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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ungdomsledarpriset 2015; utdelning

3.

Delårsrapport 2015:1

4.

Region Gotlands revisorers budget för 2016

5.

Strategisk plan och budget 2016-2018

6.

Besparingsuppdrag 2016-2018

7.

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende
Lövsta – Gotland Grönt Centrum AB

8.

Visby Artilleriet 1:33, kv. Malajen m.fl; detaljplan för antagande

9.

Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck Camping); detaljplan för antagande

10.

Stenkumla Forse 1:22; detaljplan för antagande

11.

Tofta Bjärs 1:34 m.fl; detaljplan för antagande

12.

Visby Innerstad 1:2; detaljplan för antagande

13.

Bro Eriks 1:13; detaljplan för antagande

14.

Eskelhem Unghanse 1:28; detaljplan för antagande

15.

Västerhejde Vibble 1:2; detaljplan för antagande

16.

Visby Snäckgärdsbaden 2; köpekontrakt samt ändring i tomträttsavtal

17.

Förslag till förändring av Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB

18.

Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens taxor

19.

”Pengar i påse”; nytt regelverk för icke föreningsorganiserade ungdomar

20.

Ändrade bidragsregler för studieförbunden

21.

Avgiftsbefrielse vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria

22.

Budgetomföring investeringsanslag

23.

Revisorer i Region Gotlands helägda bolag

24.

Reviderat reglemente för Miljörådet

25.

Riktlinjer mot mutor och korruption

26.

Revidering av mat- och måltidspolicy

27.

Regional Digital Agenda för Gotland; fastställande

28.

Ny simhall i Visby. Motion av Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)

29.

Ökat stöd till idrottsrörelsen. Motion av Ulf Klasson (FP)

30.

90 km/tim på länsvägarna. Motion av Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och
Mats-Ola Rödén (FP)

31. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken
2014
32. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam Gotland
2014 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
33. Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB Gotlandshem, Gotlands Energi
AB, Gotlands Elnät AB, Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB, Wisby
Strand Event & Congress Gotland AB samt Inspiration Gotland AB 2014;
anmälan
34. Avsägelser och val av:
a)

En huvudman till Närs sparbank t.o.m. årsstämman 2018

b)

En ledamot i styrelsen för Inspiration Gotland AB t.o.m. bolagsstämman
2019 (efter Hanna Wiman, som avsagt sig uppdraget)

(efter Lennart Andermo, MP, som uppnått för hög ålder enl. bankens stadgar)

35.

Medborgarförslag; nyinkomna

36.

Medborgarförslag; beslutade

37.

Roger Wärns (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om nedrustning av vägbelysning i Stånga.

38.

Simon Härenstams (M) interpellation till socialnämndens ordförande Maria
Björkman (S) om bortglömd uppsägning av hyreskontrakt.

39.

Mats Hedströms (M) interpellation, överlämnad till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S), om tidigare ställd motion om gångväg och cykelväg mellan
Sjuströmmar och Mojnareområdet i Slite.

40.

Eventuella frågor

41.

Eventuella nya motioner och interpellationer

42.

Flyktingmottagning. Asylboende

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 5 juni 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande
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Handlingar till

Ärende 2

Ungdomsledarpris 2015; utdelning
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02 (handling föreligger vid sammanträdet)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 3

Delårsrapport 2015:1
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 141
• Ledningskontoret 2015-05-08

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 141
Au § 133

Delårsrapport 2015:1
RS 2015/256

- Ledningskontoret 2015-05-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Delårsrapport 2015:1 godkänns.

Regionstyrelsens beslut
•

Åtgärdspaket med anledning det ekonomiska läget fastställs.

Omedelbara åtgärder måste vidtas för att få stopp på kostnadsutvecklingen. Syftet med
åtgärdspaketet är att skapa en ekonomi i balans och uppnå minst nollresultat 2015.
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.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut

−

Farfarsprincip gäller för alla rekryteringsbeslut, även vikariat, hyrpersonal och
konsulter.

−

Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret.

−

Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.

−

Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

−

Intjänade 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.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 141 forts
Au § 133
Åtgärder 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.
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.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 141 forts
Au § 133
Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -75 miljoner
kronor (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
etableringsservice AB. I 2015 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för
ett effektivare lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte
beslutat och därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande
underskott beräknas.
Personalkostnaderna har ökat med 5,5 procent (jan-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 heltidstjänster.
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 till
13,5 mnkr.
En investeringsprognos görs i samband med månadsrapporten i april.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Årets 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.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 141 forts
Au § 133

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 till ledningskontoret om att utreda och ta fram förslag
till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 procent av budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Dessa förslag redovisas i särskilt ärende.
Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 8 april om ett åtgärdspaket med
anledning det ekonomiska läget.
Expedieras

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. 2015/256

Ledningskontoret

Handlingstyp Delårsrapport 1

Ulrika Jansson

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.

Åtgärdspaket 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. Åtgärderna ska skapa
krismedvetande 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
tjänsteutbud ska nyttjas när så är möjligt, inga egna lösningar får användas.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut

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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret
Ulrika Jansson

Intjänade 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.
Åtgärder 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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Ledningskontoret
Ulrika Jansson

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
etableringsservice AB. I 2015 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett
effektivare lokalutnyttjande. 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 (jan-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
heltidstjänster. Den procentuella ökningen är störst på samhällsbyggnadsförvaltningen,
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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Ledningskontoret
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Ulrika Jansson

Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - mars

2015

2015

2014

Intäkter

916

3 944

4 100

4 238

-2 001

-8 315

-8 395

-8 379

-55

-219

-214

-219

-1 140

-4 590

-4 509

-4 360

1 128

4 523

4 534

4 370

3

19

16

24

-6

-27

-38

-22

-15

-75

3

12

Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets 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. Årets 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 till ledningskontoret om att utreda och ta fram förslag till
strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 procent av budgetomslutningen,
minst 44 mnkr. Dessa förslag redovisas i särskilt ärende.

