAG i nya föreningen för lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden Gotland (2015-2021)

Förslag till beslut
• Regionstyrelsen nominerar fyra (4) representanter för Region Gotland till nya
LAG, varav två politiker och två tjänstemän.
•

De två politikerna, med representation från både majoritet och opposition, utses
på delegation av regionstyrelsens arbetsutskott.

•

De två tjänstemännen utses på delegation av regiondirektör.

Bakgrund
Under 2014 och början av 2015 har Gotland i bred samverkan mellan privat, ideell
och offentlig sektor arbetat fram en strategi med utgångspunkt från alla fyra fonder,
regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden och landsbygds fonden. Det
finns sedan tidigare goda erfarenheter av leadermetoden i landsbygds- och
fiskeriprogrammet.
Strategins vision är Gotland tillsammans.pr hållbar tillväxt, engagemang och livslust blir så
mycket bättre! Analysen som ligger till grund för strategin pekar ut riktningen mot
några övergripande målområden. De handlar om hållbartJo'retagande, om Jo'mtsättningar
Jo'r att leva och verka, om Jo'mtsättningarfor attraktiv och god mib'o' i närområdet, om social
gemenskap och mijjligheter till inflytande oavsett individensJo'mtsättningar, samt om omställning
till en energisnål och klimatanpassad ekonomi,
Skrivargruppen/ arbetsgruppen har bestått av representanter för ideell, privat och
offentlig sektor genom LRF Gotland, Hushållningssällskapet Gotland,
Länsbygderådet Gotland, Coompanion Gotland, Fiskeområdesgrupp Gotland,
Studieförbundet Vuxenskolan, Tillväxt Gotland, Region Gotland, Länsstyrelsen i
Gotlands län samt sakkunnig från Leader Gotland,

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Arbetsgruppen har under 2014 och 2015 rapporterat till en referensgrupp,
motsvarande ett partnerskap, bestående av mer än 20 organisationer. Särskild
sakkunskap inom olika ämnen, t ex fiskerinäringen, har funnits med och det har
dessutom tagits stöd av olika fokusgrupper för diskussioner i olika frågor kring
innehållet i strategin. Fokusgruppernas inriktning har varit: besöksnäringen, fiske och
vattenbruk, lantbruk, mat och livsmedel, barn och ungdom/ föräldraföreningarna,
Regional Digital Agenda, idrott, lokal ekonomi, energi och klimat.
Genom att redan i planerings fasen involvera nya aktörer via särskilda fokusgrupper
finns en grund lagd för att nya, breda, perspektiv tas tillvara i det fortsatta arbetet när
strategins innehåll ska förverkligas. Hela organisationen - förening, LAG och kansli ska tillsammans arbeta proaktivt för att skapa intresse för mer och ny samverkan. Det
ska vara möjligt att pröva nya arbetssätt och metoder, där grupper som inte tidigare
känt sig engagerade i utvecklingen kan känna engagemang för samhällsutvecklingen
och där kunskap kan delas. Kansliet kommer att ha väsentlig roll som inspiratör och
bollplank för att hjälpa LAG att få fram projekt med bärkraft.
Under våren har Jordbruksverkets bedömningar av inlämnade strategier pågått. Den
21 april skickades prioriteringsbesked ut. Av Jordbruksverket prioriterad budget för
arbete med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden på Gotland under perioden
2015-2021 över alla fyra fonder är 57 mkr. 33% offentlig med finansiering ger totalt
18,8 mkr. Innan områden kan bli godkända måste de göra kompletteringar av
strategi, budget och finansiering, samt bilda organisation. Formella startbesked till de
strategier som går vidare ges under augusti- december. EU-kommissionen måste
även ha godkänt programmen för de olika fonderna och de svenska regelverken
måste vara fastställda innan Jordbruksverket kan fatta beslut.
Under våren har även valberedningens arbete pågått [ör att nominera till det
kommande LAG (styrelse enligt leadermetoden - Local Action Group). Det är nu
dags för Region Gotland att nominera sina representanter till LAG. I förarbetet inför
start av föreningen har arbetsgruppen även arbetet med förslag till föreningens
stadgar och förslaget är att respektive sektor, privat, ideell och offentlig, ska ha 3040% av LAGs representanter.

Bedömning
I föregående LAG har Region Gotland haft tre representanter: två politiker och en
~änsteman. Förslaget är nu att nominera fyra representanter av skälen:
•

bredare kompetens, vilket blir värdefullt med tanke på strategins innehåll och
krav

•

större möjlighet till kontinuitet för Region Gotland, exempelvis om någon
representant blir sjuk
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Att Region Gotland nominerar fyra personer kommer inte att betyda att man
automatiskt får fyra platser i nya LAG, utan det är avhängigt hur valberedningens
rekommendation blir, samt hur stämman beslutar. Ur bland annat med finansieringsoch kvalitetsperspektiv är det intressant att fler offentliga organisationer deltar i
arbetet och finns representerade i LAG.

Ledningskontoret

Exp till:

3 (3)

Ledningskontoret

287

Karin Farinder

1 (5)

Ärendenr RS 2015/91
Handlingstyp Beslut
Datum 2015-04-28

Region Gotland
Regionstyrelsen

Medfinansiering av programmet lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden på Gotland perioden 2015-2021
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen beslutar medfinansiera programmet Lokalt ledd utveckling
genom Leadermetoden Gotland 2015-2021 upp till som mest 18,8 mkr under
perioden 2015-2021, under förutsättning att 1:1-medelligger kvar på
samma nivå som i dagsläget.

•

Regionstyrelsen beslutar att utfärda medfinansieringsintyg enligt ovan och
lämnar verkställighet till näringslivschef och regiondirektör.

Bakgrund
Gotland har under två tidigare perioder varit Leaderområde. I första perioden,
2000-2006, låg förvaltningen under myndigheten Glesbygdsverket. Under
strukturfondsperioden 2007-2013 har Leader legat inom Landsbygdsprogrammet och därmed under Jordbruksverket. Finansiering har skett med
nationella offentliga medel, EU-medel och annan offentlig medfinansiering på
regional nivå. Gotland har tidigare lyckats bra med att få pengar - under
föregående period omfattades Leader Gotland av 100 mkr.
Under vårvintern 2014 organiserades ett arbete för att ta fram en ansökan och
en lokal utvecklingsstrategi för att Gotland ska bli ett nytt eget område inom
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. LRF Gotland tog på sig ansvaret
för att ansöka om förstudiemedel och leda processen och i februari 2014 hölls
ett första offentligt uppstartsmöte. Det var stor och bred uppslutning på mötet
och det beslöts att gå vidare med en skrivargrupp som fick i uppdrag att hålla
ihop arbetet framöver. Skrivargruppen har bestått av representanter för ideell,
privat och offentlig sektor genom LRF Gotland, Hushållningssällskapet
Gotland, Länsbygderådet Gotland, Coompanion Gotland, Fiskeområdesgrupp
Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Tillväxt Gotland, Region Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län samt sakkunnig från Leader Gotland.
Arbetsgruppen har under vår och höst 2014 rapporterat till en referensgrupp,
motsvarande ett partnerskap, bestående av mer än 20 organisationer. Särskild
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sakkunskap inom olika ämnen, t ex fiskerinäringen, har funnits med och det
har dessutom tagits stöd av olika fokusgrupper för diskussioner i olika frågor
kring innehållet i strategin. Fokusgruppernas inriktning har varit:
besöks näringen, fiske och vattenbruk, lantbruk, mat och livsmedel, barn och
ungdom/ föräldraföreningarna, Regional Digital Agenda, idrott, lokal ekonomi,
energi och klimat.
Näringslivet har varit särskilt representerat i partnerskapet genom att
Fiskeområde Gotland, Tillväxt Gotland, LRF, Företagarna,
Hushållningssällskapet, Gotlands Förenade Besöksnäring och Produkt Gotland
funnits med i partnerskapet. Den ideella sektorn har representerats genom
Länsbygderådet, Gotlands Idrottsförbund, Naturskyddsföreningen,
Bygdegårdarnas Riksförbunds Gotlandsavdelning, Gotländska
utvecklingsbolag i samverkan, Svenska kyrkan m.fl. De regionala
utvecklingsfrågorna och samordningen med fonder på regional nivå har
representerats genom Region Gotland och Länsstyrelsen. Särskilt sakkunnig
inom jämställdhet har adjungerats till interimsgruppen och till referensgruppen.
För att få allmänheten informerad och engagerad i lokalt ledd utveckling deltog
skrivargruppen vid Gotlands Skördefestival i september och fick då många
inspel. Förutom dialog via hemsidan och sociala medier har gruppen arrangerat
fem stormöten, fyra på landsbygden och ett i Visby. Många kom till mötena för
att lyssna, diskutera och väcka ideer om framtida behov av utveckling. Ett
flertal fördjupningsmöten med olika fokusgrupper, som fiske, vattenbruk och
ungdomar, har varit andra viktiga inslag för att få underlag till strategin.
Sammantaget har ett hundratal personer varit en del av processen. Strategin har
varit ute på remiss och även föremål för bearbetning under ett specifikt rådslag.
Skrivargruppen har under november 2014 varit inbjuden till Miljörådet och till
Näringslivsrådet som Region Gotland ansvarar för, för att berätta om lokalt
ledd utveckling och strategiarbetet.
Erfarenhet har även hämtats från den nuvarande LAG-grupp för Leader
Gotland och från nuvarande Fiskeområdesgrupp Gotland. Strategin är avstämd
med regionala och kommunala planer och strategier genom att Länsstyrelsen
och Region Gotland haft representanter i arbetsgruppen.
Gotland är i ett svenskt perspektiven levande landsbygdskommun med ett
starkt externt varumärke som förknippas med kvalitet och oförstörd natur.
Natur- och kulturresurserna kan användas ännu bättre för att stärka Gotlands
tillväxt. En utmaning är att bygga tillväxten på hållbarhet i alla steg, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Genom bred samverkan mellan ideell, privat och
offentlig sektor, innovativa tillvägagångssätt samt utbyte med aktörer på
nationell och internationell nivå, och med forskning, kan lokalt ledd utveckling
göra skillnad och ge resultat.
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Visionen är att Gotland tillsammans fiir hållbar tillväxt, engagemang och livslust blir så
mycket bättre! Analysen som ligger till grund för strategin pekar ut riktningen
mot några övergripande målområden. De handlar om hållbartfliretagande, om
flimtsättningar fiir att leva och verka, om fiimtsättningar fiir attraktiv och god mib'ii i
närområdet, om socialgemenskap och mi!Jligheter till inflYtande oavsett individens
fiimtsättningar, samt om omställning till en energisnål och klimatanpassad ekonomi.
Genom att redan i planeringsfasen involvera nya aktörer via särskilda
fokus grupper finns en grund lagd för att nya, breda, perspektiv tas tillvara i det
fortsatta arbetet när strategins innehåll ska förverkligas. Hela organisationen förening, LAG och kansli - ska tillsammans arbeta proaktivt för att skapa
intresse för mer och ny samverkan. Det ska vara möjligt att pröva nya
arbetssätt och metoder, där grupper som inte tidigare känt sig engagerade i
utvecklingen kan känna engagemang för samhällsutvecklingen och där kunskap
kan delas. Kansliet kommer att ha väsentlig roll som inspiratör och bollplank
för att hjälpa LAG att få fram projekt med bärkraft.
Strategin för Gotland är en flerfondsstrategi som öppnar för att använda den
nya möjligheten att jobba med lokalt ledd utveckling i alla fyra fonderna,
regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden och landsbygdsfonden.
Det finns sedan tidigare goda erfarenheter av leadermetoden i landsbygds- och
fiskeriprogrammet. För att kunna genomföra arbetet inom ramen för den
definierade strategin krävs 33% offentlig medfinansiering. Arbetsgruppen
uppskattade budgeten för den definierade utvecklingsstrategin till totalt 81 mkr
(inklusive medfinansiering).
När beskedet om vilka områden som prioriterats för att gå vidare kom den 21
april 2015 stod det klart att Gotlands strategi var en av 48 prioriterade. Den
tilldelade budgeten landade på 56 903 265 kr (inkl med finansiering om 33%, d
v s 18,8 mSEK) fördelade över de fyra fonderna (se tabell nedan). Gotland
placerade sig således på en topp lO-placering i fråga om storlek på budget.
Leader Sydost hamnade i topp med 69 mkr. Fem områden blev helt utan
budget och får således inte gå vidare och bilda leaderområde.

Fond

Tilldelad budget per fond inkl.
övrig offentlig medfinansiering

Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling

Övrig offentlig
medfinansiering 33 %

38 685 446 kronor

12 766 197 kronor

Regionala utvecklingsfonden

3036631 kronor

1002088 kronor

Socialfonden

4334410 kronor

1430355 kronor

Havs- och fiskerifonden

10 846 778 kronor

3579437 kronor

Summa total budget

56903 265 kronor

18718071 kronor
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I värdering av respektive fond placerade sig Godands strategi på mycket
hedrande platser räknat i hur stor andel av respektive fond som godkänts:
• Landsbygdsfonden: fjärde plats (av 44)
• Regionalfonden: tredje plats (av 39)
• Socialfonden: sjunde plats (av 38)
.. Havs- och fiskerifonden: femte plats (av 13)
Deadline för inlämning av strategierna var i början av december 2014 och
under mitten av januari 2015 gavs feedback från Jordbruksverket om
möjligheter till förtydliganden. Den 21 april skickades alltså prioriteringsbesked
ut, men innan områden kan bli godkända måste de göra kompletteringar av
strategi, budget och finansiering, samt bilda organisation. Formella startbesked
till de strategier som går vidare ges under augusti- december. EUkommissionen måste även ha godkänt programmen för de olika fonderna och
de svenska regelverken måste vara fastställda innan J ordbruksverket kan fatta
beslut.

Syfte
Genom bred samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor, innovativa
tillvägagångssätt samt utbyte med aktörer på nationell och internationell nivå,
och med forskning, kan lokalt ledd utveckling göra skillnad och ge resultat för
hela Godands utveckling som plats att bo och verka på.

Mäl
Den godändska strategin har pekat ut ett antal övergripande mål:
..
..
..

hållbart småföretagande
leva och verka på hela ön
förnyelsebar energiomställning på Godand

Varje övergripande mål stöttas av ett antal definierade insatsområden.
Därutöver finns fem övergripande horisontella mål som ska genomsyra alla
delar av strategins genomförande:
•
..
.,
..
..

jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering
hållbar miljö
barns och ungas delaktighet
innovationer
folkhälsa

4
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Överväganden
Strategin för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Gotland 2015-2021
kopplar väl ihop med Vision Gotland 2025 och har som syfte att utveckla
Gotland som plats att bo och verka på. Metoden är ett komplement till andra
åtgärder för landsbygdsutveckling och tillväxt på Gotland. I och med
fyrfondssamverkan så kommer även Visby i fråga inom vissa typer av åtgärder.
Kraven på LAGs och kansliets roller har utvecklats genom att man dragit
lärdom av tidigare perioder. Nu är det krav på bättre kommunikation,
proaktivitet, att engagera nya krafter, samt ett kontinuerligt lärande. Genom att
tydligt ange att kansliet kontinuerligt ska stämma av med andra
utvecklingsaktörer för att samordna regionala utvecklingsinsatser så menar
ledningskontoret att det finns potential att nå värdefulla synergieffekter.

Motivering till beslut
Ledningskontoret anser att lokalt ledd utveckling är en värdefull metod för att
både skapa synergieffekter mellan olika utvecklingsinsatser för utveckling av
den framtidstro som finns på Gotland, av den gotländska landsbygden,
tillväxten och bilden av Gotland i stort. Leadermetoden är ett viktigt verktyg
för att engagera människor som bor, arbetar och lever på Gotland och för att
arbeta för att uppfylla Vision Gotland 2025.

Ledningskontoret
'-

Exp till:
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Ärendenr RS 2015/313
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Henry Henziger
Hans Lyttkens

Datum 2015-05-08

Regionstyrelsen

Budgetomföring investeringsanslag
Förslag till beslut
1.

Investeringsmedel, 452 tkr, för utbyggnad av nätkapacitet omdisponeras från
regionstyrelsen Oedningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

2.

Investeringsmedel, 500 tkr, för trafikstyrning datanät omdisponeras från
regionstyrelsen Oedningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

3.

Av avsatta investeringsmedel2015 för Merit, totalt 500 tkr, omdisponeras 272
tkr till projektet HR-system inom regionstyrelsens investeringsbudget.

4.

Av avsatta investeringsmedel2015 för e-~änster inkl eHälsa, totalt 2600 tkr,
omdisponeras 500 tkr till projekt HR-system inom regionstyrelsens
investerings budget.