Ledningskontoret
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Ulrika Jansson

Sammanställning per nämnd, mnkr

Nämnd

Budget

Utfall

Avvikelse

jan- mars

jan-mars

jan-mars

Budget

Prognos

Helårs-

Bokslut

2015

2015

2015

2015

2015

avvikelse

2014

Regionstyrelsen

73

71

2

235

227

8

20

Varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

7
72
-6

7
72
-8

0
0
2

24
211
0

24
209
-6

0
2
6

2
8
10

Tekniska nämnden

47

57

-10

190

190

0

24

Varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

35
12

42
15

-7
-3

140
50

140
50

0
0

4
20

Byggnadsnämnden

6

5

1

22

22

0

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3

-2

5

13

13

0

2

Kultur- och fritidsnämnden

34

34

0

140

141

-1

0

275

278

-3

1 126

1 129

-3

7

72

72

0

286

286

0

-2

Socialnämnden

293

295

-2

1 172

1 209

-37

-31

Hälso- och sjukvårdsnämnden

330

349

-19

1 330

1 390

-60

-35

1 133

1 159

-26

4 514

4 607

-93

-14

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Personal
Ingen personalstatistik för 2015 finns tillgänglig efter bytet av HR system 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 medellönerna 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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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

Faktiskt arbetad tid
2014-timmar

Diff % jfr 2013

Förändring omräknat i
årsarbetare

LK

80 624

-13,1%

-7,2

SF

747 661

+-0

+0,2
+ 8,4

TKF

412 358

+3,6%

SBF

248 555

+5,0%

+7,0

KFF

181 265

+2,4%

+2,5

BUF

2 101 775

-0,3%

-3,5

GVF

435 480

-1,0%

-2,6

HSF

1 933 753

+ 3,0%

+32,7

SOF

2 589 726

+3,2%

+47,4

8 731 197

+1,7%

+84,9

Totalt

I tabellen kan utläsas att den största ökningen av arbetad tid skett på socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Däremot har den största procentuella förändringen
skett på samhällsbyggnadsförvaltningen 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
tjänster 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 VA- 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 fritidsförvaltningen 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 vuxenutbildningsförvaltningen 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 finns 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 bemanningsbrist. 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
Nedan 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
regionfullmäktige, 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 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.
Tekniska nämnden, 0 mnkr
Teknikförvaltningen, 0 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 räddningstjänsten,
samlats i en förvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin är i balans.
Räddningstjänsten 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, +0,1mnkr

Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Den 1 april 2015 genomfördes en
organisationsförändring i samhällsbyggnadsförvaltningen 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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Det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat och parallellt med att fullfölja satsningen på
Pisa, deltar Gotland i SKL:s satsning Prio, som syftar till att varaktigt höja
kunskapsresultaten i skolor. Först ut i med Prio är Solbergaskolan, som närmast kommer
att följas av Högbyskolan. Såväl Arbetsmiljöverket som Skolinspektionen har inspekterat
verksamheten under vinter och tidig vår och det kommer att föreligga ett gediget material
att utgå ifrån som kompletterar våra kunskaper inför vårt fortsatta förbättringsarbete.
Digitaliseringen av skolan fortsätter och 1:1 är infört i årskurs 7-9. Fokus i arbete ligger nu
mer på pedagogik och skolutveckling än på teknik och logistik och skolledarnas
pedagogiska ledarskap är även här en avgörande framgångsfaktor.
Flera verksamheter, främst i Visbyområdet, väntar ett ökat antal barn och elever som en
följd av planerad nybyggnation och generationsväxling. Detta innebär behov av en översyn
av skollokaler, vilket behöver ske i samråd med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +0,4 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 400 tkr.
Den största avvikelsen jämfört med budget ligger hos gymnasieskolan -5,2 mnkr. I arbetet
med att närma sig en budget i balans för gymnasieskolan har nämnden beslutat att utreda
utbildningsutbudet i gymnasieskolan ytterligare inför vilket utbud som ska erbjudas i
gymnasievalet 2016. Beslutsunderlaget kommer att belysa vilka program som långsiktigt bör
finnas på Gotland.
Nämnden har i beslutat inför läsåret 15/16 avveckla en inriktning: det estetiska
programmets inriktning teater mot bakgrund av för få sökande.
Nämnden beslutade i mars att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna linjen
vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på gymnasienivå och ger behörighet till
högskolestudier. Pengarna tas ur det riktade ramtillskott på 1 mnkr som regionfullmäktige
tilldelat nämnden speciellt för vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa långtidsarbetslösa
att komma i arbete. Eleverna rekryteras med hjälp av arbetsförmedlingen.
Socialnämnden, -37 mnkr

Årets första delårsrapport visar på en helårsprognos med ett underskott mot budget på 37
miljoner kronor. Volym- och prisökningar inom främst individ- och familjeomsorgen
förklarar den största delen av underskottet.
Prognosen är dock osäker dels på grund av den görs tidigt på året, dels därför att det råder
viss osäkerhet i redovisningen till följd av regionen bytte personalsystem samtidigt som
socialförvaltningen infört en ny organisation.
Med anledning av det befarade underskott måste nya besparingar övervägas och nuvarande
nivåer av kvalitet och utbud ses över för att sänka kostnaderna.
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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, hemtjänst,
korttidsboende och trygghetslarm.
Socialtjänstlagen har utvecklats från en ramlag till att rymma större detaljstyrning. 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 följande:
•
•
•
•
•

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.
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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, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2015.
Överförmyndarnämnden, 0 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

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Revisorernas budget 2016
Regionfullmäktiges förslag till beslut
•

Revisorernas budget för 2016 är oförändrad och därmed i nivå med 2015 års
anslag på3 408 000 kronor.