Bakgrund och bedömning
Datanät
Ledningskontoret har investeringsmedel för utbyggnad av nätkapacitet liksom för
trafikstyming datanät. Kvarstående medel uppgår till 952 tkr. Flera insatser har
genomförts. Kvarstående behov på datanätsidan är att slutföra införandet av trådlösa
datanät i samtliga lokaler som de pedagogiska verksamheterna använder. Detta avses
göras under 2015. Dessa insatser hanteras direkt av bam- och
utbildningsförvaltningen. Ledningskontoret har fört en dialog med barn- och
utbildnings förvaltningen och enats om att medlen bör överföras till barn- och
utbildningsnämnden.
HR-system
Ett nytt HR-system införs för närvarande. Det är ett komplext och omfattande
projekt som har drabbats av vissa oförutsedda utgifter under projekttiden. Samtidigt
disponerar ledningskontoret investeringsmedel för andra IT-projekt som kunnat
slutföras till lägre utgift än budgeterat. Mot denna bakgrund föreslås att medel från
investeringsprojekten MERIT (272 tkr) samt e-~änster inkl eHälsa (500 tkr) överförs
till investeringsprojektet HR-system.
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Ärendenr RS 2015/297
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 6 maj 2015

Region Gotland
Regionstyrelsen

Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att en gotländsk mat- och livsmedelsstrategi ska arbetas
fram i samarbete meUan aktörer fcln den breda konstellation som bildades för
genomförandet av Matlandethuvudstadslret 2013 och med Region Gotland och
Länsstyrelsen Gotland som projektägare.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att planera och genomfora arbetet i
samarbete med Länsstyrelsen.

t
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Bakgrund
Livsmedelsbranschen på Gotland omsätter t 500 000 000 kr och ger nästan 400
arbets tillfallen, exklusive prUnärproduktionen, enligt ett arbete som genomfördes
under 2013 / 2014 med hjälp av Almi Företagspartner Gotland. Här fmn s många små
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foretag och en del mellanstora, och de har olika behov och utmaningar fo r sina
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verksamheter. Alla bidrar dock, i olika grad och på olika sätt, både till Gotlands
tillväxt och till bilden av Gotland.
Organisationsgraden för företagen inom mat- och livsmedelskedjan är generellt låg.
Stora delar av primärproduktionen, och den förädling som är närmast kopplad till
denna, företräds av LRF Gotland. Restauranger är någorlunda organiserade genom
bland annat Krögarföreningen och Kulinariska Gotland, men kafekulturen är inte
med. Förädlingsföretagenjindustriföretagen är främst organiserade genom
näringslivsorganisationer, och fokusområde Matturism är i sin linda.
Livsmedelsproduktion på Gotland har en relativt sett låg förädlingsgrad, vilket är en
utmaning och samtidigt en potential med tanke på inte minst det goda rykte som
gotländskt producerade råvaror, av både vegetabiliskt och animaliskt ursprung, har.
För Gotland har bra förutsättningar för att producera livsmedel- genom klimatet,
närheten till havet, solen, jordmånen osv, Här ftnns kunniga odlare och uppfödare,
och både konventionellt och ekologiskt odlade produkter. Gotland har även bra
förutsättningar för att ge matupplevelser, bland annat genom det stora antalet bra
restauranger på ön och unika förutsättningar som gotländsk tryffel, ftsketurism,
sparris och morotssafaris. Varumärket "Gotland" är viktigt för många av företagen,
men det är även så att företagen i mat- och livsmedelskedjan är viktiga för
utvecklingen av varumärket Gotland: en utveckling som behöver ta sig vidare från
besöksmål till Gotland som plats att bo och verka på.
Flera av företagen anger att ö-läget är en utmaning tids- och kostnadsmässigt när det
gäller att nå andra marknader och nya kunder. Utifrån resultat i undersökningar kan
även slutsats dras att offentliga upphandlingar har potential som både behöver
förstås och utnyttjas bättre. Rent allmänt så uppger många av våra företag på ön att
det kan vara svårt att rekrytera nyckelkompetens, och att man ser positivt på
samverkan, speciellt inom marknadssidan. Det ftnns även från flera håll ett uttalat
intresse för och behov av mötesplatser och arenor.
I handels- och grossistledet ser man ofta positivt på Gotlandsproducerat och märker
aven ökad efterfrågan av gotländskt. Som kedja har man inte full frihet att bygga
sortimentet själv och det kan vara svårt att få hyllplats. Man uttrycker ett önskemål
om att fler aktörer ska våga ta klivet upp från att vara riktigt små till lite större för att
vara en starkare och säkrare leverantör. Från detta led, och t ex restaurangledet, anger
man att kvalitet är viktigt - jämn kvalitet - så att förväntningarna uppfylls varje gång,
vilket i sin tur minskar svinn.
Ar 2013 blev Gotland Matlandethuvudstad med motiveringen " ... för Gotland ÄR
mat!" Detta år planerades och genomfördes i samverkan mellan representanter från
de flesta av de nu deftnierade fokus områdena. I den uppsummering av
Matlandethuvudstadsåret som gjordes 2014, var man överens om att det skulle vara
värdefullt att ha en gemensam strategi för det kommande arbetet. Det då deftnierade
Matlandetrådet har också utgjort förankringspunkt i planeringen av strategiarbetet.
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På Gotland går vi mot strömmen och blir fler och fler - boende, företag &
sysselsatta!
o

Företag och organisationer som representerar den gotländska kedjan för mat och
livsmedel har ökad kunskap och respekt för kedjans delar, vilket bland annat kan
används för ökat hållbart samarbete och samverkan.

@

F öretagen är i högre grad lönsamma och har ett hållbarhetsperspektiv som
inkluderar miljö, samt har skapat fler jobb samtidigt som fler företag har bildats.

o

(1)

F örädlingsföretagen använder i högre grad råvaror och ingredienser som är
hållbart tillverkade på Gotland och marknadsför det med stolthet samtidigt som
konsumenten uppfattar det som ett mervärde värt att betala för.
Ett antal förädlings företag som startat har gjort det utifrån innovativa affårsideer
som tar vara på konsument- och marknads trender så att Gotland är ledande
bland annat inom hälsa genom mat.

®

Maten i den offentliga verksamheten är ännu bättre och mer härproducerad,
vilket visar sig i kund- och brukarmätningar, och i inflyttarundersökningar maten var en bidragande anledning till att flytta till ön.

G}

Primärproduktionen på ön har etablerat långsiktiga samarbeten med potentiella
kunder, t ex restauranger, och arbetar därigenom mer marknads orienterat och
lyhört för kund- och konsumentbehov.

t.vUU
Det övergripande målet med detta arbete är att i brett samarbete arbeta fram en
strategi för det viktiga och utvecklingsbara området för mat och livsmedel. Målet
med att ha en strategi är i sin tur:
<iD

att arbeta utifrån en gemensam och förankrad strategi, vilken kan förverkligas
med fördjupade kunskaper, ökad respekt och gemensamma insatser.

G(~miUlmfSirra§lld~

Arbetet ska genomföras i brett samarbete med representanter från kedjans alla sju
deftnierade fokus områden: primärproduktion, förädling, offentlig måltid,
restaurang/kafe, handel, konsument och matturism. I den föreslagna
projektorganisationen är Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands Län
projektledare och utgör även projektledning.
I den breda arbetsgruppen (kallas projektgrupp nedan) utförs den största delen av
arbetet med att processa viktiga frågeställningar och deftniera prioriterade
insats områden. Fokusområdenas kunskap om sina situationer, behov och utmaningar
är själva basen i arbetet och alla deltagare i arbetsgruppen ansvarar för att lyssna och
rapportera in i projektarbetet.
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Den preliminära planeringen omfattar tre workshops, varav den första är öppen för
alla genom annonsering i Gotlandsmedia. Vid de följande två tillfallena deltar den
utkristalliserade projektgruppen med representanter från hela kedjan, samt ett antal
övriga aktörer av vikt för Gotlands mat- och l.ivsmedelsnäring. Förutom aktiva
företag i kedjan kan det då handla om aktörer som Gotland Grönt Centrum,
Hushållningssällskapet Gotland, Almi Företagspartner Gotland, måltidsförsörjning
och upphandling hos Region Gotland med flera.
Workshoptillfallena ska även innehålla inspiration och kompetensurveckling, t ex
kring konsumentens och marknadens roll i kedjan.
Tidplanen är optimistisk och önskar uppstart i juni 2015 med första workshop,
medan de två andra planeras under hösten/vintern 2015. Målsättningen är att kunna
presentera resultatet för beslut i regionstyrelsen i början av 2016, men det är
avhängigt dels när uppstart kan ske, dels nyckelaktörernas möjligheter att engagera
sig enligt planen.
Bedömning
Gotland är mat! Det fastslogs i motiveringen till att göra Gotland till
Matlandethuvudstad i Sverige år 2013. Mat och livsmedel är en stark och viktig
näring på och för Gotland - en näring med framtidspotential. Här fmns erkänt
duktiga, engagerade och drivna företagare i producentledet inom både vegetabilisk
och animalisk odling/uppfödning, här fmns innovativa företag inom förädlingsledet,
här fmns en stark vilja att arbeta med den offentliga måltiden, en stort antal väldigt
bra restauranger och ett engagerat handelsled.

Men aldrig är något så bra att det inte kan bli bättre! Till exempel skulle företagen
genom att mötas, över verksamhets- och branschgränser, lära sig mer om varandras
förutsättningar, behov och utmaningar, bli inspirerade av varandra och hitta nya
samarbeten på kort och längre sikt. Det nya området för matturism borde kunna få
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inspiration från andra områden för att forma sig och utvecklas. Detta strategiarbete
förväntas vara positivt utifrån minst två perspektiv:
19
<')

själva arbetet tillsammans som ger ökad kunskap och nya nätverk
den etablerade strategin med insatsområden som kan bidra till tillväxt och ökad
lönsamhet genom både eget och gemensamt arbete

Strategins gemensamt defInierade insatsområden kommer dock inte att ha en status
av att vara förfInansierade av regionala tillväxtmedel, utan som alltid gäller att den
största källan till fInansiering för näringslivsutveckling är företagens egna resurser i
form av eget kapital, lånefinansering och externt ägarkapital, vilket är viktigt att vara
tydlig kring.

Godändsk mat- och livsmedelsproduktion utgör en viktig del av godändskt näringsliv
och har potential av växa och utvecklas. Ledningskontoret anser att förutsättningarna
för utveckling och tillväxt förbättras med en regional strategi för mat och livsmedel.
Det fInns ett intresse från både företag och organisationer att gemensamt arbeta fram
en strategi, vilken skulle kunna fungera som utgångspunkt både för företagens egna
handlingsplaner och som vägledning för myndigheternas prioritering av
flnansieringsstöd.
Ledningskontorets analys ger att denna strategi kan bidra till att stärka och utveckla
flera av de i Näringspolitiskt program 2012-2015 fastslagna utvecklingsområdena. T ex
handlar det om Klusterutveckling (3.6), Kompetensförsörjning (3.5),
Entreprenörskap (3.2) och inte minst Bilden av Godand (3.1). Arbetet med strategin
och dess resultat ska även integreras med arbetet för Ärets Tillväxtkommun 2018.

Ledningskontoret

\J

Exp till:
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Pilot öppen innovation - Ansökan om medel föll" Il"egionala
tiliväxtåtgäll"der

förr:s~ag
(II

tm bes~lIJlt

Region Gotland beviljar ftnansiellt stöd till projektet med 50,00 % av
projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 209 500 kronor ur anslag
1: 1, Regionala tillväxtåtgärder.

Balkgrrllmrdl
Innovation och förnyelse är avgörande för att möta de stora utmaningar som vi står
inför som global uppvärmning, energibrist, åldrande befolkning, hälsoproblem,
säkerhetsrisker med mera. Innovation är också grundläggande för hållbar tillväxt och
välfård och för att vår regions näringsliv och ekonomi ska klara sig väl i den globala
konkurrensen.
Öppen innovation är ett samlingsbegrepp för att utbyta och utveckla ideer
tillsammans med människor utanför den egna organisationen. Det kan till exempel
handla om kunder, återförsäljare, leverantörer och branschkollegor.
Science Park Gotland har under 2014 gjort en förstudie om hur man skulle kunna
arbeta med att etablera en "innovationsarena" i Visby och dra nytta av
genomströmningen av människor, läget, aktörer på ön och miljön. Att etablera en
arena för öppen innovation på Gotland skulle utgöra en utvecklingsmöjlighet för hela
regionen i form av både nationellt och internationellt utbyte.
För att ta ett första steg i arbetet mot att etablera en "innovationsarena" på Gotland
vill Science Park Gotland genomföra ett pilotprojekt för öppen innovation i
samarbete med Gotlands Museum och deras framtidsarbete för Bungemuseet.

Syftet är att på sikt etablera Visby som en naturlig plats för möten, arbete och
utveckling kring arena för öppen innovation.

Region Gotland
(0)~98

Besöksadress VIsborgsallen 19

Telefoil +%

Postadress SE-62 i 81 Visby

E-post reglongotland@gotland.se

26 90 00

212000-0803
\tJe:bbpiats www.gotland.se
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Målsättningen för projektet är att ta fram en process och hitta en plattform som
passar för att göra fler delaktiga i innovationsprocessen. Vidare att bygga ett framtida
nätverk med olika kompetenser som kan användas i denna och framtida öppna
inn ova tionsp rocesser.
Vid projektslut maj 2016 skall följandeprojekt mål vara uppfyllda.
En process för öppen innovation vara utvecklad.
Utbildning av personal för facilitering av öppna innovationsprocesser vara
genomförd.
o
En genomförd innovationsprocess där kompetens utanför egna
organisationen bidrar till utvecklingen av Bungemuseets utveckling.

Genomför~nde

Pilotprojektet är baserat på öppen innovation och designmetodik med brukaren i
fokus. Projektet kommer att använda sig av 1OO-opens verktygslåda för att driva
öppna innovationsprocesser. Dessutom kommer Kairos Futures plattform Co:tunity
för öppna innovationsprocesser att användas.
I ett första steg skall viktiga aktörer deflnieras och kontaktas. Ett antal
referensgrupper kommer att identifleras och inkluderas i utvecklingsarbetet (tidigare
ägare, lokala intressenter, målgrupp barn och unga mfl).
Fyra workshops med olika fokusgrupper kommer att genomföras för att fånga upp
tendenser och utvecklingsideer.
Science Park Gotland kommer att facilitera och följa upp den öppna
innovationsprocessen genom analys och bearbetning av inkomna ideer i samråd med
projektgruppen. Slutprodukten av processen blir en utvecklingsplan för det "nya
Bungemuseet" som de nya ägarna kan arbeta vidare med.
Den öppna innovationsprocessen möjliggör för ett flertal personer att vara delaktiga
och projektet eftersträvar att aktivt arbeta med att integrera unga personer, män och
kvinnor samt personer med annat etniskt ursprung i processen.
Syftet är att på sikt etablera Visby som en naturlig plats för möten, arbete och
utveckling kring arena för öppen innovation.

Kostil1l2lds-

{DC~

. d<S1I1I 2[J):i!.!5-i!]]-[j):i!.-2@11!jHlij-]0CJ
fÖi1Iai1lsöerölI1Igs!bllJldget pelroo

Kostnader

2015

Egen personal/löner
Köpta tjänster
Övriga kostnader

180000
40000
119000

30000

230000
40000
149000

Summa kostnader
Fina nsiering

339000

80000

419000

Anslag 1: 1 Regionala tillväxtåtgärder
Science Park Gotland

169500
169500

40000
40000

209500
209500

Summa finansiering

339000

80000

419000

2016
50000

Totalt
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Att arbeta med en öppen innovations arena skapar förutsättningar för att på ett bättre
sätt utnyttja de olika kompetenser som flnns i samhället. Att skapa ett gott
utvecklingsklimat samt arenor för innovation och förnyelse är avgörande för att möta
de stora utmaningar som vi står inför i framtiden.
Pilotprojektet kommer att utveckla en process samt verktyg för att arbeta med öppen
innovation. Genom att utveckla en "öppen innovationsarena" kommer den
kreativitet och entreprenörsanda som flnns på Gotland bättre utnyttjas och positivt
bidra till regionens utveckling.
Projektet har stöd i det näringslivspolitiska programmet inom utvecklingsområde,
Entreprenörskap.

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Hlai1ldlil'lgsi:1fP Tjänsteskrivelse

Hans Lyttkens

DatLfiM 8 maj 2015

Regionstyrelsen

Regioroai Digital Agenda fölJ"
faststäl~ande av aJgendan

Got~and = FÖIJ"S~ag

tm

!Förslag tm besll!.!lt

®

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till Regional
Digital Agenda för Gotland och att skicka det vidare till
region fullmäktige för fastställande.