För år 2016 har Region Gotlands revisorer beslutat att lämna ett budgetäskande i nivå
med 2015 års anslag med hänsyn till Region Gotlands ansträngda ekonomiska läge. De

anser att planerade revisionsprojekt för detta och kommande år bör inrymmas i en
budget i nivå med år 2015. Revisorerna poängterar dock att detta ställer stora krav på
prioriteringar av de egna granskningsinsatserna.
För år 2015 uppgick revisorernas budgetanslag till 3 408 000 kronor och har sedan
2010 ökat med 780 000 kronor. Dock ligger den anslagna budgeten fortfarande
under riksgenomsnittet.
Regionfullmäktiges presidium föreslår i enlighet med revisorerna en oförändrad
budget för år 2016.
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Änr

Regionens revisorer
2015-04-14
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REGION GOTLAND

Regionfullmäktiges presidium

Revisorernas budget 2016
Vi har revisionsgruppens uppdrag att redovisa för regionfullmäktiges presidium om behovet av budgetram för år 2016.
Revisionen har under ett antal år äskat en utökad budgetram och har till viss
del erhållit en utökning. Vidare har vi beskrivit att vi planerat angelägna revisionsprojekt som tidigare år inte inrymts i budget. Sedan år 2010 har budgeten
ökats med ca 780 tkr. Även efter dessa, till synes stora ökningar, ligger budgetanslaget under riksgenomsnittet. För år 2015 uppgick revisionens budgetanslag
till 3 408 tkr.
För år 2016 har vi, trots beskrivningen ovan, beslutat att lämna ett budgetäskande i nivå med 2015 års anslag. Motivet till detta är att vi gör bedömningen
att de revisionsprojekt som planerats för året och kommande år, kompetensutveckling etcetera bör inrymmas i en budget i nivå med 2015 års nivå. Vi prioriterar redan idag våra granskningsinsatser utifrån en Väsentlighet- och riskanalys
och vår kännedom om regionen och dess verksamheter. Vi vill dock göra presidiet uppmärksam på att detta äskande ställer extra stora krav på vår förmåga
att prioritera våra granskningsinsatser. En prioritering som vi bedömer inryms i
denna budget.
Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska läge ser vi därför inget skäl
till att äska ytterligare medel i budget för 2016. I detta budgetäskande har dock
ingen hänsyn tagits till eventuella förändringar av arvoden.
För Region Gotlands revisorer
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 5

Strategisk plan och budget 2016-2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 149
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04—06 och 2015-05-08, § 144
• Ledningskontoret 2015-05-19
• Investeringssammanställning
• Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning
• Plankalkyl 2016-2018
• Centrala samverkanskommitténs protokoll 2015-05-21
• Nämndernas underlag april 2015*
• Beredningsunderlag april 2015*
*) Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 149
Au § 144

Strategisk plan och budget 2016-2018
RS 2015/5

- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget
- Beredningsunderlag till strategisk plan och budget

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Strategisk plan och budget 2016-2018 fastställs.

•

Efter regionstyrelsens beslut att inrätta funktionen Äldresam omfördelas medel från
hälso- och sjukvårdsnämnden med 500 000 kronor och från socialnämnden med
500 000 kronor till regionstyrelsen.

•

Besparingen genom omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på totalt 3,5 miljoner kronor (mnkr)
ska fördelas på respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden ska effektivisera
motsvarande 2,5 mnkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motsvarande 1
mnkr.

Regionstyrelsens beslut
•

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.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsens arbetsutskott
19-20 oktober med förslag på hur sänkta internhyror 2016 och framåt om 5 mnkr
ska effektueras och hur hyressänkningen kommer att påverka respektive nämnds
budgetram.

•

Arbetsutskottet får i delegation att precisera och formulera uppdrag inom följande
områden:
o Förvaltningsövergripande vårdkedjor för vården av äldre med effektiva
processer, för gemensam utveckling kring:


hemsjukvården och tidig rehabilitering i hemmet, TIR



gemensam vårdplanering



återinläggningar av äldre på lasarettet



mellanvårdsplatser

o Minskning av behov av stöd genom lämpligt boende:
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sida 1 av 5
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Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08



arbeta för byggande av trygghetsboende samt fler moderna
bostäder utanför Visby



det redan givna uppdraget gällande nytt SÄBO i Visby till 2017
återrapporteras regelbundet till arbetsutskottet



utreda och återrapportera kring projektering av ytterligare tio
platser i anslutning till Hemse vårdcentrum

o Utredning av insatser för barn och unga samt arbetssätt i syfte att styra
över mot tidiga och förebyggande insatser och för att minska
kostnaderna för placering av barn och unga.
o Inventering av enkelt byggbar mark i tätorterna med syfte att förtäta i
centrala lägen.
o Förbättring av kollektivtrafiken genom bl.a. halvtimmestrafik, ökad
samordning med skolskjutstrafiken, fler kvällsturer samt knutpunkter för
att underlätta bussbyten.
o Möjligheter att sprida Best practice mellan förvaltningarna för att skapa nya
kostnadseffektiva tjänster med ökad kvalitet och förbättrad service.
o Regionövergripande handlingsplan för arbetet utifrån
Kommunkompassen och medborgarundersökningen.
o Möjligheterna för nämndernas verksamhetsplaner 2016 inkluderar
åtgärder utifrån den regionövergripande handlingsplan för arbetet kring
Kommunkompassen och medborgarundersökningen samt utifrån den
egna verksamhetens utvecklingsbehov.
o Arbetet med medborgardialog kring utbyggnaden av VA.
o Genomförandet av VA-planen.