Bakgrund

Ett förslag till Regional Digital Agenda har tagits fram för Gotland. Syftet med
den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av prioriterade mål
och aktiviteter. Agendan är en handlingsplan för hur digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara i länet under resten av årtiondet. Styrande dokument
har varit den digitala agendan för Europa samt den digitala agendan för
Sverige.
Förslaget till agenda i sin helhet diskuterades vid en öppen hearing på regionen
den 29 januari 2015. Inbjudan gjordes bred och riktades till såväl allmänhet
som förtroendevalda och anställda.
Ungefär 100 personer deltog vid hearingen; lyssnade, kom med frågor och
bidrog med förbättrings förslag. Hearingen blev därmed en del av den
kreativa processen att skapa en gemensam agenda. Efter denna hearing
inbjöds även organisationer och myndigheter mer formellt att inkomma
med synpunkter och delta i ett samråd. Ytterligare någon synpunkt inkom i
samband med detta, och vissa justeringar har genomförts utifrån denna.
Under våren har också en internremiss av agendaförslaget genomförts till
nämnderna inom Region Gotland. Uppslutningen bakom förslaget har varit
stor, nämnderna ser agendan som en viktig del av styrningen av hur IT ska

Elesöksatlress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postaclress 621 81 Visby

Webbpl21ts www.gotland.se

Region

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Gotland
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Region Gotland

kunna bidra till verksamheterna och att utveckla tjänster gentemot boende,
besökare och företag. BUN skriver till exempel:
" (BUN) ... stödjer den Regionala Digitala Agendan i stort och anser att
insatsområdena är strategiskt viktiga och handlingsplanerna väl valda."
Tre nämnder: BUN/GVN samt HSN, ansåg att delar av agendan borde
omarbetas och utvecklas. Utifrån dessa yttranden har agendan i nära
samverkan med handläggare från berörda förvaltningar omarbetats.
Bedömning

Regional Digital Agenda för Gotland finns nu i ett förslag till slutversion
1,0. Förslaget går nu till regionstyrelsen. Om styrelsen ställer sig bakom
förslaget föreslås det skickas vidare till region fullmäktige för fastställande
den 15 juni 2015. Länsstyrelsen avser fastställa agendan samma dag.
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Inledning
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande på att använda IT. Detta ska leda till tillväxt och
utveckling. Under 2012 signerade Länsstyrelsen och Region Gotland tillsammans med dåvarande ITminister Anna-Karin Hatt en avsikts förklaring om att i bred samverkan ta fram en Regional Digital
Agenda för Gotlands län.
Syftet med den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter.
Agendan är en handlingsplan för hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i länet under resten av
årtiondet. Styrande dokument har varit den digitala agendan för Europa samt den digitala agendan för
Sverige.
Införandet av den digitala agendan vilar på en övertygelse om att dialog, öppenhet och transparens
gynnar samhällsutvecklingen, oavsett om det gäller kommunikation eller funktion. Öppen samverkan
mellan olika informationssystem är en kritisk faktor som bör prioriteras i det praktiska genomförandet.

Styrning
Övergripande styrgrupp har varit RegSam, en samarbetsgrupp där Region Gotlands
regionstyl'elseordförande, ett regionråd, ett oppositionsråd samt regiondirektör ingår liksom
landshövding, länsråd samt representanter för Uppsala Universitet Campus Gotland och
Arbetsförmedlingen. Löpande styrning av arbetet har skett via en operativ styrgrupp bestående av
representanter från Region Gotland och Länsstyrelsen.

Projektet och insatsomr~den
Under 2014 har sju strategiska områden tagits fram. En projektgrupp med representanter för Region
Gotland och länsstyrelsen har skapats, med Hans Lyttkens (IT-strateg Region Gotland) som
projektledare. Gruppen har inom sig tillsatt delprojektledare för de sju strategiska områdena. Utöver
ordföranden har arbetsgrupperna skapats genom att via en Kick Off för arbetet i juni 2014 öppna för
deltagande från länets offentliga organisationer, privata företag samt allmänheten som representeras av
deltagare från lokala sockenutvecklingsgrupper.

Förankring och slutresultat
I den regionala agendan presenteras 30 insatsområden från de sju arbetsgrupperna, där totalt 76 delmål
ska uppnås. Här finns även förslag på vem som ska ansvara för det fortsatta genomförandet.
Ett utkast till Regional Digital Agenda för Gotland har diskuterats vid en öppen hearing den 29 januari
2015. Formen hearing valdes för att skapa en öppen och kreativ dialog samtidigt som processen inför ett
fastställande effektiviserades. Organisationer har även mer formellt inbjudits till att inkomma med
synpunkter.
Dokumentet har fastställts av Länsstyrelsen på Gotland samt av Region Gotland den 15 juni 2015.
Visby den 15 juni 2015

Cecilia Schelin Seidegård

Bji/m janJJon

Landshövding Gotland

Ordförande regionstyrelsen, Region Gotland
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Bakgrund
Europeiska kommissionen lanserade 2010 strategin Europa 2020. Den digitala agendan för Europa är ett
av sju huvudinitiativ som ingår i strategin. Den svenska regeringen presenterade året därefter "IT i
människans tjänst en digital agenda för Sverige". Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till
att samhällets befintliga resurser ska nyttjas bättre. Den omfattar ett antal områden där IT ska användas
på nya och smartare sätt. Den nationella agendan öppnar i sin tur för att regionala digitala agendor ska
skapas för att genomföra de nationella målen samtidigt som hänsyn tas till de regionala behoven och
föru ts ättningarna.
Under Almedalsveckan 2012 signerades en avsikts förklaring att ta fram en Regional Digital Agenda för
Gotland av Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande i Region Gotland, av Cecilia Schelin Seidegård,
landshövding samt av IT-minister Anna-Karin Hatt.
Under 2014 skapades styrgrupper och projektgrupp för att genomföra avsiktsförldaringen. I juni 2014
genomfördes en Kick-Off för projektet. Vid Kick-Offen skapades arbetsgrupper för de sju strategiska
områden som agendan skulle omfatta. Grupperna skapades genom att representanter för den offentliga
sektorn, för privata företag samt för allmänheten via de socken föreningar som skapats i samband med
bredbandsutbyggnaden på Gotland fick anmäla intresse av att delta i ett eller flera av de sju områdena.
Sedan dess har ett intensivt arbete försiggått i arbetsgrupperna. Resultatet föreligger nu i denna skrift -

Regional Digital Agenda fOr Gotland.

Var står Gotland idag?
På Gotland har bredbandsutbyggnaden tagit en anmärkningsvärd fart och ön har gått från att näst intill
sakna fiber 2010, till att ligga i tätposition bland landets regioner. Kombinationen aven sockenmodell
som omfattar såväl fastboende som fritidsboende och en hög anslutningsgrad har lockat flera
marknadsaktörer till ön. Vid halvårsskiftet 2016 beräknas hela ön ha fibernät.
Utmärkande för den så kallade "Gotlandsrnodellen" är en stark offentlig styrning som ser till att näten
har en jämn kvalitet och är förberedda för framtida tekniska lösningar, samtidigt som socknarna har
goda möjligheter till att göra egna val.
Gotlandsrnodellen har rönt stort intresse hos myndigheter, organisationer, företag och andra regioner.
Gotland ses ur bredbandsperspektiv som en bra modell av Sverige med en väl fibrerad glesbygd och
många marknadsaktörer. "Gotlandsandan" uppfattas handla om att snabbt ta till sig och implementera
moderna metoder och tekniker. Detta har gjort att det finns uttalat intresse från myndigheter och
marknadsaktörer att driva pilotprojekt på Gotland inom det digitala området.

områden
Genomgående för de olika områden som presenteras är behovet av teknisk infrastruktur, som kan
möjliggöra kommunikation på olika sätt. För sjukvård och socialtjänst rnåste dessutom hög grad av
informationssäkerhet tillgodoses. Denna infrastruktur är en gemensam regional angelägenhet.
De sju
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

strategiska områdena som ingår i den gotländska agendan är:
Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad !T-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning
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Dessa sju strategiska områden är sedan indelade i 30 insats områden. Inom dessa insatsområden ska totalt
76 delmål uppnås under perioden 2015-2020. För varje område föreslås vem som ska vara ansvarig för
insatsen. År 2020 är ambitionen att Gotland ska ha uppnått målen och vara ett samhälle där ITverktygen är en viktig beståndsdel för att skapa ett samhälle som invånarna och näringslivet upplever är
väl fungerande och som har goda möjligheter att utvecklas i önskad riktning.

HorisonteUa mål
..

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga,
oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man. När vi talar om jämställdhet, jämlikhet och mångfald
i den digitala agendan utgår vi från de nationella och regionala målen. Vi vill med den regionala digitala
agendan bidra till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, köns överskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Den regionala digitala agendan vill bland annat skapa och utveckla digitala verktyg inom skolan som
gynnar flickors och pojkars möjligheter till yrkes- och utbildningsval. De ska bidra till val baserade på
intressen mer än könsbundna traditionella val. Den digitala tekniken ger också ökade möjligheter till
information och dialog oavsett språk och kultur. Digitala tjänster och förmedlade upplevelser genom
digital teknik underlättar för alla att delta i undervisning, kultur- och idrottsaktiviteter samt
samhälls dialog och debatt.

..

Miljömässig hållbarhet

Region Gotlands initiativ och åtagande med Ekokommun Gotland involverar alla på Gotland.
U tmaningen är att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland
till år 2025.
Den regionala digitala agendan bidrar till miljömässig hållbarhet. Med digitala metoder och tjänster
minimerar vi transporter och papperskonsumtion. Människor och aktiviteter blir mer platsoberoende
vilket gynnar miljön genom minskat resande.

..

Social hållbarhet

Det övergripande målet för det folkl1älsopolitiska området på Gotland är att gotlänningarna ska ha bra
hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad. Två målområden är
prioriterade: delaktighet och inflytande samt livsmiljö och levnadsvanor.
Den digitala agendan kan bidra till att dessa mål uppnås. Genom ökad IT-användning kan invånarna
göras delaktiga i ett socialt sammanhang. De ges möjlighet till att i det gemensamma digitala rummet få
möjlighet till att utöva fritidsaktiviteter, digitalt förmedlade kulturupplevelser och digitalt stödd
idrottsutövning. Det ökar också möjligheterna att inhämta gemensam kunskap för fler. Enkla och
intuitiva e-tjänster ger ett ökat antal personer möjlighet att kommunicera med den offentliga sektorn.
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Principiella utg~ngspunkter för den gotländska agendan
Fyra principer har varit viktiga utgångspunkter vid framtagandet av agendan:
.. Digitaliseringen ska utgå ifrån medborgarnas behov och sätta behoven i centrum
.. Digitaliseringen ska effektivisera och underlätta för alla parter
..

Digitaliseringen ska värna den personliga integriteten och tillgodose högt ställda krav på
informations säkerhet

..

Digitaliseringen ska ge förutsättningar för utveckling och ökad kvalitet

lFinansierung
I december 2014 godkände Europeiska kommissionen det regionala strukturfondsprogrammet
för Småland och Öarna. Detta program kan vara en finansieringskälla för delar av den digitala
agendan. I programmet står följande att läsa om Insatsområde 2 - Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten på IKT: "Den Jtiirre delen alJ alJJat/a medel inom temat kommer dock att
allokeraJ till imJeJteringJpn'oriteten att Jtärka IKT-tillämpningarJlir e-fiimaltning, e-lärande, e-integration, ekultttr och e-häIJOlJård.flir att nå en iffektivare och bättre r1Jetltlig Jektor, en ö'kad digitaliJering i närillgJ/ilJet och
jb"rbättra tillgång till E-Jamhälletflir alla. "Denna text stämmer mycket väl överens med innehållet i
den gotländska agendan.
Andra strukturfondsprogram kan också vara tänkbara finansieringskällor. Här blir regional
fondsamordning viktig. Utöver strukturfonderna kan extern finansiering bestå av ett antal andra
anslag, program, fonder och initiativ.

Genomförande av agendan
Regional Digital Agenda för Gotland har tagits fram aven projektgrupp med deltagare från
Länsstyrelsen och Region Gotland. En arbetsgrupp har skapats för vart och ett av de sju
strategiska områdena. Styrgrupper har varit RegSam samt den operativa styrgruppen.
Samma organisation föreslås övergripande ansvara för genomförandet av agendan. För att
hantera administrationen av arbetet avses projektgruppen förstärkas med en
projektadministratör. I agendan framgår sedan vilken organisation som ansvarar för respektive
insatsområde och delmål.

Genomförandet av Regional Digital Agenda för Gotland kommer att följas upp löpande. En
årlig uppföljningsrapport ska redovisas för projektets styrgrupper.
Delar av agendan kommer också att utvärderas. Sådan utvärdering kan ske till exempel genom
Uppsala universitet, genom konsulter eller via utvärdering som genomförs av interna resurser
vid någon av de offentliga organisationer som ingår i eller finansierar agendan.
I de fall delar av agendan finansieras (helt eller delvis) av externa medel, kommer krav på
uppföljning och utvärdering att ställas av finansiärerna.
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Agendans sju strategiska omr~den
1)

Digitalt stött företagande

sid

7

2)
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Digitalt stödd utbildning
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1,

Digitalt stött företagande

Företag påverkas på många sätt av digitaliseringen, bland annat när det gäller att utveckla nya
produkter och tjänster. Digitaliseringen kan också bidra till en effektivare produktion, att nå nya
marknader samt möjligheter att expandera och utveckla marknadsföringen och
kundkontakterna.

Huvudmål
Genom att utveclda och använda digitala lösningar bidra till tillväxt och ökad attraktionskraft
för näringslivet och Gotland.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Tillväxtansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med det företags främjande
systemet, näringslivet och utbildningssektorn.

Insatsområde 1

Kompetensutveckling och utbildning

Huvudmål: Stärkt konkurrenskraft för näringslivet genom ökad förståelse för och användning
av den digitala tekniken samt tillgång till kvalificerad IT-kompetens.
Delmål 1)
Öka företagens generella IT -kompetens
En ökad generell IT-kompetens hos de gotländska företagen innebär dels stärkt
konkurrenskraft för de enskilda företagen, dels bättre förutsättningar att utveclda
och nyttja digitaliseringens möjligheter för hela länet. Delmålet uppnås genom att
främja utbildningar för företagare till exempel inom e-handel, marknadsföring
eller som digitala "start-up paket" för nya företag.
Klardatum: 2020
Delmål 2) Öka tillgången till kvalificerad IT -kompetens.

Det behövs tillgång till kvalificerad IT-kompetens för att företag ska kunna
utveclda nya digitala produkter och tjänster och kunna konkurrera, kanske på en
global marknad. Delmålet uppnås genom att aktörer inom utbildningssektorn
utvecklar utbudet på Gotland av IT -utbildningar. Insatser omfattar också
rekrytering av kvalificerade medarbetare från fastlandet och internationellt.
Företag och myndigheter kan, enskilt och i samverkan, genomföra insatser för att
attrahera kvalificerad IT-kompetens och därmed stärka Gotlands attraktionskraft
för den här typen av arbetskraft.
Klardatum: 2020
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Insatsområde 2

Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

Huvudmål: Gotland erbjuder en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö för människor och
företag som vill utveckla och använda IT-lösningar i sin affårside eller för distansarbete.
Stärka Gotlands attraktionskraft
Stärka Gotlands attraktionskraft som plats för att starta upp och utveckla ITföretag, för företag som är beroende av kreativ och kvalificerad IT-kompetens
eller för medarbetare att arbeta på distans från. Det handlar om att skapa en
kreativ, innovativ och tillgänglig miljö för företagen och dess medarbetare.
Utbyggnaden av bredband är ett exempel på hur distansarbete kan främjas. Det
handlar också om att marknadsföra Gotland nationellt och internationellt som en
attraktiv plats för dessa företag .. Delmålet uppnås genom god samverkan mellan
Inspiration Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, UU Innovation,
Science Park Gotland, näringslivets organisationer och andra relevanta aktörer.
Klardatum: 2020
Delmåll)

Skapa mötesplatser och evenemang
Det är viktigt för små företag med teknisk och innovativ höjd att kunna samverka
med andra företag. Genom tätare kontakt mellan företag stärks branschsamverkan
och attraheras fler företag i branschen. Dehnålet uppnås genom att det
företags främjande systemet och andra aktörer skapar mötesplatser och evenemang
för företag som utvecklar och använder digitalisering som affårside. Ett digitalt
forum bör utvecklas för samverkan mellan näringsliv, akademin och offentlig
sektor, där konkreta problem och ideer kan diskuteras och projekt formas och
utvecklas.
Klardatum: 2020
Delmål 2)

Offentlig sektor bidrar till en attraktiv miljö för företagande
Delmål3)
Myndigheter bidrar till att skapa en kreativ, innovativ och tillgänglig miljö. Dels
som arbetsgivare, dels genom främjandeinsatser, men också genom att i sin
myndighetsutövning förenkla för företag. Som arbetsgivare behöver myndigheter
attrahera IT-kompetens för att utveckla och använda egna digitala lösningar.
Innovationsupphandling kan användas för att stimulera utvecklingen inom det
privata näringslivet. Myndigheterna kan förenkla för företag genom att utveckla
sin tillgänglighet och service, bland annat genom att erbjuda företag e-tjänster.
Region Gotland avser bland annat delta i ett nationellt pilotprojekt Verksamt. se 2.0 som syftar till att förenkla för företagen i sina kontakter med
offentlig verksamhet. Delmålet uppnås genom att myndigheter enskilt och i
samverkan bidrar till en tillgänglig och attraktiv miljö för människor och företag
som utvecklar och använder IT-lösningar.
Klardatum: 2020
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Insatsomräde3

Nya ideer, innovationer och marknader

Huvudmål: Stödja företag att utveckla nya produkter och tjänster samt hitta nya marknader.
Delmål l)
Öppna innovationsprocesser
Det krävs allt mer kunskap och kompetens för företag att hålla sig

konkurrenskraftiga i dagens snabba, digitala utveckling. Ett sätt är att arbeta med
det är genom så kallade öppna innovationsprocesser, som är en möjlighet för
företag att utveckla nya innovativa produkter och tjänster. Öppna
innovationsprocesser är beroende av transparens och öppen data, som redogörs
för under delprojekt E-tjänster. Delmålet uppnås genom god samverkan mellan
företag, universitet, och de företags främjande aktörerna.
Klardatum: 2020

E-handelsportaler
Det pågår en snabb utveckling ave-handeln och för företag är det en möjlighet
att nå nya marknader. Delmålet uppnås genom att främja gemensamma
e-handelsportaler för gotländska företag.
Klardatum: 2016
Delmål 2)

Delmål3)

Virtuellt byggande
Virtuellt byggande, vilket bland annat handlar om att ta fram tredimensionella
modeller under ett byggprojekt, har potential att skapa effektivare byggprocesser.
Delmålet uppnås genom att initiera en pilotstudie om att använda och utveckla
konceptet virtuellt byggande i planering, projektering och byggande av
infrastruktur och bostäder på Gotland.
Klardatum: 2016
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2.