Allmänt

Ekonomidirektör Åsa Högberg föredrog ärendet i regionstyrelsen. Måndagen 2015-0504 har även det ekonomiska läget redovisats för att ge regionstyrelsen en orientering om
förutsättningarna för strategisk plan och budget 2016-2018, med fokus på budgeten
2016. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för
samtliga nämnder.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sida 2 av 5
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Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2016. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 111 mnkr för år 2016, varav 87 mnkr avser nya behov och
24 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2016 med kompensation för
personalkostnadsökningar 52 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN,
HSN och SON på totalt 35,5 mnkr, externa avtal och interna priser 13,0 mnkr,
ramtillskott på 61,5 mnkr samt besparingar 53 mnkr. Det justerade resultatet blir då
23,0 mnkr.
Regionstyrelsen ställde sig enhälligt bakom arbetsutskottets förslag till strategisk plan
och budget 2016-2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sida 3 av 5
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Driftsbudget 2016

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation 2 %
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma

78,0
-52,0
34,0
6,4
-1,2
-16,0
-24,7
24,5

B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Sänkt internhyra
Delsumma

36,0
-18,0
5,0
23,0

C. Förslag till ramtillskott
RS/LK
Buffert för flyktingmottagande
RS/LK
Tillväxtarbete 2016-2018
HSN
Ramtillskott
SON
Hemsjukvård
TN
Offentliga toaletter, civilförsvar

-5,0
-0,5
-48,0
-7,0
-1,0
-61,5

Delsumma
D. Besparingar
TN
Effektivisering till följd av omorganisation
BUN/GVN Effektivisering till följd av omorganisation
ALLA
Generell besparing 1 %

4,5
3,5
45,0

Delsumma

53,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

39,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

-16,0

Justerat resultat

23,0

Investeringar – ramar

Arbetsutskottets förslag omfattar investeringar för 2016 på 566,5 mnkr varav 82,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamheter och 484 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Förändringar 2016 berörde bl.a. förskola på A7 (23,5 mnkr), Folkhögskolan i Hemse
(7,5 mnkr), utrustning till nya Sävehuset och belysning på landsbygden (5 mnkr/år
2016-2018).
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sida 4 av 5
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Investeringsbudget

2016

2017

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
−

pott

0,1

0,1

−

IT-investeringar

6,2

11,8

2,0

2,0

10,0

10,0

8,0

5,2

228,2

187,7

82,5

103,6

7,1

4,0

0,8

0,8

0,2

0,2

1,5

1,5

Serviceförvaltningen
−

pott

−

IT-investeringar

−

lokalinvesteringar skolkök

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
− anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott,
bl a gator och vägar, kollektivtrafik och hamn
−

affärsdrivande verksamhet, bl a avfall och VA

Samhällsbyggnadsförvaltningen
−

räddningstjänsten

Byggnadsnämnden
−

pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
−

pott

Kultur- och fritidsnämnden
−

pott

Barn- och utbildningsnämnden
−

pott

−

lokalinvesteringar, bl förskola A7, platser Roma och Väskinde

−

IT, bl a undervisning och administration

6,0

6,0

25,5

2,0

6,5

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
−

pott, bl a inventarier

−

lokalinvesteringar, Sävehuset

3,0

3,0

109,0

2,5

−

folkhögskolan

7,5

7,5

−

IT, bl a till nytt skolhus

5,3

0,3

Socialnämnden
−

pott

5,0

5,0

−

lokalinvesteringar, gruppbostad LSS

9,0

0,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
−

pott, bl a medicinteknisk utrustning

17,0

18,0

−

lokalinvesteringar, bl a psykiatri slutenvård

25,6

14,4

−

IT

0,5

0,0

566,5

391,4

Investeringsbudget totalt
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sida 5 av 5

(mnkr)

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08
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Au § 144

Strategisk plan och budget 2016-2018
RS 2015/5

- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget
- Beredningsunderlag till strategisk plan och budget

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Strategisk plan och budget 2016-2018 fastställs.

Arbetsutskottets beslut
•

Uppdrag ska preciseras och formuleras inom följande områden:
o Förvaltningsövergripande vårdkedjor för vården av äldre med effektiva
processer, för gemensam utveckling kring:


hemsjukvården och tidig rehabilitering i hemmet, TIR



gemensam vårdplanering



återinläggningar av äldre på lasarettet



mellanvårdsplatser

o Minskning av behov av stöd genom lämpligt boende:


arbeta för byggande av trygghetsboende samt fler moderna
bostäder utanför Visby



det redan givna uppdraget gällande nytt SÄBO i Visby till 2017
återrapporteras regelbundet till arbetsutskottet



utreda och återrapportera kring projektering av ytterligare tio
platser i anslutning till Hemse vårdcentrum

o Utredning av insatser för barn och unga samt arbetssätt i syfte att styra
över mot tidiga och förebyggande insatser och för att minska
kostnaderna för placering av barn och unga.
o Inventering av enkelt byggbar mark i tätorterna med syfte att förtäta i
centrala lägen.
o Förbättring av kollektivtrafiken genom bl.a. halvtimmestrafik, ökad
samordning med skolskjutstrafiken, fler kvällsturer samt knutpunkter för
att underlätta bussbyten.
o Möjligheter att sprida Best practice mellan förvaltningarna för att skapa nya
kostnadseffektiva tjänster med ökad kvalitet och förbättrad service.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Protokoll
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o Regionövergripande handlingsplan för arbetet utifrån
Kommunkompassen och medborgarundersökningen.
o Möjligheterna för nämndernas verksamhetsplaner 2016 inkluderar
åtgärder utifrån den regionövergripande handlingsplan för arbetet kring
Kommunkompassen och medborgarundersökningen samt utifrån den
egna verksamhetens utvecklingsbehov.
o Arbetet med medborgardialog kring utbyggnaden av VA.
o Genomförandet av VA-planen.

Allmänt

Vid sammanträdet 2015-05-04 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg det
ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en orientering om förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2016-2018, med fokus på budgeten 2016. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar och socialdirektör Marica Gardell
redovisade respektive nämnds ekonomiska läge.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2016. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 111 mnkr för år 2016, varav 87 mnkr avser nya behov och
24 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2016 med kompensation för
personalkostnadsökningar 52 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN,
HSN och SON på totalt 35,5 mnkr, externa avtal och interna priser 13,0 mnkr,
ramtillskott på 61,5 mnkr samt besparingar 53 mnkr. Det justerade resultatet blir då 23,0
mnkr.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08
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(mnkr)

Driftsbudget 2016
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation 2 %
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma

78,0
-52,0
34,0
6,4
-1,2
-16,0
-24,7
24,5

B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Sänkt internhyra
Delsumma

36,0
-18,0
5,0
23,0

C. Förslag till ramtillskott
RS/LK
Buffert för flyktingmottagande
RS/LK
Tillväxtarbete 2016-2018
HSN
Ramtillskott
SON
Hemsjukvård
TN
Offentliga toaletter, civilförsvar

-5,0
-0,5
-48,0
-7,0
-1,0
-61,5

Delsumma
D. Besparingar
TN
Effektivisering till följd av omorganisation
BUN/GVN Effektivisering till följd av omorganisation
ALLA
Generell besparing 1 %

4,5
3,5
45,0

Delsumma

53,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

39,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

-16,0

Justerat resultat

23,0

Investeringar – ramar

Arbetsutskottets förslag omfattar investeringar för 2016 på 566,5 mnkr varav 82,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamheter och 484 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Förändringar 2016 berörde bl.a. förskola på A7 (23,5 mnkr), Folkhögskolan i Hemse
(7,5 mnkr), utrustning till nya Sävehuset och belysning på landsbygden (5 mnkr/år
2016-2018).
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Investeringsbudget

2016

2017

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

0,1

0,1

-

IT-investeringar

6,2

11,8

2,0

2,0

10,0

10,0

8,0

5,2

228,2

187,7

82,5

103,6

7,1

4,0

0,8

0,8

0,2

0,2

1,5

1,5

6,0

6,0

25,5

2,0

6,5

6,5

3,0

3,0

109,0

2,5

Serviceförvaltningen
-

pott

-

IT-investeringar

-

lokalinvesteringar

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

-

affärsdrivande verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-

räddningstjänsten

Byggnadsnämnden
-

pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar

-

IT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar inkl Säve

-

folkhögskolan

7,5

7,5

-

IT

5,3

0,3

Socialnämnden
-

pott

5,0

5,0

-

gruppbostad LSS

9,0

0,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

17,0

18,0

-

lokalinvesteringar

25,6

14,4

-

IT

0,5

0,0

566,5

391,4

Investeringsbudget totalt

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

(mnkr)

Ärendenr RS 2015/5

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 maj 2015

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2016-2018
Bifogat finns plankalkyl 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.
Skatteintäkterna i plankalkylen är beräknade enligt prognos från april 2015 och
hänsyn har också tagits till kända förändringar på finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna 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 barn- och
utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på
3,5 mnkr ska fördelas på respektive nämnd. Förslaget är att barn- 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 Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/36

Region Gotland

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

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Nämndernas investeringar 2016-2020
Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

100

100

100

100

100

Teknisk plattform
Digital långtidslagring/ e-arkiv
Dubblering datahall o kritiska funktioner
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Summa IT
Ny simhall, utredning

2 000
1 200
2 500
500

2 000

2 000

2 000

2 000

9 800
11 800

2 000

2 000

Summa LK

6 300

11 900

2 100

2 100

3 600

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst
Reinv licenser

3 000
7 000

3 000
7 000

3 000
4 000
5 000

3 000
4 000

3 000
7 000

Summa IT/SF

12 000

12 000

14 000

9 000

12 000

RS/Ledningskontoret
Pott

IT-investeringar LK

6 200

2 000

1 500

RS/Serviceförvaltningen
Pott

IT-investeringar SF

Lokalinvesteringar
pågående projekt
Investeringspott kök
Västerhejdeskolan
nya äskanden
Säveskolans kök
Stenkyrka skolas kök
Södervärnsskolans kök
Gråboskolans kök
Endre skolas kök
Terra Novaskolans kök
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
TerraNovaskolan
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Oasen, Hemse
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen

Summa lokalinvesteringar

Summa RS/sf

2 600
3 000
700
1 300
2 200
800

2 600
2 700
6 900
1 000

1 000

0

8000

5200

10600

2 500
1 300
600
2 800
550
8750

20 000

17 200

24 600

17 750

12 000

600

600

600

600

600

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Pott

Investeringar i skattefinansierad verksamhet

Mark- och stadsmiljö
Pågående projekt

Sida 1

Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

5 000

5 000

26 700

27 500

500

1 000

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Belysning, åtgärdsprogram, övrigt
Visborg infrastruktur park
Lekutrustning
Murgrönan Aktivitetspark
Bad & besökpl uppr & förändr
Enskilda vägar förbättrin
Utveckling serviceorter
Östercentrum syd o norr
Upprustning parker ospec
Nya äskanden
Reinvestering belysning
Innerstadsutveckling
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Anslutningar till flygplatsen
Kapacitetsförbättringar solbergagatan