E-tjänster

E-tjänster innebär tjänster som erbjuds och hanteras via digitala lösningar. Utvecklingen går
mot att detta framöver kommer att vara huvudkanalen mellan offentliga organisationer och
boende, besökare, näringsliv med flera. Detta avses leda till snabbare och bättre tjänster
samtidigt som resurs åtgången för administration kan minskas.
Huvudmäl
Huvuddelen av invånarnas, besökarnas och näringslivets I "sttukturerade kommunikation" (till
exempel direkta ärenden) med de offentliga organisationerna sker genom e-tjänster år 2020. De
offentliga aktörerna är i huvudsak Region Gotland, Länsstyrelsen samt Uppsala Universitet
Campus Gotland.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Region Gotlands IT -strateg är sammanhållande, projektgrupp med representanter för andra

organisationer.

Insatsområde 1

Öppna data

Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar och
som ofta publiceras i ett standardformat så informationen blir enkel att hantera. Data kan
komma från offentlig sektor och privata aktörer.
Huvudmål: Genom att publicera öppna data kan den offentliga sektorn uppfylla sitt uppdrag
på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Det
finns många entreprenörer som har ideer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till
relevant, korrekt och aktuell information. Region Gotland, Länsstyrelsen samt ett antal statliga
myndigheter med verksamhet på Gotland är aktuella som producenter. Prioriterat är geobaserad
information.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för
sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.
Delmäl 1)
Öppna data har börjat publiceras
Klardatum: 2015
Delmäl 2)
Principbeslut om att tillhandahålla information som inte är
känslig som Öppna data har fattats av respektive offentlig organisation.
Klardatum: 2018

Öppna data finns definierade och publicerade i enlighet med
delmål2.
Klardatum: 2020
Delmäl3)

I

Sammanfattas i fortsättningen med termen intressenterna
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Insatsområde 2

"Mina Meddelanden" driftsätts vid de gotländska
offentliga verksamheterna

Huvudmål: "Mina Meddelanden" införs för ett antal typer av meddelanden. Atagandet avser i
första hand de gotlandsplacerade organisationerna Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala
Universitet Campus Gotland. Syftet är att ge invånarna en digital kommunikation från den
offentliga sektorn som dels är säker, dels är samlad i en digital kanal per medborgare.
Ansvarig organisation och befattning! roll: Respektive offentlig organisation ansvarar för
sina data. Insatsområdet hålls ihop av delprojektledaren för e-tjänster.
Delmål 1)
Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2016
Delmål 2)

Systemet är infört för minst fem meddelanden per
organisation
Klardatum: 2020

Insatsområde 3

Digital medborgardialog

Huvudmål: En digital medborgardialog mellan Regions Gotlands förtroendevalda och
intressenterna skapas. Forum och tjänster skapas så att intressenterna ges möjlighet att både få
insyn i den politiska processen och ges möjlighet att lägga förslag i och tycka till om olika frågor.
Därmed skapas ökad transparens och delaktighet.
Ansvarig organisation och befattning! roll: Region Gotland, ledningskontoret/IT -strateg
samt en grupp förtroendevalda utsedd av Regionstyrelsen.
Delmål 1)
Principdokument skapas
Principdokumentet skapas kring önskad utveckling och principer som ska gälla
inom området Digital medborgardialog. Dokumentet beslutas politiskt inom
Region Gotland.
Klardatum: 2015
Delmål 2)
Minst två tjänster har tagits fram inom området Digital
medborgardialog.
Tjänsterna har skapats inom områden där efterfrågan flnns. De bidrar till en
bättre dialog mellan förtroendevalda och intressenter, vill{et i sin tur ger höjd
kvalitet i besluten och skapar ökat förtroende mellan parterna.
Klardatum: 2016
Delmål 3)
Medborgardialogtjänster används av samtliga nämnder
Klardatum: 2018
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Insatsomräde 4

e-tjänsteplattform driftsätts hos Region Gotland

Huvudmål: Att skapa förutsättningar för en helhet där den digitala kommunikationen från
intressentens perspektiv enkelt och lätthanterligt samlas på en plats.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, ledningskontoret/IT-strateg.
Delrnål 1)
e-tjänsteplattformen upphandlad och installerad
Plattformen ska kunna hantera kommunikation via oWm digitala kanaler.
Plattformen ska vidare vara möjlig att effektivt koppla ihop med befmtliga och
framtida verksamhetssystem inom regionen. Genom sammankoppling med
Region Gotlands diariesystem kan t ex intressenterna få information om aktuell
ställning i ärenden som de är berörda av. En utgångspunkt är att så långt möjligt
prioritera öppna gränssnitt och öppen källkod.
Klardatum: 2016
Delrnål 2)
e-tjänsteplattformen drifts att för de vanligaste tjänsterna
Klardatum: 2018
Delrnål 3)
e-tjänsteplattformen driftsatt för 90 % av tjänsterna
Klardatum: 2020

Insatsomräde 5

System för samäkning och kollektivtrafikinfo
driftsätts för hela Gotlands befolkning

Huvudmål: Att införa ett system som möjliggör för invånarna att hitta bra lösningar för resor.
Det kan handla om såväl samåknings forum som god info om vilken kollektivtrafIk som kan
användas. Syftet är att ge invånarna ökad service samtidigt som miljöbelastningen från trafIken
minskas. Samordning ska ske mellan detta insatsområde och Öppna Data-arbetet.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, IT-strateg och tniljöstrateg,
LK. Arbetsgrupp där landsbygds företrädare ingår.
Delrnål 1)

Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2015
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3.

Bredband

För att hela Gotland ska kunna delta i den samhälleliga utvecklingen krävs ett planlagt och brett
arbete med att säkra digitaliseringen. Oavsett om det handlar om företagarnas behov, elevers
utveckling eller medborgarens möjligheter att bidra till den lokala samhällsdebatten, så krävs det
att fiber- och mobilnät klarar kraven från användare och leverantörer.
Huvudmål
Fiber- och mobila nät på Gotland är redundanta och robusta (trafiken kan vändas, om nätet till

exempel grävs av) och allmänt tillgängliga så att de kan bära dagens och morgondagens digitala
tjänster.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen i samverkan med lokala

fiberföreningar, marknadsaktörer och Post- och Telestyrelsen

Insatsområde 1

Hela Gotland har möjlighet att ansluta sig till fiber

Huvudmål: Fibernätet är utbyggt på hela ön.
Färdigställt fibernät på hela Gotland
Klardatum: 2016
Delmål 1)

Kopparnätet är avvecklat och Gotland är en kopparfri ö.
Klardatum: 2020
Delmål 2)

Insatsområde 2

Redundant och robust fibernät

Huvudmål: Sockennäten används för utbyggnad av ett redundant fibernät som ger en
robusthet som bär dagens och morgondagens samhällstjänster.
Gotland är först i världen med att ha ett öppet och
marknadsneutralt samhällsnät
De lokala näten är sammanbyggda till en redundant slinga (där trafiken kan
vändas åt olika håll) vilket skapar en hög driftsäkerhet.
Klardatum: 2017
Delmål 1:

Förslag på finansiering: marlmadens parter och invånarna
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Delmål 2:
Teistationer och framtida användare av trygghetstjänster har
avbrottsfri kraft (UPS).
För att överbrygga elavbrott har telestationerna avbrottsfri kraft CUPS) och
användare av samhällets trygghetstjänster har UPS:er i hemmen. Genom att
målen nås klaras de krav framtida digitala samhällstjänster ställer på stabilitet i
elnätet.
Klardatum: 2017

Insatsområde 3

Stabilt mobilnät

Huvudmål: Det mobila nätet på Gotland har kapacitet året runt för såväl telefoni som mobilt
surfande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsansvariga på Region Gotland och
Länsstyrelsen tillsammans med lokala fiberföreningar och marknadsaktörerna
De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN.
Delmåll:
Kompletteringen stärker möjligheterna att utnyttja digitala tjänster mobilt där
det mobila nätet är svagt och för att göra punktinsatser vid större event eller
specifika turistmål.
Klardatum: 2017
Ansvarig organisation: Marknadsaktörerna
Gotland är pilotområde i Sverige för framtida mobila
satsningar.
Klardatum: 2020

Delmål2:

Insatsområde 4

"Samverkansparaply" för fiberaktörer

Huvudmål: Det finns ett samverkansparaply för samverkan som ansvarar för övervakning,
drift, underhåll och utveckling av Gotlands fibernät. Samverkansparaplyet omfattar samtliga
aktörer som driver fibernät på Gotland.
Klardatum: 2015
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen,
bredbandsansvariga hos respektive organisation, tillsammans med lokala fiberföreningar och
marknadsaktörerna
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4,

kad IT-användning

Merparten av befolkningen använder idag IT och Internet. Samtidigt står cirka en miljon
människor utanför. Eftersom IT kommer att bli huvudingången till såväl samhällstjänster som
till fritidsaktiviteter är det angeläget att öka användningen. Samhället behöver därför bidra till att
ge fler människor möjlighet och skapa intresse för att använda digitala kanaler och redskap.
Huvudmål
Alla på Gotland har möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster och kan nyttja det
digitala utbudet för gemensamma upplevelser. En större andel av befolkningen har börjat nyttja
detta utbud.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Bredbandsansvariga på Region Gotland och Länsstyrelsen.

Insatsområde 1

Nya digitala kanaler för samhällsinformation

Huvudmål: Alternativa digitala kanaler (t ex smart-TV) för samhällsinformation utreds.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Bredbandsgruppen som etablerats i samband
med framtagningen av den Regionala Digitala Agendan.
Klardatum: 2015

Insatsområde 2

Fler och mer attraktiva ingångar för de som valt
bort datorn

Huvudmål: Fler och mer attraktiva digitala ingångar med en kombination av ämnen och teknik
har skapats för dem som tidigare valt bort datorn. Detta har lett till att en ökad andel av
befolkningen nu nyttjar utbudet och möjligheterna.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen,
bredbandsansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala
grupper.
Kartläggning har genomförts
Studie av hur gruppen ser ut samt identifierat ett antal möjliga digitala
Delmåll:

ingångar.

Klardatum: 2015
Ett antal digitala ingångar har skapats
Dessa har börjat användas utifrån huvudmålet.
Delmål 2:

Klardatum: 2018
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Insatsområde 3

Gemensamma lokaler med enhetliga
tekniklösningar

Huvudmål: Det finns gemensamma lokaler som är utrustade med enhetliga tekniklösningar där
det genomförs digitalt stödda aktiviteter.
Tre klassrums uppsättningar
Delmåll:
Det [mns minst tre "klassrumsuppsättningar" som kan hyras in för gemensamma
övningar.

Klardatum: 2016
En uppkopplad lokal i varje socken
Det [mns fiberuppkoppling, projektor och minst en dator tillgänglig i minst en
gemensam lokal i varje socken.
Klardatum: 2018
Delmål2:

Insatsområde 4

Goda exempel på IT-stödda projekt för folkbildning,
kulturutövning eller idrott

Huvudmål: Goda exempel har framtagits och genomförts i syfte att locka till ökad ITanvändning enskilt och gemensamt.
Måluppfyllelse mäts genom: mätning av andel av den gotländska befolkningen som använder
IT.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland och Länsstyrelsen,
bredbandsansvariga på respektive myndighet tillsammans med andra aktörer och lokala
grupper.

Tre olika pilotprojekt är genomförda
Minst tre pilotprojekt är genomförda med olika ämnesinriktning, t ex
folkbildning, kulturutövning eller idrott. Det handlar om form, innehåll och
teknik. Projekten sker lokalt, samordnat och parallellt på flera platser på ön, med
stöd av kunniga ungdomar, mentorer och inspiratörer.
Klardatum: 2015
Delmåll:

Delmål 2:

Struktur för förvaltning och utveckling

En lokal struktur skapas för att förvalta och utveckla de IT-stödda lösningarna,
som bland annat tagits fram inom pilotprojekten.

Klardatum: 2020
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5.

e-hälsa

Ar 2030 kommer antalet personer i behov av vård och omsorg att vara markant större än idag.
En del av strategin för att tillgodose detta ökade behov är att utöka och utveckla digitala tjänster
för vård och omsorg, samt att digitalisera olika administrativa tjänster. En annan del av strategin
är att fortsätta utveckla samverkan med Stockholms läns landsting.
Huvudmål
Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassad och tillgänglig för alla.
Ansvarig organisation och befattning/roll
Socialförvaltningens e-hälsosamordnare och hälso- och sjukvårdsförvaltningens IT -strateg.

Insatsområde 1

Hemtjänst 2030

Huvudmål: Hem~änsten 2030 erbjuder en god och individuell omvårdnad med digitala
lösningar som ett naturligt komplement till fysiska möten och omvårdnadspersonalen har tid att
vara hos de kunder som behöver det.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Socialförvaltningen
Förstudie Hemtjänst 2030
Klardatum: 2016
Delmål 1)

Hemtjänst 2030
"Hemtjänst 2030" är bilden av framtidens hemtjänst och ger en vägledning för
vilka steg som ska tas för att nå dit. Projektet har redan 2020 resulterat i
Delmål 2)

förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av personalen samt utnyttjat
digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer.

Klardatum: 2020
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Insatsområde 2

Trygghetstjänster

Huvudmål: Säkra och attraktiva trygghetstjänster erbjuds till de brukare/patienter där tekniska
lösningar kan vara ett komplement eller alternativ till fysiska möten.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Socialförvaltningen
Delmäll)

Digital nattillsyn

I dag får många brukare ett nattligt besök för att kunna känna sig trygga även på
natten. Digital nattillsyn innebär att brukare får nattillsyn via kamera som
komplement till fysiska besök. Detta ger trygghet, ökad delaktighet och bättre
nattsömn för brukaren. Ett pilotprojekt angående Digital nattillsyn har
genomförts. Målet för pilotprojektet är att i samtliga fall där digital nattillsyn kan
anses vara en likvärdig insats med hembesök, erbjuds brukaren digital nattillsyn.

Klardatum: 2015
Delmäl 2)

Området e-hemtjänst har kartlagts
Minst fem trygghetstjänster som bör utvärderas har identifierats
Klardatum: 2018
Delmäl3)

Minst tre trygghetstjänster erbjuds och används av brukarna

på Gotland
Klardatum: 2020

Insatsområde 3

Förenklade ansökningar

Huvudmål: Att erbjuda e-tjänster som ger ökad delaktighet och förenIdar ansökningsprocessen
av olika tjänster inom hemtjänst, omsorg om funktionsnedsatta och inom individ- och
familjeomsorgen. E-tjänsterna underlättar för såväl brukare som handläggare.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, socialförvaltningen
Minst tre e-tjänster som förenklar för brukaren att ansöka om
olika tjänster är införda
Delmäll)

Klardatum: 2016
Delmäl 2)

E-tjänster med integration till socialförvaltningens

verksamhetssystem är införda
Klardatum: 2018
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Insatsområde 4

Ökat patientinflytande i vården

Huvudmål: Öka patientens delaktighet och inflytande i vården genom att följa det nationella
konceptet för eHälsa och införa de nationella e-tjänster som tillgängliggörs för invånarna via
1177 Vårdguiden.
Delmäll)
Införande av Webbtidbok.
Invånarna ska ges ökade möjligheter att själva kunna boka, omboka och avboka
sina tider hos vården.
Klardatum: 2018
Delrnäi 2)
Tillgängliggörande av journalinformation
Invånarna ska ges ökade möjligheter att själva kunna ta del av information i sin
egen journal, exempelvis remisstatus eller journaltext.
Klardatum: 2020

Insatsområde 5

Vård på distans

Huvudmål: Tillgängliggöra säkra webb- eller videolösningar samt internetbaserad vård och
behandling som komplement till traditionella besök, för att minska resandet för vissa
patientgrupper samt erbjuda alternativa former för vård.