300
1 500
2 200
400
800
500
6 000
5 000
3 100
800
2 000
500
1 000
1 000

Summa Mark- och stadsmiljö

Plan 2019

Plan 2020

27 500

22 500

22 500

1 000

1 000

1 000

500

500

Kollektivtrafik
Pågående projekt
Utveckling Visby
Busstation Visby
Hpl-stolpar landsb trafik
Nya äskanden
Utveckling serviceorter inkl hpl

1 000

500

500

500

500

Summa Kollektivtrafik

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

2 000
5 000
1 000
2 000
2 000
10 000
500

2 000
5 000
2 000
2 000
2 000
20 000

2 000
3 000
1 000
1 500
1 500
20 000

2 000
5 000
2 000
2 500
2 500

2 000
5 000
2 500
2 500
2 500

10 000
5 000

10 000

45 000
5 000

45 000
5 000

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Pågående projekt
Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
Klintehamn avl ren verk
Tingstäde-Visby vattenledning
VA-ledn Visborg övertagande
Katthammarsviks ARV
Nya äskanden
Fårö vattenförsörjning
Fårösunds avlreningsverk
Lärbro Slite vattenledning
Lickershamn vattenverk
Gotlands vattenförsörjning
Gnisvärd VA-utbyggnad
Roma kyrkby VA
Kvarnåkershamn-Klintehamn VA-led
Burgsvik-Nisseviken VA-ledn
Visby Annelund avloppsp

Summa VA

3 600
5 000

10 000
3 500
13 000
2 000
5 000
14 000
1 000
1 500

5 000
2 500
3 500
20 000
3 500
5 000
5 000
16 000
1 500

77 500

98 600

2 000
1 000
1 000
1 000

2 000
1 000
2 000

5 000

17 300

111 300

74 000

14 500

5 000

0

0

0

107 000
3 000

117 000
3 000

20 800
2 000
4 000

2 000
4 000

2 000
5 000

110 000

120 000

26 800

6 000

7 000

2 000
40 000

2 000

1 000

2 000

2 000

3 000

2 000

2 000

2 000

Avfallshantering
Pågående projekt
Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Roma avfallsanläggning
Nya äskanden
Insamling
Kretslopp vid nybyggnation

Summa Avfall
Hamnverksamhet Visby hamn
Pågående projekt
Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kaj anl.
Nya äskanden
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av rulltrappor

Summa investeringar
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Nya äskanden
Logistikytor hamnområdet (Nytt äskande)
RoRo ramp och dykdalb
Apotekskajen
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Kappelshamn reinvestering
Ronehamn rensmuddring
Ronehamn servicebyggnad toa/dusch fiskeind.
Fårösund, renovering vågbrytare
Summa hamnar anslagsfinansierade

42 000

5 000

3 000

4 000

4 000

Summa hamnar

152 000

125 000

29 800

10 000

11 000

OVK
Energibesparande åtgärder EPC
Reinvesteringar
Konvertering olja
Konvertering el
Reinv biobränsleanläggning
Investeringar för fastighetsägaransvar (ny)
Verksamhetsanpassningar
Nytt äskande Reservtäkt Vby lasarett

13 000
18 000
5 000
1 000
1 000
2 000

15 000

15 000

15 000

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa fastighetsförvaltningavd

40 000

25 000

37 000

25 000

25 000

Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Totalt investeringar resultatdrivande

48 000

33 000

45 000

33 000

33 000

Totalsumma teknikförvaltningen

310 700
228 200
82 500

290 600
187 000
103 600

215 100
103 800
111 300

141 000
67 000
74 000

82 500
68 000
14 500

Investeringar i resultatdrivande verks.
Fastighetsförvaltningsavd

12 000

Gata-park

Varav Skattefinansierad verksamhet
Varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Pågående projekt
Brandutrustning
Övriga inventarier
Släckbil
Övningsplats
Nya äskanden
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Ledningsfordon
Persontransport

Summa TN/SBF

900

1 500
1 500

4 700
1 000

1 500

500
2 500
1 000
7 100

4 000

4 000

4 000

4 000

Pott

800

800

800

800

800

Summa BN/SBF

800

800

800

800

800

Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Pott

200

200

200

200

200

Summa MHSN/SBF

200

200

200

200

200

23 000
1 000

54 000
10 000

33 000
20 000

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Lokalinvesteringar
Pågående projekt
A7/Serganten förskola
Förskoleplatser
Förskoleplatser i pav. Roma
Förskoleplatser i pav. Väskinde
Västerhejde skola

23 500
1 000
1 000

Alleskolan/Humlegårdsskolan
Nya äskanden
Västerhejde skola paviljong
Väskinde skola
Lyckåkerskolan paviljong
Förskolebuss
Förskoleplatser
Romaskolan paviljong
Förskola Wisborg

10 000

2 000

2 000

25 500

2 000

36 000

64 000

15 000
70 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

IT-undervisning
IT-lärplattor
IT-administration

2 300
3 500
700

2 300
3 500
700

2 300
3 500
700

2 300
3 500
700

2 300
3 500
700

Summa IT investeringar

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

38 000

14 500

48 500

76 500

82 500

Summa lokalinvesteringar

Övriga byggnads- och anläggningsinv.
Pågående projekt
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)
Nya äskanden
Förskola/skolgårdar

Summa övriga bygg- och anlägg.inv
Inv maskiner inventarier
Pott enl plan
Västerhejdeskolan, utrustning
Alleskolan7Humlegårdsskolan
Nya äskanden
Törnekvior förskola, utrustning
Kulturskola
Tofta förskola
Förskolepaviljonger utrustning
Skolapaviljong utrustning

Summa investeringar maskn. inventarier
IT-investeringar gemensam infrastruktur

Summa barn- och utbildningsnämnden
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

300

300

300

Gymnasie- och vuxenutbild.nämnd
Lokalinvesteringar
Ombyggnad Sävehuset

109 000

Nya äskanden
Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

7 500

7 500
2 500

300

300

IT-investeringar
IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer, gymnasiet
Lärardatorer, vuxenutbildning
Lärardatorer, folkhögskola
Utrustning nytt skolhus

5 000

Investeringar i maskiner, inventarier
Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa gymnasie och vuxenutbild.nämnd

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

124 800

13 300

3 300

3 300

3 300

2 000

2 000

2 000

2 000

Socialnämnden
Lokalinvesteringar
Gruppbostad LSS

9 000

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

2 000

Investeringar i maskiner, inventarier
Pott

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

14 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Övrig medicinteknisk utrustning (pott)
Datortomografi utrustning
MRT-Kamera, rtg
Skelett undersökningsutrust, rtg
Inventarier i pott (lokaler)

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

2 000

3 000

10 000
3 000

3 000

3 000

Summa maskiner och inventarier
IT

17 000

18 000

28 000

26 000

18 000

Summa Socialnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringar i maskiner, inventarier

8 000

IT-investeringar

500

Summa IT

500

0

0

0

0

2 000
23 600

2 000

2 000

2 000

2 000

Lokalinvesteringar
Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård
Centralkassa entre, Korpen
Rehabnheten Korpen
Reservkraft Visby lasarett

Summa lokalinvesteringar

25 600

12 400
14 400

2 000

2 000

2 000

Summa hälso och sjukvårdsnämnden

43 100

32 400

30 000

28 000

20 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Kultur- och fritidsnämnden
Pott
Nya äskanden
Reinvesteringar motionsspår
Meröppet bibliotek
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Investeringar 2015-2019

Budgetförslag 2016

Budgetförslag 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Lokalinvesteringar
A7 hallen, utbyggnad
A7 hallen, ventilation

Summa kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget totalt
varav affärsdrivande exkl hamn
varav anslagsfinansierat
Varav kryssningskaj

3 000
1 250

1 500

1 500

5 750

1 500

1 500

566 500

391 400

339 350

280 150

215 400

82 500
484 000
107 000

103 600
287 800
117 000

111 300
228 050
20 800

74 000
206 150
0

14 500
200 900
0
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Investeringar 2015-2019

Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

beslutad av RS 2015-05-28

Just budget
2015

Justeringar
enligt plan

ResursfördelIndexningsmodeller uppräkn*

se bilaga

se spec

se spec se bilaga

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-23 717
-210 788
0

100

-75

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-189 802
-21 610
-12 953

Besparing
2016

237
2 037

Ramtillskott

Verksamhets
förändring 2016

se spec

se spec

-5 500

-1 000

-1 000

6 398
216
130

6 400
-1 164

-592
-3 600
-800

1 400
13 765
3 937

-24 691
-16 000

-6 200
-5 686

11 722
13 298

-7 000
-48 000

500
500

-4 000

Personalkostnads
komp 2016

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

jmf -16

jmf -16

-143 220
-1 109 936
-285 127

-800
-553

5 100
-1 269

-1 197 906
-1 385 715

-17 284
-16 000

-34 320
-32 000

-23 480
-215 226
0

-1 000

-185 404
-21 394
-12 823

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-140 028
-1 126 501
-286 600

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 172 237
-1 329 827

Summa nämnder/förvaltn

-4 514 063

-4 400

-35 455

-17 953

53 140

-61 500

0

0

-4 580 231

-34 637

-62 489

Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

13 203
-4 500 860

-4 400

-35 455

5 000
-12 953

53 140

-61 500

0

-52 000
-52 000

-33 797
-4 614 028

0
-34 637

0
-62 489

-500

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

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

Indexuppräkning, tkr

RS
Politikerorg
LK
SF

-23 717
-203 674
0

-23 717
-210 788
0

RS
Politikerorg
LK
SF

TN
BN
MHN

-189 802
-21 610
-12 953

-189 802
-21 610
-12 953

TN
BN
MHN

-1 000

-1 000
0
0

KFN
BUN
GVN

-140 028
-1 126 501
-293 714

KFN
BUN
GVN

-592
-3 600
-800

-592
-3 600
-800

SON
HSN

-1 172 237
-1 329 827

-140 028
-1 126 501
-286 600
0
-1 172 237
-1 329 827

SON
HSN

-6 200
-5 686

-6 200
-5 686

Summa

-4 514 063

0

0

-4 514 063

Gem/finans
Totalt

13 203
-4 500 860

0

0

13 203
-4 500 860

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

-7 114

7 114

Lokalkostn

Internpriser
SF

Externa S:a indexavtal uppräkning

-75

0
-75
0

0

0

-17 953

-17 953

5 000
5 000

0
0

0
-17 953

5 000
-12 953

Internpriser för serviceförvaltningens tjänster är oförändrade år 2016

Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionstyrelsen 2015-05-28

NÄMNDERNAS RAMAR 2015

-4 514 063

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2015 som påverkar nämnderna:

lokaleffektivisering
avkastningskrav SF generellt
avkastningskrav SF fordon
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2015 INKL GEM

10 000
2 000
1 203
13 203
-4 500 860

JUSTERINGAR AV BUDGET 2015
Justering för kapitalkostnader (inv tom 141231)
GVN: Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB, RF § 117 2015-03-02
RS/LK: Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB, RF § 117 2015-03-02

7 114
-7 114

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

100
-500
-4 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2015-2017
BUN
- förskola
- fler elever grundskola
- färre barn på fritidshem

4 300
-6 400
-1 000

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

1 165
-2 193
-136

HSN: resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling
SON: resursfördelningsmodell äldreomsorg
Netto
Justeringar resursfördelningsmodell jmf med plan
BUN
justering förskola
justering grundskola
justering fritidshem
GVN
- justering kommunala gymnasieskolan
SON
-äldreomsorg