Patientbesök via video eller webb
Inom lämpliga områden erbjuda patienterna möjligheten att träffa vårdpersonal
eller behandlare via video/webb istället för traditionellt mottagningsbesök.
Klardatum: 2017

Delmäll)

Delrnäi 2)

Internetbaserad vård och behandling
Inom lämpligt område erbjuda patienten möjligheten att få internetbaserad vård
och behandling istället för traditionell behandling.
Klardatum: 2020
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ita stödd sam

planeri

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra intressenter.
Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan samhällsplaneringen breddas
och effektiviseras. Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen
fokuserar på att göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.
Huvudmål
Invånare, besökare och näringsliv är delaktiga i och känner förtroende för samhällsplaneringen.
Genom digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla informationen
och effektivisera processerna, uppnås en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom att
bredda deltagandet i samrådsprocesser och medborgardialoger, samt att genomföra riktade
samarbeten med till exempel skolor och handikapporganisationer, ökar delaktigheten i och
förståelsen för samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Region Gotland, samhällsbyggnads förvaltningen, förvaltningschefen.

Insatsområde 1

Ökad delaktighet i samhällsplaneringen

Huvudmål: Ökad medborgardialog och breddat deltagande av olika grupper i
samhällsplaneringsprocessen, i syfte att få större delaktighet och säkra en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, samhällsbyggnadsförval tningen, förvaltningschefen
Ökad digital informationsspridning
Mobila interaktiva bord/skärmar används för att visa pågående samhällsprojekt,
vilket ökar den digitala informationsspridningen och intresset för samhällsplaneringens frågor.
Klardatum: 2016
Delmåll)

Nya digitala samrådsprocesser
Region Gotland använder nya informationskanaler för samråd i planprocessen
och når genom digitala lösningar ut till fler målgrupper. Detta leder till ett mer
jämlikt samråd och en större bredd av deltagare.
Klardatum: 2016
Delmål 2)
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Digital karttjänst för medborgardialoger
En ny kart~änst för medborgardialoger används som möjliggör kommentarer,
bilder och berättelser om olika platser i länet. Tjänsten stärker medborgarinflytandet bland grupper som vanligen inte deltar i samhällsplaneringen vilket
kan leda till en förbättrad och breddad tillgång till personliga och sociala
planeringsunderlag.
Klardatum: 2018
Delrnål 3)

Delmål4)

Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen

Genom digitala lösningar har samarbetet ökat mellan skolorna och
samhällsplaneringsfunktionerna vid samhällsbyggnads förvaltningen och
Länsstyrelsen. Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i
samhällsutvecklingen.

Klardatum: 2020

Insatsområde 2

förbättrad tillgänglighet

Huvudmål: Ökad tillgänglighet till samhällsinformation uppnås genom att med digitala tjänster
i högre grad ge tillgång till och presentera myndigheternas information. Detta resulterar i en
ökad insyn i, och kunskap om, samhällsfrågor rörande exploatering och bevarande.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
föt\Taltningschefen
Delmåll)

Digital översiktsplan med fördjupningar

En effektivare planeringsprocess och utökad extern dialog utvecklas genom att
översiktsplanen, med fördjupningar och tematiska tillägg, finns tillgänglig digitalt.

Klardatum: 2016
Digital naturvärdeskarta
Naturvärdeskartan över Gotland presenterar öns naturvärden i ett internt
handläggllingssystem och en extern we bb karta, vilket underlättar och förbättrar
samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016
Delrnål 2)

Delrnål 3)

Digitala kulturvärden

Gotlands kulturvärden presenteras i ett internt handläggningssystem och en
extern hemsida, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.

Klardatum: 2016
Digital cykelplan
Cykelplanen för Visby finns framtagen i syfte att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet,
trygghet, miljö och hälsa.
Klardatum: 2016

Delmål4)

21

324

Digitaliserade historiska kartor
Med tillgång till digitaliserade historiska kartor över Gotland kan
DeimålS)

bebyggelseutvecklingen följas, vilket underlättar och förbättrar
samhällsplaneringen.

Klardatum: 2020
Delmål 6)

Prioriterade teman presenteras digitalt

För Gotland viktiga tematiska områden, som rekreation och klimatanpassning,
presenteras i ett internt handläggningssystem och en extern webbkarta. Den
digitaliserade informationen underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.

Klardatum: 2020

Insatsområde 3

Förenklad samhällsinformation

Huvudmål: Invånare, besökare och näringsliv känner till och använder sina olika möjligheter
att påverka samhällsutvecklingen. Genom mer lättförståelig information, kommunicerad i delvis
nya kanaler, ökar kunskapen om samhällsplaneringsprocessen.
Ansvarig organisation och befattning/roll: Samhällsbyggnadsförvaltningen,
in forma tionsansvarig
Ökad medvetenhet genom förenklad information
Informationen om samhällsplanering på Region Gotlands och Länsstyrelsens

Delmåll)

hemsida är uppdaterad, likriktad och förenklad, vilket ökar medvetandet om och
deltagandet i samhällsplaneringsprocessen.

Klardatum: 2016
Fler medier attraherar nya målgrupper
Aktuell samhällsinformation presenteras via moderna medier, till exempel filmer
Delmål 2)

och/ eller spel. Detta kan nå nya grupper och öka intresset för samhällsplanering.

Klardatum: 2016
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3D-presentationer
3D-presentationer (virtuella presentationer) används som ett naturligt verktyg i
den interna exploaterings- och planeringsprocessen, i syfte att effektivisera
densamma och att tydligare kommunicera förslag till exploatering och detaljplaner
externt.
Klardatum: 2016
Delmål3)

Digital tjänst för besöksmål
En tjänst med information om besöksmål, med tillhörande information om
Delmål4)

tillgänglighetsanpassning, möjliggör för fler att ta del av Gotland och öns
besökmål.

Klardatum: 2017
Följ ditt ärende
En digital tjänst ger kunden möjlighet att följa sitt ärende, till exempel att
lovansökan inkommit, att handlingarna är kompletta, var i granskningskedjan
ärendet befinner sig och slutligen att ärendet är klart. Tjänsten ger kunden insyn i
Delmål 5)

processen och underlättar handläggningen.

Klardatum: 2018
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Digitalt stödd utbildning
Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till universitet. I
alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar för pedagoger och elever.
Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens
samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare.
Utbildning bedrivs på ön av Region Gotland, av Uppsala Universitet, av ett antal friskolor, av
studieförbund mm. Denna agenda har som ambition att (i tillämpliga delar) i princip omfatta
alla utförare. Det är dock upp till varje huvudman att besluta i vilken utsträckning agendan ska
tillämpas.
Huvudmål

Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig
utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens
samhälle.
Ansvarig organisation och befattning/roll

Region Gotland, barn- och utbildnings förvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen, friskolor, Uppsala Universitet, studieförbund med flera aktörer.

Insatsområde 1

Infrastruktur och hårdvara

Huvudmål: Utveckla skolans I1'-infrastruktur så att digital undervisning kan ske i varje
skolenhet på Gotland med hög tillgänglighet. Säkerställ att eleverna i tillräcklig omfattning ges
tillgång till mobila, digitala enheter.
IT -infrastrukturen motsvarar skolans krav
Klardatum: 2016
Delmåll)

Alla elever har tillgång till digitala, mobila enheter i den
utsträckning undervisningen kräver
Klardatum: 2018
Delmål 2)

Måluppfyllelse av 1 - 2 mäts genom: Utvärderingsmodellen LIKA används som utgångspunkt.
Arliga mätningar och utvärderingar av kapacitet och tillgänglighet sker i samråd med 11'driftorganisa tionen.
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Insatsområde 2

Det digitalt utrustade klassrummet

Ett modernt digitalt klassrum stöder de metoder som utvecklar de framtida förmågorna som
ska utvecldas. Att åskådliggöra och redovisa digitalt material på ett bra sätt kräver ny teknik som
det traditionella klassrummet inte uppfyller. Möjligheten att använda alla sinnen och att
interagera direkt i ldassrummet är digitala styrkor. Att dela och visa information med många
även utanför skolan utvecklar undervisningen.

Huvudmål: Utveckla det digitala klassrummet så att fler metoder stöds i undervisningen.
Bredda förståelsen och kunskapen om digitala lärmiljöer. Det digitalt utrustade klassrummet ska
ha en enhetlig standard för att pedagogerna enkelt ska kunna koppla upp sig samma
procedurer oavsett plats.
Måluppfyllelse: Mäts genom andel klassrum per huvudman som är utrustade enligt "det
digitalt utrustade klassrummet"
Klardatum: 2016
Delmåll)

Tekniskt utrustade klassrum

Alla klassrum är tekniskt utrustade med bra hjälpmedel för ljus, ljud och nät. De
tekniska hjälpmedlen följer en standard som tagits fram. Med dagens teknik är det
projektorer eller Smartboards i kombination med ljudanläggning. I framtiden kan
vi förvänta oss större skärmar eller annan lösning.
Delmål 2)

Stabilt, öppet och tillåtande nät

Ett stabilt öppet väl fungerande nät finns, som tillåter all kommunikation, det vill
säga människa maskin men även maskin - maskin. (Apple-TV, Airplay, trådlös
skrivare etc.)

Insatsområde 3

Den digitalt stödda undervisningen

Digitaliseringen inom skolan är en strategisk skolutvecklingsfdga som leds av rektor.
Tekniken ger möjligheter att individualisera unde1\Tisningen på ett helt annat sätt än idag.
Digitaliseringen innebär också att läromedlen förändras. Det innebär exempelvis att pedagogen
själv producerar läromedel och har möjlighet att dela med andra. Läromedelsförlagen erbjuder
ett större utbud av interaktiva och digitala läromedel. Molntjänster är en del av unde1\ isningen
då man inte längre är begränsad tillldassrummet och många av resurserna har flyttat ut på
Internet. Eleven behöver utveckla en grundläggande IT-förståelse så att förmågan och
nyfikenheten att ta till sig nyheter utvecldas.
T

Huvudmål:
Att utveckla och implementera metoder för rektor och förstelärare att leda digital
skolutveclding.

Måluppfyllelse: Utvärdera årligen nivån via LIKA
Klardatum: 2020
Delmåll)

Utveckla den digitalt stödda pedagogiken

Den digitalt stödda pedagogiken bygger på tre grunder:
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e

Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut.

e

Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det aktuella
ämnet

e

Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna utveclda
sin pedagogik och ämneskompetens.

Technological
Pedagogical Con!en!
Knowledge
(TPACK)

Technological
Conten!
Knowledge
(TCK)

Pedagogical
Content
Knowledge

Contexts

Delmål 2) Utveckla det kollegiala lärandet

Utveckla arenor, metoder och nätverk för att stödja det kollegiala lärandet.

Utveckla möjligheterna att dela och skapa kursmaterial
mellan kolleger.
Allt pedagogiskt kursmaterial ska vara lättillgängligt och användanränligt.
Delmål 3)

Delmål4)

Ta fram stöd för att utnyttja molntjänster i form av risk och

sårbarhetsanalyser och PUL anvisningar.

Påbörja försök och test av "Learning analytics" tillsammans
med nationella aktörer.
Delmål 5)

Analysera och ta fram en lokal tillämpning av Skolverkets
fördjupade anvisningar om digitalt lärande kopplat till läroplanerna
Delmål 6)

Delmål 7)

Starta samarbeten med Campus Gotland och andra aktörer i

programmering. Genomför pilotförsök på grundskolan.
Delmål 8)

Anslut till Skolfederationen, för att skapa en effektiv digital

lärmiljö där elever och pedagoger via en inloggning/person ges tillgång till alla
läromedel som de har licens för.
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Gemensam inloggning till WiFi vid skolor, universitet och
många andra platser genom Eduroam.
Idag finns ett samarbete mellan universitet och högskolor i hela världen där
inloggningen från ett lärosäte kan användas på en mängd andra lärosäten. Om
detta är tillämpbart även för övriga skolformer bör undersökas.
Delmäl9)

Klardatum: 2020
Måluppfyllelse: Utvärdera årligen nivån (LIKA)

Insatsområde 4

Nätverkande

För att främja såväl den digitala pedagogiken som förståelsen av den digitala tekniken skapas ett
mänskligt nätverk som bidrar till att alla Gotlands skolor får ta del av den digitala utveckling
som sker. Nätverket är drivande i att samla in, dela och sprida goda exempel och insatser. Det
bedriver även gemensamma utvecklings- och kompetenshöjande projekt. Nätverket arbetar
även med att kvalitetssäkra de digitala lärresurser som används. Vi följer utvecklingen i vår
omvärld och hur man använder IKT praktiskt i undervisningen.

Huvudmål: Ett regionalt digitalt pedagogiskt nätverk är etablerat
Klart: 2017
Måluppfyllelse: Nätverket finns etablerat.

Insatsområde 5

Il-kunskap som en del i SFI-utbildningen

Avståndet mellan de som har IT-kompetens och de som inte har det ökar efterhand som
utbildningssystemet och övriga samhället utvecldas. Detta gör att hindren växer för de som
önskar utbilda sig som vuxna. Samma gäller för våra invandrare.

Huvudmål: IT-kunskap är en viktig del av den undervisning som erbjuds inom SFI-systemet.
Måluppfyllelse: IT-kunskap är en del av SFI-undervisningen.
Klardatum: 2017

Insatsområde 6

Utbildningsaktiviteter i samverkan med andra
myndigheter

Andra myndigheter arbetar med frågor som intresserar skolans elever på många olika sätt. Som
exempel kan nämnas Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Region Gotland, som bjuder in
elever i samband med presentation av översiktsplaner och annat där samhället arbetar aktivt
med IT-stöd.

Huvudmål: Samarbetet med andra myndigheter har utvecklats i samband med olika typer av
samhällsplanering. Eleverna ges möjlighet att själva genomföra projekt.
Klardatum: 2016
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Leclningskontoret

Ärei1denr RS 2015/218

Stefan Persson

lHlai1ldlii'ilgstyp Tjänsteskrivelse

Datum 8 maj 2015

Regionstyrelsen

KomlP~eUering ~

Revidering av regional utvecklingsstrategi

fÖIl'i5~iBlg
Il)

@

<!il

itm beslll..llit
Regionstyrelsen godkänner tidplan och process i enlighet med förelagt
förslag.

Regionstyrelsen beviljar ftnansiellt stöd till Region Gotland lednings kontor
för projektet "Revidering av regional utvecklingsstrategi" med 1 250 000 kr
ur anslag 1: 1 medel för regionala tillväxtåtgärder för perioden 2015-06-012017 -08-31.
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att hantera återstående
ftnansiering om 750000 kr inom ramen för lednings kontorets budget.

IBZllkgnmd
Regionstyrelsen behandlade den 22 april 2015 ärendet om att genomföra en
revidering av regional utvecklingsstrategi. Ledningskontoret fick i uppdrag att
återkomma med tidplan och organisation för processen.

TildlGJliliall1l

Hösten 2015 - Utvärdering och processplanering
e Analys av aktualiteten i befl1ltlig RUS
e Analys av legitimitet och genomslag för beftntlig RUS i styrsystemet, såväl
internt inom regionen som externt
Iill
Inhämtande av underlag för nulägesanalys
@I
Framtagande av projektdirektiv för arbetet
Hela 2016 - Framtagande av reviderad RUS
®
Fastställande av nylägesanalys samt revideringsprocess
<il
Framtagande av ny RUS inklusive målsättningar och strategier
<il
Framtagande av förslag till förenklig av programkomplexet
®
Förslag till RUS:ens koppling och genomslag i regionens styrprocess
Våren 2017 - Remiss och antagande
<!il
Extern remiss och politisk behandling samt beslut i regionfullmäktige

Region Gotland
Besö!{sac!ress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postac!ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendell1lr

RS 2015/218

2 (2)

Orgzmi§a!ll:ioll1l

Revideringen av den regionala utvecklings strategin är i grunden en politisk process,
som skall ske i samråd med berörda myndigheter och organisationer. Såväl den
politiska som ~änstemannaorganisationen för arbetet ska fastställas i det
projektdirektiv som skall utarbetas under hösten 2015 och antas i regionstyrelsen.
Initialt under processen, innan formellt projektdirektiv fastställts, så kommer arbetet
att ledas av regiondirektören och ske i nära dialog med förslagsvis regionstyrelsens
arbetsutskott.
fill1lialll1lsfferoll1lg

Kostnaden för en revidering av den regionala utvecklings strategin bedöms i princip
vara begränsad till en projektledare under två års tid, några utredningar och analyser
samt arvoden för förtroendevalda som deltar i processen. Den kostnad som på
förhand kan fastställas, och den som också utgör den absoluta merparten av de med
processen förknippade kostnaderna, är kostnaden för projektledare med
kringkostnader. Denna bedöms uppgå till totalt 2 mkr för hela processen. Merparten
av detta kan finansieras över anslag 1:1 medel för regionala tillväxtågärder. Den
första fasen, som handlar om utvärdering och uppföljning och som planeras ske
under hösten 2015, kan till 100 % hanteras via detta anslag.
Finansieringskälla
Anslag 1:1
Ledningskontoret
Summa

2015

2017

2016

Totalt

500000

500000
500000

250000
250000

500000

1000000

500000

1250000
750000
2000000

l8iSdömrrn~rrng

Mot bakgrund av det pressade ekonomiska läget i Region Gotland finns det starka
skäl att överväga vilka åtaganden och aktiviteter som skall genomföras. När det gäller
den regionala utvecklings strategin så är det en obligatorisk del av det regionala
utvecklingsansvaret som fastställs i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. Regeringen kommer innan sommaren att anta en ny strategi för regional
tillväxt, sannolikt benämnd: "Nationell strategi för regional hållbar tillväxt och
attraktionskraft", mot vilken den regionala utvecklingsstrategin skall styra.
Ett arbete rörande en revidering av den regionala utvecklingsstrategin för Gotland,
som också på ett tydligt sätt inkluderar landsbygdsperspektivet med serviceorter och
den offentliga servicen, kan också utgöra ett viktigt instrument för att utveckla och
anpassa Region Gotlands verksamhet så att den möter framtida utmaningar och
behov med såväl kvalitet och ekonomisk effektivitet.
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Ledningskontoret

I

Per [mdskog
tf regiondirektör

Ärendenr RS 2014/148

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 13 maj 2015

Regionstyrelsen

Förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande på Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Förslaget till avsiktsförklaring fastställs.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för en central ekonomiadministrativ
funktion för hantering av statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända,
samt en funktion för regionövergripande samordning och strategiska
utvecklingsfrågor rörande integration.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med nämnderna ta fram en
översikt över uppdrag och ansvarsfördelning i integrationsarbetet inom
Region Gotland.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvalta en buffert för merkostnader som
inte täcks av de statliga regelverken för ersättningar till kommuner och
landsting för asylsökande respektive för nyanlända med uppehållstillstånd.
Nivån på bufferten bestäms i budget för 2016.

Sammanfattning

En gemensam avsiktsförklaring i syfte att möjliggöra asylboende på Gotland har på
regionstyrelsens uppdrag tagits fram av ledningskontoret, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Asylboende ska ses som en del i strategi för att få fler nyanlända
med uppehållstillstånd att bosätta sig på Gotland. Avsiktsförklaringen har remitterats
till nämnderna och Gotlandshem för synpunkter. Nämnderna och ledningskontoret
bedömer att de statliga ersättningarna för kommun- och landstingsinsatser inte
kommer att full ut täcka faktiska kostnader. Detta dels för att de nationella
förordningarna om ersättningar inte avser att täcka alla typer av kostnader, dels för
att det är omvittnat komplicerat att använda rutiner för återsökning av kostnader.
Det kommer att krävas kompetensutveckling, viss nyrekrytering, exempelvis inom
primärvård och psykiatri, men även när det gäller central ekonomisk administration
och strategisk planering och samordning i syfte att skapa effektiva processer med
tydlig ansvarsfördelning. Ökat mottagande måste beaktas i långsiktig
bostadsplanering.

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 haft i uppdrag att i dialog med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen ta fram ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som
underlag för asylboende och etablering av nyanlända på Gotland. (RS 2014-12-17, §
422) 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 har i tjänsteskrivelse översiktligt redogjort för tänkbara
konsekvenser på kortare och längre sikt (RS 2014/148, 2015-02-09). Till
avsiktsförklaringen bifogades ett förslag till kommunikationsstrategi och initial
aktivitetsplan.
Förslaget till avsiktsförklaring har remitterats till barn- och utbildningsnämnden
(BUN) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN), socialnämnden (SON), kultur- och fritidsnämnden
(KFN), tekniska nämnden (TN) samt Gotlandshem för yttrande. Ledningskontoret
har även i uppdrag att projektleda det fortsatta planeringsarbetet inklusive val av
etableringsplatser, inför verkställighet efter beslut i regionfullmäktige samt att planera
och samordna kommunikationsarbetet med stöd av den kommunikationsstrategi som
utarbetats.

Remissbehandling

Remissfrågan koncentrerades till 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.
Avsiktsförklaringens intentioner

GVN, HSN och SON ställer sig tydligt bakom avsiktsförklaringens intentioner. De
övriga kommenterar den inte, vilket inte heller var en uttrycklig remissfråga.
Organisation och ansvarsfördelning

BUN, KFN, GVN och SON lyfter alla fram behovet av regionövergripande
samordning. Exempelvis behovet av en central ekonomiadministration som säkrar
hanteringen av statsbidrag men även en central funktion för mer operativt stöd och
samhällsinformation till både asylsökande och nyanlända. (Uppdraget till GVN/
Integrationsenheten omfattar enbart stöd till nyanlända med uppehållstillstånd.)
GVN lyfter behovet av tydliga uppdrag och gränssnitt mellan central administration,
utveckling och samordning och operativt integrationsarbete. Tydlig ansvarsfördelning
mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland är ytterligare en viktig fråga som
lyfts fram av GVN. KFN och GVN efterlyser båda en regional integrationsstrategi
eller integrationsplan som ett sätt att klargöra ansvar och roller.
HSN nämner behovet av samordnad rekrytering och behovet av regionövergripande
samordnad kompetensutveckling.
Gotlandshem efterlyser att ägaren (regionen) gör avvägningar och eventuella
prioriteringar för förturshantering i samband med översyn av ägardirektiven under
2015.
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Resursbehov

BUN, HSN och SON bedömer att statsbidragen inte kommer att täcka faktiska
kostnader. GVN redovisar bedömt ökat resursbehov för en tänkt satsning på tidig
integration i linje med avsiktsförklaringens intention, ”Gotlandspaket”. Under
asyltiden ansvarar Migrationsverket för organiserad sysselsättning. Förvaltningen har
informerat ledningskontoret om att man kan komma att lämna anbud utifrån
”Gotlandspaketet” om Migrationsverket väljer att upphandla sysselsättning på
Gotland. Nämnden anger också bedömt ökat resursbehov för antagen ökad
inflyttning av nyanlända med uppehållstillstånd, men utan att bedöma vad de statliga
intäkterna kommer att innebära. Nämnden påtalar behovet av att budgetera
kommunikationsarbetet särskilt i en kommunikationsplan.
BUN lyfter fram behov av ökade insatser som man inte räknar med att få statlig
ersättning för. Det är främst modersmål i förskola och grundskola, studiehandledning
på modersmålet, svenska som andraspråk, administration av
modersmålsundervisning samt kompetensutveckling av medarbetare.
HSN redogör för behov av utökad verksamhet inom primärvård, vuxenpsykiatri,
barn- och ungdomspsykiatri, barnmottagning och barnhälsovård, infektionssjukvård,
kvinnosjukvård, tandvård samt eventuellt även rehabilitering och hjälpmedel. Den
största oron känner nämnden inför hur man ska klara att rekrytera svårrekryterade
kompetenser som psykologer, psykiatriker och specialister i allmänmedicin.
SON bedömer att kostnaderna kommer att öka främst när det gäller stöd och
försörjning, familjehem/hem för vård och boende samt beroendevården. Eventuellt
behöver nya tjänster tillsättas.
KFN bedömer att man eventuellt behöver rekrytera fritidsledare.
Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet först den 27 maj. Ledningskontoret
har tagit del av förvaltningens (TKF) tjänsteutlåtande. TKF antar att kollektivtrafiken
kan komma att påverkas beroende på var asylboenden placeras men har svårt att
förutse konsekvenserna av detta.
Kompetensbehov

BUN, HSN, SON och KFN lyfter fram behovet av kompetensutveckling för
medarbetare.
Kommunikationsstrategi

GVN behandlar kommunikationsstrategin utförligt och påpekar bland annat att
asylsökande själva inte identifierats som målgrupp samt att regionen behöver ge
samhällsinformation på flera språk. Nämnden lyfter fram behovet av det görs tydligt
vilken funktion som ansvarar för att informera om Gotland till asylsökande som en
plats att bo och leva på.
Övrigt

BUN framhåller att under förutsättning att asylboenden inrättas utanför Visby
bedömer nämnden att man klarar att organisera verksamhet inom sina
ansvarsområden.
GVN påminner om folkhögskolan som en viktig aktör. Nämnden är positiv till att
Migrationsverket finns i Kompetenscentrums lokaler men påminner om att
utbyggnad och anpassning till verkets krav tar tid.
SON och HSN lyfter upp nyanlända som möjliga medarbetare och SON ser även att
ökad verksamhet kring asylboende och nyanlända ökar möjligheter för personer med
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språkkunskaper och multikulturell kompetens att få anställning. SON påpekar att det
kommer att krävas en beredskap för att hantera avvisningsbeslut, något som berör
såväl asylsökande som deras omgivning och medarbetare starkt. Till sist påtalar
nämnden att det är viktigt att ta fram planer för bostadsförsörjning för att täcka
behovet hos nyanlända.
Bedömning
Riskanalys

För att möta behov hos personer med erfarenhet av krig, förtryck och flykt, med
hänsyn till behovet av kultur- och språkkompetens, kommer regionens verksamheter
att behöva fortbilda medarbetare och till viss del rekrytera ny kompetens. Med
hänsyn till resursläget och att vissa kompetenser redan idag är svårrekryterade kan det
finnas risk för att väntetider kan öka, främst inom delar av hälso- och sjukvården
riktad till barn- och ungdomar.
Det finns inom civilsamhället ett stort engagemang för att möta personer som
tvingats fly sina hemländer. Det finns också de som är mer skeptiska till värdet av
mångfald och som känner oro inför vad asylboende kan innebära för Gotland. Det
krävs lyhördhet i kommunikationen, tydliga strukturer och förmåga att bygga
samverkan för att motverka risker för polarisering mellan olika grupper.
Integrationsarbetet måste ges förutsättningar att bidra till att hålla samman alla som
bor och lever på Gotland, oavsett födelseland.
Om inte tillgång till hyresbostäder för personer som flyttar till Gotland matchar
behovet finns risk för längre kötider. Klarar den gotländska arbetsmarknaden, och
Region Gotland som arbetsgivare, att ta tillvara kompetensen hos nyanlända
personer? Om bostad och arbete blir en flaskhals finns risk att personer som får
beslut om uppehållstillstånd lämnar Gotland efter asyltiden.
Juridiska aspekter som bör beaktas

I det kommunala åtagandet kan ingå att driva asylboende för ensamkommande barn,
däremot inte boende för vuxna och familjer. Det måste göras tydligt i hyresavtal att
regionen enbart avser att hyra ut lokaler till en statlig myndighet, Migrationsverket.
Migrationsverket är den myndighet som ska ha det fulla ansvaret för att driva
asylboende. Det är vidare angeläget att eventuellt beslut om avsiktsförklaringen
vinner laga kraft innan beslutet verkställs på ett sätt som medför någon kostnad för
Region Gotland.
Regionens arbete för att bidra till att finna lämpliga fastigheter för eventuellt
asylboende får inte göras så att det negativt påverkar konkurrensen på
bostadsmarknaden.
Inriktningen i förslaget till avsiktsförklaring är att Migrationsverket ska hyra bostäder
av Region Gotland, som antingen äger fastigheten eller hyr densamma av en privat
fastighetsägare. Hyreskontrakt omfattas normalt inte av upphandlingsplikten. Skulle
det behövas ombyggnad eller anpassning av lokaler, som ska bekostas av det
allmänna, behöver detta upphandlas. Det måste vara helt tydligt vilken myndighet
(Migrationsverket eller Region Gotland) som är upphandlande myndighet.
Drift av asylboende är en statlig verksamhet som är Migrationsverkets ansvar. Det är
angeläget att det görs tydligt att Migrationsverket har ett strikt skadeståndsansvar i
händelse av eventuell skadegörelse på fastighet som används för asylboende.
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Resursmässiga konsekvenser

Det är inte möjligt att göra exakta prognoser för vad asylboenden i den tänkta
omfattningen skulle medföra rent ekonomiskt för regionen. Ekonomin påverkas av
hur många platser som faktiskt skapas, vilka nationaliteter som kommer hit,
familjeförhållanden, hälsa, utbildningsbakgrund och andra personliga förhållanden.
Vidare påverkas ekonomin långsiktigt av hur framgångsrikt Gotland arbetar med
integration och av hur många av de personer som får permanent uppehållstillstånd
som faktiskt väljer att bosätta sig på Gotland.
I en pilotstudie genomförd av Sveriges Kommuner och landsting och
Migrationsverket kan man se att i fem undersökta kommuner täckte asylersättningen
inte de kostnader för förskola, skola och socialtjänst till asylsökande som
asylersättningsförordningen avser att täcka. (GDA 41/2013)
Studien visar att det är otydligt vilka kostnader de statliga ersättningarna faktiskt avser
att täcka och att schablonersättningar inte alltid täcker de faktiska kostnaderna. Enligt
rapporten 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, utöver modersmålskostnader och extrakostnader inom
elevhälsan, som inte täcks av förordningen om asylersättning 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.
- 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 migrationsoch integrationsfrågor samt fortbildning.
Rekommendation – en ekonomisk buffert

Med tanke på svårigheterna att göra korrekta prognoser rekommenderar
ledningskontoret att regionstyrelsen i budget för 2016 får ansvara för en buffert för
kostnader som inte täcks av asylersättningsförordningen. Medlen föreslås få tas i
anspråk endast efter beslut i regionstyrelsen.
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Centralt ansvar för ekonomi, strategiska frågor och samordning

Som flera nämnder framhåller och som erfarenheter från andra kommuner och
landsting visar, behöver frågor om asylsökande, nyanlända och integration samordnas
centralt för att fungera effektivt. Så gott som alla nämnders verksamhetsområden
berörs. Nationella ersättningssystem, kompetensutveckling, tolktjänster,
bostadsförsörjning, kommunikationsarbete samt integrationsarbete i samspel med
civilsamhälle och näringsliv är exempel på sådant som behöver samordnas för att
hanteras på effektivaste möjliga sätt. Ledningskontoret bedömer därför att centralt
placerade funktioner krävs för regional samordning, strategiska utvecklingsfrågor
kring integration och för att hantera statliga ersättningar. Sådana funktioner kan
enligt vad som sagts i stycket ovan, inte finansieras med hjälp av de statliga
asylersättningarna.
Konsekvenser för flickor och pojkar

Barn är på många sätt de mest sårbara i krig och konflikter. Ett beslut om ökad
ambition att ta emot familjer som tvingas fly sina hemländer bidrar till att ge barn
förutsättningar att växa upp under trygga förhållanden.
Konsekvenser för landsbygdsutveckling

Avsiktsförklaringens huvudinriktning är att erbjuda asylboende på orter utanför
Visby, med tillgång till kollektivtrafik och service. Lokala utvecklingsgrupper och
civilsamhället runt om på Gotland har under planeringsarbetet lyft fram en ökad
mångfald och ett ökat befolkningsunderlag på orter utanför Visby som en positiv
möjlighet.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Exp till:

Bilaga 1 Översikt sammanställning remissyttranden
Bilaga 2
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Bilaga 1. Översikt remissyttranden

Barn och utbildning
Avsiktsförklaringens
intentioner
Ansvarsfördelning och
organisation

Gymnasie- och
vuxenutbildning

Hälso- och
sjukvård

Social

Positiv till förstärkt
mottagande med
påpekanden.

Mycket angeläget att
ta emot flyktingar.

Välarbetad och
genomtänkt
avsiktsförklaring.

Central
Tydlig ansvarsfördelning
ekonomiadministration för krävs. Klargör roller för
statsbidrag krävs.
Integrationsenhet, kontra
ledningskontor respektive
Arbetsförmedling. Även
informationsansvaret till
asylsökande behöver
klargöras. Upprätta
integrationsplan.
Samordnande
kontaktperson för
samhällsinformation och
praktiskt stöd till
asylsökande behövs.

Resursbehov

Kostnadstäckning krävs då Ökat resursbehov för
statsbidrag bedöms ej ge asylboende
täckning.
”Gotlandspaket”, bedöms
till 1022 tkr. Ev. lämnas
anbud om Migrationsverket
T ex Modersmål i för- och upphandlar verksamhet för
grundskola,
asylsökande, vilket skulle
studiehandledning på
kunna tacka hela/del av
modersmål, svenska som kostnaden.
andraspråk,
kompetensutveckling av
För ökat antal nyanlända
personal samt
(till 250 personer) ökat
administration av
modersmålsundervisning. resursbehov 6339 tkr. Del
av detta täcks av
statsbidrag.

Nödvändigt inrätta en
tydlig stödstruktur för
samhällsorientering
och vardagligt stöd till
asylsökande och
nyanlända.

Kultur- och
fritid

Tekniska

Det krävs en
sammanhållen
strategi för
regionens arbete
för en god
livsmiljö för
flyktingar.

Fastighetsförvaltningsavdelningen
väntas få i
uppdrag att hyra
in boenden för
asylsökande för att
i sin tur hyra ut
dessa till
Migrationsverket.

Eventuellt
behöver
fritidsledare
nyrekryteras.

Kollektivtrafiken
kan påverkas
beroende på vart
asylboenden
placeras. Svårt
förutse
konsekvenser.

Central funktion för att
hålla samman
rekryteringsbehov
behövs.

Statsbidrag bedöms ej Statsbidrag bedöms ej
ge täckning.
ge täckning.
Behov av utökade
resurser t ex vikarier,
vakanstillsättning och
nyrekryteringar
(svårrekryterade
kompetenser). Berör
främst primärvård och
psykiatri men även
barn- och
ungdomsmottagning,

barnhälsovård,
infektion,
kvinnosjukvård,
tandvård och
En kommunikationsplan
med budget behöver göras rehabilitering.
utifrån förslaget till
kommunikationsstrategi.

Ökade kostnader inom
Individ- och
familjeomsorg för stödoch försörjning,
familjehem och
beroendevård.
Eventuellt behöver nya
tjänster tillsättas.

Gotlandshem

(nämnd 27 maj)

Om bostadsbehov
hos nyanlända
med
uppehållstillstånd
ska kunna
tillgodoses via
Gotlandshem
behöver
prioriteringar
göras kring
förturssystemet.
Bolaget föreslår
att detta hanteras
i översyn av
ägardirektiv 2015.

Bilaga 1. Översikt remissyttranden

Barn och utbildning
Kompetensbehov

Gymnasie- och
vuxenutbildning

Kompetensutveckling för
att möta nya behov.

Kommunikationsstrategi

Hälso- och
sjukvård

Social

Utbildning och
fortbildning,
handledning och
konsultationer kommer
att behövas.

Kompetensbehov inom Kompetensbarnpsykiatrin. Behov av utveckling för
utökad kompetens bland medarbetare.
SOF:s medarbetare.
Regionövergripande
kompetensutveckling
behöver ske.

Asylsökande inte målgrupp
i kommunikationsstrategin.
Behov av
samhällinformation på flera
språk.

Övrigt

Asylmottagandet styras till
orter utanför Visby
möjliggör organisering av
BUN:s verksamheter.

Folkhögskolan viktig aktör. Nyanlända kan vara
Beredskap krävs för
framtida medarbetare. avvisningsprocesser när
Positivt om
asylansökan inte
Migrationsverket finns i
beviljas. Såväl stöd till
Kompetenscentrums
brukare som internt till
lokaler men anpassning tar
medarbetare.
tid.
Ta bort begreppet lots
(redaktionell ändring gjord
i avsiktsförklaring).
Begreppen ”asylsökande”
respektive ”nyanlända” bör
vara de som används.

Möjligheter för personer
med språkkunskaper
och multikulturell
kompetens att få
anställning.
Nyanlända kan bidra till
tillgång på arbetskraft
inom offentlig sektor
och näringsliv.
Behov av
bostadsförsörjningsplan.

Kultur- och
fritid

Tekniska
(nämnd 27 maj)

Gotlandshem

Ärendenr RS 2014/148

Region Gotland

Handlingstyp Avsiktsförklaring
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Arbetsförmedlingen

Första utkast

Förslag till Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag inför beslut i Regionfullmäktige den 15 juni:
Genomgående har text kopplat till lotsfunktionen hos
Arbetsförmedlingen tagits bort. Likaså den text gällande
Migrationsverkets närvaro på Kompetenscentrum Gotland.
Kap 1: Korrekt adress till Migrationsverket
Kap 3: Tillägg: I detta ingår en utökad servicenivå på Gotland
Migrationsverket.
Kap 4: Tillägg: punkten prövar ansökningar om asyl och
uppehållstillstånd. Borttaget ansvarar för förvarsverksamheten
Kap 4: Underrubrik Region Gotlands ansvar för personer
som fått uppehållstillstånd: ”Om personer får permanenta
uppehållstillstånd har de samma rättigheter och skyldigheter
som alla andra som bor på Gotland.” (Tidigare lydelse:
”Under perioden som nyanlända personer väntar på beslut
om uppehållstillstånd…”
Kap 5: Ändring att asylverksamhet ska vara på ”tre orter”
till ”ett antal orter”
Kap 5: Tillägg: Region Gotland ska ”skapa praktiska
förutsättningar” för samverkan samt ”Migrationsverket
kommer att bedriva viss verksamhet på Gotland för att kunna
ge utökad service.”
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Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
flyktingar på Gotland
1. Parter

Migrationsverket
Adress: Migrationsverket, 169 29 Solna
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
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.
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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 nyanlända personer som beviljas permanent uppehållstillstånd. I arbetet ska
Arbetsförmedlingen vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter.
Nyanländas 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 innebär på Gotland. 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. I detta ingår en utökad servicenivå på
Gotland av Migrationsverket.
4. Ansvarsfördelning
Migrationsverkets ansvar
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Migrationsverket 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 man har som asylsökande.
• 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 ansökningar om asyl och uppehållstillstånd
• har ansvar för att tillhandahålla kost och logi för asylsökande som behöver
det
• beslutar om ekonomiska ersättningar till asylsökande Bistånd enligt LMA
lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag
• 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 beviljas permanent uppehållstillstånd.
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
• 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
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•

ansvarar för etableringssamtal

•

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

•

beslutar om etableringsersättning

•

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.
Region Gotlands ansvar för personer som fått uppehållstillstånd

Om personer får 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

•

i samverkan med Arbetsförmedlingen och den nyanlända bidra till att
utforma en etableringsplan

•

utbilda i Svenska För Invandrare (SFI)
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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 ett antal 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
startade 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
kostnadstäckning för investeringar som görs av fastighetsägaren eller Region
Gotland för att lokalerna ska tillgodose Migrationsverkets krav. Region Gotland
ansvarar även för att skapa praktiska förutsättningar i Visby som möjliggör
samverkande myndighetskontakter för att underlätta för de personer som söker
asyl, bl.a. genom ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket. I lokalerna ska det finnas möjlighet till videosamtal,
utbildningstillfällen och rum för fysiska möten.
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
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asyltiden. Migrationsverket ansvarar för dagersättning och särskilda ekonomiska
bidrag till de personer som är inskrivna vid asylboendet.
Migrationsverket kommer att bedriva viss verksamhet på Gotland för att kunna ge
utökad service. Utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen har
Migrationsverket dock inte för avsikt att teckna avtal med andra hyresvärdar eller
upphandla asylboende på Gotland.
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
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.
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.
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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.

__________________________________________
Veronika Lindstrand Kant, Regionchef
Migrationsverket

__________________________________________
Arbetsförmedlingen

__________________________________________
Region Gotland

332

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/257
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 2015-04-20

Regionstyrelsen

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - Gotland Grönt
Centrum AB
Förslag

tm be§~lUIt

Regionstyrelsen föreslår regionfulhnäktige att besluta om att överföra 1 mnkr i
investerings budget för 2015 från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
tekniska nämnden.

Bakgll"ulrnd
I avsiktsförklaringen vid bildandet av Godand Grönt Centrum AB framkom att
investeringar krävs i fastigheterna för att möjliggöra inflyttning av nya verksamheter.
Vid budgetbeslutet i november 2014 avseende 2015 års investeringsbudget beviljades
gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden 1 mnkr för dessa åtgärder.

BedömlrnilTilg
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2015-03-25, § 33 att överföra
investeringsbudgeten om 1 mnkr till regionstyrelsen. Då fastigheterna har överförts
till tekniska nämnden ska investeringsmedlen flyttas till tekniska nämnden och inte
regionstyrelsen.

r 'RdS1<~
tf regiondirektör

I
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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 2014/629

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

Datum 2015-05-12

Regionstyrelsen

Detaljplan för del av Visby Innerstaden 1:2, antagande

Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av en kaj för
kryssningstrafik. I förslaget ingår även en utfyllnad för framtida hamnverksamheter samt en byggrätt för magasin och verkstad.
Planförslaget har stöd såväl i översiktsplan för Gotland som i den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet där hamnen är avsatt som utredningsområde
med intentionen att möjliggöra en fortsatt utveckling av de hamnanknutna
verksamheterna. Dessutom finns stöd för anläggandet av en kryssningskaj i det
nyligen godkända planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik och Holmen.
Till grund för den framtida utvecklingen av kryssningstrafik ligger det avtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) som godkändes
av regionfullmäktige i augusti i 2014.
Den planerade kryssningskajen kommer att samtidigt kunna ta emot två
kryssningsfartyg med längder upp till 340 meter. I den nordöstra delen av
utfyllnadsområdet planeras en mottagningsbyggnad för kryssningsresenärer.
Vid den nordvästra delen av utfyllnadsområdet anläggs en 30 meter lång
barkasskaj. Turistbussar och taxibilar kommer att kunna utnyttja parkeringsplatser i anslutning till kryssningskajen. Fordonstrafiken till kajen ansluter till
Färjeleden via den befintliga cirkulationsplatsen norr om området. Gång- och
cykeltrafik leds till den befintliga GC-vägen på den västra sidan av Färjeleden.

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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Kryssningsresenärerna kommer antingen att kunna tas sig till fots in till
innerstaden eller välja att transporteras med buss.
Bedömning

Byggandet av en kryssningskaj bedöms få betydande positiva ekonomiska och
sociala konsekvenser för utvecklingen på Gotland. De bedömda störningarna
vid ett plangenomförande förutsätts kunna minimeras genom de förslag till
åtgärder, undersökningar och kontrollprogram som redovisas i tillhörande
miljökonsekvensbeskrivningar.
De synpunkter som inkommit under granskningsskedet har inte, förutom
några redaktionella justeringar, föranlett några förändringar av tidigare
planförslag.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/319
Handlingstyp Rapport

Henry Henziger

Datum 2015-05-11

Regionstyrelsen

Mänadsuppföljning april - ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

ledningskontoret - prognos för 2015 efter april
Prognos helår (mnkr):
+2,4
(föregående prognos +1,5)
Perioden jan-apr (rnnkr)
+0,9
Kommentar:
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +2,4 mnkr.
Överskottet hänförs i huvudsak till kontorets buffert om 0,7 mnkr och till vakanser
bland annat på en av direktörsposterna, samt i övrigt till en allmän återhållsamhet
mot bakgrund av det ekonomiska läget. I prognosen har anslagen för näringsliv och
stimulans biogas beräknats åtgå i budgeterad omfattning.

Politikerorganisationen - prognos för 2015 efter april
Prognos helår (mnkr):
+0,2
Kommentar:
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Överskottet hänförs i huvudsak till anslaget för regionstyrelsen. Prognosen för
region fullmäktige, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd
beräknas för närvarande ligga på budgeterad nivå.
Ledningskontoret

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Ärendenr

Serviceförvaltningen

SF 2015/319

Handlingstyp Rapport

Charlotte Fahlén

Datum 2015-05-11

Regionstyrelsen
RS 2015/319

Månadsuppföljning april – serviceförvaltningen
Förslag till beslut

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Prognos för 2015 efter april

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-apr (mnkr):

+ 7,0
+ 2,6

(föregående prognos +6,0)

Kommentar:

Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +7,0 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på outnyttjad buffert (+3,0 mnkr), förseningar i
ombyggnation av tillagningskök samt vakanser bland annat på
servicedirektörstjänsten. Mot bakgrund av det ekonomiska läget råder allmän
återhållsamhet. Prognosen har förbättrats med 1 mnkr sedan föregående rapport.
Samtliga avdelningar prognostiserar överskott.
Förvaltningens investeringsbudget på 2,0 mnkr beräknas åtgå.
Någon personalstatistik kan inte redovisas för perioden pga. byte av personalsystem.
Serviceförvaltningen

Bo Magnusson
tf servicedirektör
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Ärendenr

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 19 maj 2015

Regionstyrelsen

Månadsrapport. April 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut

•
•

Nämnderna ska fortsätta effektiviseringsarbetet med inriktning att
uppnå ett positivt resultat vid årets slut
Beslut enligt delårsrapport 1 ska genomföras

Bakgrund

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för april.
Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. För
april månad redovisas ett negativt resultat vid årets slut på -70 mnkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till
-90,1 mnkr. Underskott beräknas för hälso- och sjukvårdsnämnden (-60),
socialnämnden (-39), byggnadsnämnden (-0,2) Kultur och fritidsnämnden
(-0,6).
Regionstyrelsen (Politikerorganisationen, Ledningskontoret och
Serviceförvaltningen,) (9,7), gymnasie- och utbildningsnämnden (1,4), samt
miljö- och hälsovårdsnämnden (0,3) prognostiserar ett överskott.
Tekniska nämnden lämnar prognos enligt budget.
Investeringsprognosen (609) pekar mot en helårsavvikelse på 97 mot årsbudget
706 (budget+kompletteringsbudget). Största avvikelsen rapporterat TN med
84. Som anledning anger man förskjutning i tid på många projekt av olika
orsaker såsom, oklarheter med tillstånd, försening beträffande projektering
samt finansieringsfrågor.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen är fortsatt
bekymmersam. Prognos är marginellt bättre i jmf mot delårsrapport 1, (-90,1
mot -93).
Hälso- och sjukvårdsnämnden ligger kvar på samma prognos (-60) och man
konstaterar att nå denna prognos krävs kraftiga åtgärder för att bryta
kostnadsutvecklingen.
Socialnämnden prognostiserar ytterligare -2 mnkr i jmf mot delårsrapport 1
och prognos pekar på -39 för nämnden.
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Region Gotland

Positiv prognos i jmf med delårsrapport 1 konstateras från regionstyrelsens
verksamheter samt från barn- och vuxenutbildningsnämnden vilket gör att
prognosen som helhet uppvisar en förbättring med 3 mot delårsrapport 1.
Ledningskontoret bedömer att beslutade åtgärder i form av åtgärdspaket 2015
kommer ha en positiv ekonomisk effekt samt att effektiviseringsarbetet måste
ges fortsatt stort uppmärksamhet och prioriteras ytterligare. Vidtagna och
planerade åtgärder redovisas i delårsrapport 2/2015 samt vid varje kommande
månadsrapport.

Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - april

2015

2015

2014

1240

3 951

4 100

4 238

-2 690

-8 312

-8 395

-8 379

-75

-219

-214

-219

-1 525

-4 580

-4 509

-4 360

1 504

4 519

4 534

4 370

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

4

19

16

24

-9

-27

-38

-22

-26

-70

2

12

Sammanställning av månadsrapport per
nämnd/förvaltning, mnkr
Nämnd/förvaltning

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Budget
2015

Bokslut
2014

227,4
189,8
21,6
13
140
1126,5
293,7

Prognos
(Helårsavvikelse)
9,7
0
-0,2
0,3
-0,6
-1,7
1,4

1172,2
1329,8
4514

-39
-60
-90,1

-31,3
-34,5
-13,8

19,8
23,8
1,5
1,6
0,1
7,2
-2

Ledningskontoret
Region Gotland

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Ärendenr

3 (3)

180
Årsredovisning 2014 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Gotlands kommuns sociala samstiftelse (nr 9101·10)
Org nr 834001-8335

Förvaltnings berättelse 2014
Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning, av 83 stiftelser 1993-12-22
enligt Kammarkollegiets beslut dm 50-40-91. 200 I har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt Kammarkollegiets
beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
2014 års disponibla medel 178 tkr har fördelats till 141 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 586 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 48 tkf. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 202 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta gav 239 tkr (2013, 263 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 395
tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9 177 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 10 962 tkr
(2013, 9 851 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts stiftelsekapitalet
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10% av årets nettoresultat
enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

586
-395
- 19

172

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2014 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Elsa Berglunds stiftelse (nr 9102-10)
Org nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse 2014
Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den 22
maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att "användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse."
Elsa Berglunds stiftelse med ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var mycket svårutdelad.
Efter en permutation år 2003 (Kk beslut dnr 430-18823-02) får stiftelsen även använda den disponibla
avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är bosatta i socknar som
gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Ralla, Viklau och Vänge socknar). Förhoppningen är att de disponibla
medlen i och med detta beslut kommer att bli lättare att dela ut.
Främjande av ändamålet
Av 2014 års disponibla medel, 249 tkr, har 15 tkr delats ut till en behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 114 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 20 tkr och skatt
har belastat resultatet med 38 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 2 658 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta gav 66 tkr (2013 79 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 106
tkr vilken har tillförts stiftelsekapitalet
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 566 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 3 076 tkr
(2013,2714 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
enligt stadgar.
Disponibelt av årets resultat

114
-106
- I

7

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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o

Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Akermans donation (nr 9103-10)
Org nr 834001-8293

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att "räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en". Att dessa
behövande ensamma damer skall var ålderstigna sådana, förtydligandes under edlig förpliktelse av systern Dika
Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2014 års disponibla medel, 4872 tkr, har 2220 tkr betalats ut fördelat på L35 behövande. Totalt kom det in
L76 ansökningar. Utdelning har skett utifrån att sökanden inte har någon förmögenhet, dock har vissa sparmedel
accepterats samt att pensionen inte får vara för hög. Fullföljdsgraden 2014 uppgick till L05 %. För perioden
2010-2014 uppgår fullföljdsgraden till 100 %.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 5 371 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till L95 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 78 098 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
ränta uppgick till 2 04L tkr (20L3, 2 291 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelarna i Agenta gav en
vinst på 3 526 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 77 569 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 92 775
tkr (2013,84005 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
5371
-3526

Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Ingen kapitalisering enligt stadgar.

1845

Disponibelt av årets resultat

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2014 för Region Gotlands förvaltade donations stiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (nr 9104-10)
Org nr 834001·8582

Förvaltningsberättelse 2014
Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning, av åtta stiftelser 1988-10-06.
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom två stiftelser genom permutationsbeslut från
Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad, hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes eller vanliga glasögon,
konvalescentvård eller rekreationsresa. Dock ej för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
2014 års disponibla medel, 22 tkr, harfördelats till 21 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 63 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 12 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till l 111 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta 28 tkr (2013 32 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 45 tkr vilken
tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på l 091 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var l 309 tkr
(2013, l 155 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
enligt stadgar.
Disponibelt av årets resultat

63
- 45
-2
16

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet med
de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (nr 9105-10)
Org nr 834000-4350

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen bildades den 30 augusti 1927 efter upprättat arvskifte i boet efter f.d. tullförvaltare Niklas Rudolf Odin
som avled den 6 augusti 1926. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är enligt Odins testamente daterat den 9 augusti 1923 med tillägg den 16 april 1926.
l. Årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom kommunen (f.d. Linde kommun) boende och där
mantalsskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och varpakastning,
hastighetslöpning, sång och musik även till premier åt barn i kommunens (f.d. Linde kommun) skolor. Nämnda
grenar bör dock inte premieras varje år.
2. För varje år skall någon del av räntan läggas till stiftelsekapitalet som med en sådan tillökning inte får
förminskas.
3. För all framtid underhålla Rudolf Odins samt hans föräldrars gravar på Linde kyrkogård.
4. Kommunen äger även rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed
allmänna vägar och platser inom socknen (Linde)
5. Efter ovanstående äger kommunen rätt att använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål, dock inte
sådana förvaltningsåtgärder, som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
Av 2014 års disponibla medel, 314 tkr, har 230 tkr betalats ut fördelat på: (t kr)
Linde Skolhusförening
Linde Skolhusförening, sockendag
Linde Hembygdsförening, gravskötsel, fagning, röjning, sockenlunch mm.
Linde Bastuförening
Stipendier till elever i gymnasiet
Hyresbidrag Vävstuga
Linde IF pärklag
Nytt tappställe på Linde kyrkogård
Nytt batteri till Hjärtstartare
Omkostnader styrelsemöten, hyra och förtäring

120,0
2,4
30,5
35,0
15,0
6,0
7,0
8,0
4,7
0,7
229,3

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 330 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 49 tkr varav 13 tkr var styrelsens arvoden inkl. sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen och den reavinst som uppstod vid försäljning av fondandelarna har belastat
resultatet med totalt 118 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 7 500 tkr.
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Carl Degermans stiftelse (nr 9106-10)
Org nr 834000-0523

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att räntan av det befintliga kapitalet, efter det att 5 % kapitaliserats, samlas under en
tidsrymd av 10 år och sedan används "till något för staden eller dess
innebyggare gagnande företag, som icke lämpligen borde av skattemedel bestridas."
Främjande av ändamål
Utdelning sker vart lO:e år och nästa utdelning blir 2022.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 33 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 13 tkr och skatt
har belastat resultatet med Il tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 887 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
ränta uppgick till 22 tkr (201326 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på
35 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 839 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var l 007 tkr
(2013; 889 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Ingen kapitalisering med 5 % p.g.a. negativt resultat efter omföring av
realisationsvinsten till bundet eget kapital

33
-35

-2

Disponibelt av årets resultat

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd eller för ett ändamål som så nära som
möjligt motsvarar detta. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av stiftelsens ändamål dels en effektiv
stiftelseförvaltning. Arbetet med permutation pågår.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (nr 9108-10)
Org nr 834001-8681

Förvaltningsberättelse 2014
Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre Allmänna
Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen "Victor och Therese Gyllenhammars premiefond". Detta kapital
ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna utsedda livräntetagare så länge dessa
levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet som "Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond" erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid Högre
allmänna lärovek i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna vid de
fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats med
och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
2014 års disponibla medel 272 tkr har delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid gymnasieskolorna på Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 648 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 29 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 568 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 250 tkr (2013, 280 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på
428 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 9564 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 11456 tkr
(2013, 10296 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
648
-428

Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Ingen kapitalisering enligt urkund
Disponibelt av årets resultat

220

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet med
de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksarnhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond (9109-10)
Org nr 834001-8715

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond har bildats genom permutation,
sammanslagning, av 45 stiftelser med ett ursprungligt kapital om 377 660,49 kr.
31 stiftelser, kapital 137 791,56 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1991-12- lO, dnr 50-166-89.
2 stiftelser, kapital 27 781,55 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 1993-06-29, dnr 50-2905-92.
12 stiftelser, kapital 212 087,38 kr, enligt Kammarkollegiebeslut 2000-12-20, dnr 431-5185-00.
Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att dela ut premier till elever som studerar vid de kommunala gymnasieskolorna.
Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla
medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos
revisorerna.
Främjande av ändamålet
2014 års disponibla medel, I tkr, har delats ut i premier åt där av förtjänta elever vid gymnasieskolorna på Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 15 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till Il tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 450 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta
uppgick till II tkr (2013,12 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 15 tkr vilken
tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 407 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 485 tkr
(2013,428 tkr).

Disponibelt av årets resultat (kr)
Årets resultat
15 151
-15 144
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
-1
A vsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10% av årets nettoresultat
enligt stadgar.

6

Disponibelt av årets resultat
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Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond (nr 9110-10)
Org nr 834001-9952

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932. Stiftelsen
tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971,36450 kronor. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till utdelande av
premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i
annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Stiftelsen för Alma Bobergs Premiefond fått ändras enligt följande; den årliga avkastningen
skall i första hand användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid
grundskola eller gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt
obemedlade skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2014 års disponibla medel, 177 tkr, har 160 tkr fördelats ut till ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår ti\l423 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 33 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 6 725 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 174 tkr (2013, 191 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på
282 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 6 702 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 8 002 tkr
(2013,7 168 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Ingen kapitalisering enligt stadgar.

423 tkr
-282 tkr

141 tkr

Disponibelt av årets resultat

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
(nr 9111-10)
org.nr 834001-8855

Förvaltningsberättelse 2014
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning, av
52 stiftelser 1993-06-29. Kammarkollegiebeslut dnr 50-2905-92.
2000-06-26 tillfördes kapital från ytterligare l stiftelse enligt KK beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns grundskolor.
Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla
medlen. Denna tolkning har diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och
hos revisorerna.
Stiftelsens disponibla medel fördelas av Barn- och utbildningsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De
disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret. Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom att lämna
in protokoll på beslut hur medlen skall användas samt kvittens från respektive elev som erhållit premie. Det som
inte delats ut av årets disponibla medel måste återbetalas till stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Av stiftelsens disponibla medel 2014, 90 tkr, har 82 tkr fördelats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands
kommun.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 235 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 18 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 3 768 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 97 tkr (2013, 111 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelarna i Agenta gav en vinst
på 156 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 3756 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 4 506 tkr
(2013,3 977 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillförts bundet eget kapital
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering 10 % av årets nettoresultat
enligt stadgar
Disponibelt av årets resultat

235
-156
-8
71

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av ~gion Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (nr 9112-10)
Org nr 834002-2238

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut "stipendier till musikbegåvade ungdomar mellan 15 - 20 år. Ur fonden
skall årligen utdelas stipendier på vardera 5 000 kr till tre elever. Stipendiet skall utdelas vid höstterminens slut.
För att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med inflationen."
Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Barn- och utbildningsförvaltningen, Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2014 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 121 kr totalt 18 363 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 22 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 14 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 555 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta uppgick till 14 tkr (2013, 16 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på
21 tkr vilken har tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 541 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 647 tkr
(2013,571 tkr).

Disponibelt av årets resultat (tkr)
Årets resultat
Allt är fritt eget kapital enligt stadgar

22

Disponibelt av årets resultat

22

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd eller för ett ändamål som så nära som
möjligt motsvarar detta. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av stiftelsens ändamål dels en effektiv
stiftelseförvaltning. Arbetet med permutation pågår.
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Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser
org nr 802426-7018

Förvaltningsberättelse 2014
Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. I samförvaltningen ingår det elva stiftelser:
834001-8384
834001-8319
834002-2246
834001-8327
834001-9135
834001-8244
834001-8301
834001-8566
834002-2253
834001-8814
834001-825 I

S A Petterssons stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Mariahemmets samstiftelse
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne

Främjande av ändamål
Under 2014 har det endast delats ut 2 tkr från Hjalmar Westergård-Roos stiftelse till en skolungdom.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett överskott på I tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 87 tkr.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till l 603 tkr.
Stiftelsernas kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och
ränta gav 36 tkr (2013,41 tkr). Omplacering och återinvestering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 54 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på I 40 I tkr och marknadsvärdet på balansdagen var I 668 tkr
(2013, I 472 tkr).

Disponibelt av årets resultat (kr)
Årets resultat
Realisationsvinst som tillföts stiftelsekapitalet
Kapitalisering, avsättning till bundet eget kapital

1253
-53064
-45

Årets resultat minskar de disponibla medel med

-51 856

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i enlighet
med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om permutation
hos Kammarkollegiet om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda eller för ett
ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. För stiftelsen Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige beslutades att ansöka hos länsstyrelsen om att byta förvaltare. Syftet är att uppnå dels
ett fullgörande av stiftelsernas ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Arbetet med permutation
pågår.
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Handlingstyp

Therese Kullåker

Informationsärende

Datum 18 mars 2015

Regionstyrelsen

Om yrkeshögskoleutbildning på Gotland
Förslag till beslut

Informationen mottages och lägges till handlingarna.
Bakgrund

Region Gotland har de senaste åren inte fått sina ansökningar om att anordna
yrkeshögskoleutbildning beviljade. Det finns behov av kompetens från denna
utbildningsform på ön och nedan presenteras hur berörda personer inom regionen
arbetar vidare med frågan gällande yrkeshögskoleutbildning på Gotland.
Bedömning

Under hösten 2014 ansöktes om sju yrkeshögskoleutbildningar där Region Gotland
eller andra verksamheter på Gotland varit delaktiga i ansökningar till utbildningar
inom denna utbildningsform. Dessa utbildningar var:
- Drift- och underhållstekniker, 2 år. Utbildningen var tänkt att genomföras i
samarbete med Wisbygymnasiet, Cementa, Tekniska förvaltningen samt ett flertal
andra företag. Den avslagna ansökan motiverades med att förkunskapskraven var för
låga.
- Kvalificerad turismkoordinator för maritim besöksnäring och havsnära
företagssamhet, 2 år. Utbildningen var tänkt att genomföras i samarbete med
Nynäshamns Kompetenscentrum, Södertälje kommun samt ett stort antal företag. På
Gotland var ca 15 företag inblandade i ansökan. Skälet till avslag var att utbildningen
ej prioriterades ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock framgår ej hur prioriteringarna
görs.
- Driftingejör - mineralutvinning, 2 år. Utbildningen var tänkt att genomföras av
Lärnö AB i Arboga i samarbete med bl a SSAB, Boliden och Högskolan i Gävle.
Anledning till ej beviljad ansökan var att ansökan inte höll tillräckigt hög kvalité.
Lernia har dialog med YH- myndigheten gällande detta.
Folkuniversitetet ansökte om en utbildning inom småskalig livsmedelsförädling som
fick avslag liksom en ansökan där Region Gotland och Socialförvaltningen
tillsammans med Oskarshamns kommun ansökt om utbildning till stödpedagog.
Malmö Yrkeshögskola har ansökt om att få erbjuda två utbildningar på Gotland som
också fick avslag:

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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-Utvecklare inom Digital Turism
-Utvecklare mobila tjänster för offentlig sektor
Den grupp som var engagerad i ansökan till drift- teknikerutbildningen där Region
Gotland skulle stå ensam som utbildningsanordnare har efter besked att utbildningen
inte blev beviljad träffats vid två tillfällen för att analysera situationen. Det är
besvärligt att Gotland under de senaste åren fått alla sina ansökningar avslagna. Det
kompetensbehov som finns bland de gotländska arbetsgivarna är i vissa fall utifrån
målgrupper som är svåra att rekrytera från till ön. Vi har i ansökningen påtalat dessa
svårigheter samt förklarat att det är svårt för vår region att erbjuda spetsutbildningar
då den gotländska näringslivsstrukturen med små företag till stor del bygger på
generalistkompetens. Vi har haft ett par träffar under de senaste åren med personer
från Myndigheten för yrkeshögskolan för att diskutera myndighetens bedömningar
liksom vad en ansökan bör innehålla för att bli beviljad.
Då förra årets ansökan om yrkeshögskoleutbildning inom vindkraftteknik och
produktions- och underhållsteknik fick avslag startade Kompetenscentrum en ettårig
yrkesvuxutbildning inom drift och underhållsteknik för att till viss del möta upp det
kompetensbehov som gotländska arbetsgivare signalerar. Utbildningen avslutas i juni
2015. Ytterligare en utbildning med samma upplägg planeras att starta i januari 2016.
I den arbetsgrupp som arbetat med Region Gotlands ansökning pågår nu diskussion
om alternativa vägar för att möta upp kompetensbehovet. En dialog har inletts med
Oskarshamns kommun om Region Gotland kan engagera sig i den driftteknikutbildning man fått beviljad där. Det kan innebära att vissa av utbildningsplatserna
viks åt personer från Gotland eller att vissa av LIA- platserna, Lärande i arbete, inom
utbildningen förläggs till Gotland. Representanter från Oskarshamns kommun och
den beviljade yrkeshögskoleutbildningen kommer till Gotland för fördjupade
diskussioner i mitten på april om hur vi kan samarbeta både kort- och långsiktigt. En
idé finns också om att Oskarshamns kommun vid tillfället kan träffa och informera
de personer som idag går Kompetenscentrums utbildning i drift- och
underhållsteknik om yrkeshögskoleutbildningen i Oskarshamn.
Med tanke på den osäkerhet som finns gällande beviljande av utbildningar samt den
åtgång av resurser som krävs vid varje utbildningsansökan undersöks därför vidare
möjligheter att hitta mer flexibla lösningar på behovet av att möta upp efterfrågan på
kompetens från yrkeshögskoleutbildningar. En möjlig väg att gå är att i större
utsträckning hitta samarbetspartners på fastlandet och ge utbildningar gemensamt
eller att identifiera distansutbildningar och marknadsföra dem på Gotland för att få
fler gotlänningar att söka dessa utbildningar.
Kompetenscentrum har också dialog med Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra,
för att hitta nya samverkansformer gällande yrkeshögskoleutbildningar. En dialog
förs även med Lernia och Campus Vimmerby, Campus Hultsfred, Campus Västervik
och Viadidakt gällande ett samarbete vid en ansökan till hösten om utbildning till
köksmästare.
Ett arbete pågår således när det gäller att ta ställning till om Region Gotland ska gå in
med fler ansökningar till yrkeshögskoleutbildning liksom att möjligheter till nya
samarbetsformer med andra kommuner och utbildningsaktörer undersöks.
Det kan konstateras att det regelverk som finns gällande beviljande av
yrkeshögskoleutbildningar inte är anpassade för en region som Gotland.
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Det kan också konstateras att utmaningarna av att möta upp arbetsgivares
kompetensbehov ytterligare försvårats då de finansiella statsbidrag som
Kompetenscentrum får har minskat successivt de senaste åren och fortsättningsvis
under 2015. Kompetenscentrum är en utbildningsaktör som har möjlighet att relativt
snabbt erbjuda utbildningar som möter upp det kortsiktiga utbildningsbehovet men
måste nu prioritera hårt kring vilka utbildningar man har möjlighet att erbjuda. En
dialog kring dessa prioriteringar samt behov av yrkeshögskoleutbildningar förs även i
den regionala kompetensplattformen.
Ledningskontorets bedömning är att ärendet inte har direkta konsekvenser för flickor
och pojkar då yrkeshögskoleutbildningar berör vuxna.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 21 maj 2015

Regionstyrelsen

Sammanhållen beroendevård för unga - Mini Maria
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besök vid beroendemottagningen
för unga, Mini Maria ska vara avgiftsbefriade.

•

Avgiftsbefrielse ska tillämpas från och med 1 juli 2015.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 2014 att i samarbete med socialnämnden, starta
en beroendemottagning för barn och unga vuxna (upp till och med 24 år).
Sjukvårdsdelen av verksamheten bedrivs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen av
den specialiserade psykiatrin. Med nuvarande avgiftsbeslut betyder det att besök hos
läkare har en vårdavgift om 300 kronor, besök hos andra personalkategorier har en
avgift på 200 kronor. För patienter upp till 18 år är samtliga besök avgiftsfria.
Verksamheten bedrivs inom de budgetramar som nämnden tilldelats av
regionfullmäktige.
Under de 3 månader mottagningen varit igång har man haft totalt 90 sjukvårdande
besök av personer i åldern 19-24 år. Avgiften omfattas av högkostnadsskydd vilket
betyder att ca 30-40 procent av besöken kommer att vara avgiftsfria av denna
anledning. En beräkning av förväntad intäkt på vårdavgifter hamnar på mellan 40
000 och 60 000 kronor
Motsvarande mottagningar inom Stockholms Läns Landsting är avgiftsbefriade.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden menar att det initialt är mycket viktigt med
motivationshöjande arbete för att öka den unges inställning och förmåga till
förändring. Avgiften – särskilt för drogtesterna – motverkar motivationen. Av den
anledningen anser hälso- och sjukvårdsnämnden att verksamheten ska vara
avgiftsbefriad.
Ledningskontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens resonemang.
Intäktsbortfallet är försumbart och nyttan med verksamheten bör rendera vinster på
andra sätt som motiverar avgiftsbefrielsen.
Ledningskontoret

Per Lindskog

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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