-16 000
-13 700
-38 364

4 400
5 000
100

0

-10 991

Summa justering resursfördelningsmodell

-1 491

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal LK
Externa avtal TN
Externa avtal KFN
Externa avtal BUN
Externa avtal GVN
Externa avtal SON
Externa avtal HSN

-75
-1 000
-592
-3 600
-800
-6 200
-5 686

Sänkning internhyra

5 000

Serviceförvaltningen
Måltidsförsörjning
Generell prisuppräkning
Netto SF
Summa interna prisjusteringar och externa avtal

0
0
0
-12 953

RAMTILLSKOTT
RS/LK: buffert för flyktingmottagande
RS/LK: tillväxtarbete 2016-2018
TN/TKF: offentliga toaletter och civilförsvarsanläggningar
SON: hemsjukvård
HSN: generellt ramtillskott

-5 000
-500
-1 000
-7 000
-48 000

Summa ramtillskott

-61 500

BESPARING
RS/Pol org: generell besparing 1 %
RS/LK: generell besparing 1 %
TN: generell besparing 1 %
TN/TKF: effektivisering till följd av omorganisation
BN: generell besparing 1 %
MHN: generell besparing 1 %
KFN: generell besparing 1 %
BUN: generell besparing 1 %
BUN: effektivisering till följd av omorganisation
GVN: effektivisering till följd av omorganisation
GVN: generell besparing 1 %
SON: generell besparing 1 %
HSN: generell besparing 1 %

237
2 037
1 898
4 500
216
130
1 400
11 265
2 500
1 000
2 937
11 722
13 298

Summa besparing

53 140

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
RS/LK: inrättande av "ÄldreSam" RSau §138
SON: finansiering "ÄldreSam" RSau §138
HSN: finansiering "ÄldreSam" Rsau §138

-1 000
500
500

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2016
Personalkostnadsökningar 2 %

-52 000

Summa

-52 000

RAM BUDGET 2016

-4 614 028

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2017-2018 (jmf med budget 2016)
2017
-800
-553
-16 000
-17 284
-34 637

2018
5 100
-1 269
-32 000
-34 320
-62 489

* Består av:
- förskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN

2 500
-2 500
-800

7 800
-1 800
-900

** Består av:
-fler elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN

-1 781
0
1 228

-3 019
-118
1 868

-34 637

-62 489

BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell**
HSN, resursfördelningsmodell
SON, resursfördelningsmodell
Summa

Total summa ramjusteringar

Plankalkyl 2016-2018, enligt beslut i regionstyrelsebeslut maj 2015
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
Övriga statsbidrag
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Besparing
7 Årets resultat
(förändring av eget kapital)

Budget
2015*

Kalkyl
2016**

Kalkyl
2017**

Kalkyl
2018**

-4 295

-4 432

-4 572

-4 707

-4 514
326
-107
0
0

-4 580
326
-126
0
-52

-4 615
326
-143
-36
-104

-4 643
326
-162
-72
-156

-214
-4 509

-219
-4 651

-224
-4 796

-224
-4 931

3 437

3 602

3 745

3 889

1 097

1 105

1 126

1 142

590
388
119

589
397
119

605
402
119

618
406
118

16
-38

7
-40

7
-53

7
-69

0
3

23

29

38

*enligt RF november 2014
**enligt skatteprognos SKL 150429, förändring i finansförvaltningen samt
regionstyrelsens förslag till driftbudget

SAMVERKANSPROTOKOLL
Centrala samverkanskommittén

2015-05-21

Närvarande
För arbetsgivaren

Per Lindskog, ordf
Elisabeth Borg, HR-direktör

För TCO

Therese Annas-Ljung och Linda Rung

För SACO

Anna Sundin, Lars Frank

För Kommunal

Ingen närvarande

Huvudskyddsombud

Jannice Svensson

Sekreterare

Birgitta Tell

CSK § 1
Hållbarn tillväxt 2015-2018
Peter Lindvall, som är projektledare för projektet ”Hållbar tillväxt 2015-2018”
presenterade projektet. RS au är styrgrupp för projektet, Per Lindskog är
projektägare och Peter Lindvall, Mia Stuhre, Mats Jansson, Stefan Persson, Thomas
Zielinski ingår i projektgruppen. Projektet har tre delprojekt; Bo & leva, Besöka &
mötas och Näringsliv. Beslutsprocessen är RS 25 nov, RF den 14 dec med förslag
hur Region Gotland ska arbeta för att bli årets tillväxtkommun 2018.
Kriterier för att bli årets tillväxtkommun är följande:
•

Befolkning, skattekraftsutveckling, sysselsättningsutveckling

• Politiskt ledarskap, nytänkande, kommunalt utvecklingsarbete, samverkan.
Projektet ”Hållbar tillväxt 2015-2018, bifogas protokollet.

CSK § 2
Föregående protokoll, 10 april
Föregående protokoll gicks igenom. Elisabeth Borg informerade att ett särskilt
samverkansmöte angående flyttprojektet har skett (efter CSK den 10 april) med
representanter för Vision och SACO. Efter flytten kommer en fysisk skyddsrond att
göras. Jämställdhetsplanen kommer att behandlas på Rs den 28 maj och CSKseminariet har ställts in. Inga andra ärenden kommenterades.

CSK § 3
Delårsrapport mars 2015, driftbudget 2016 samt investeringsbudget 2016-2017
Åsa Högberg, ekonomichef, presenterade materialet utifrån arbetsutskottets
budgetberedning i april 2015.
I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -75 mnkr, vilket
är 78 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +3 mnkr.
Det stora underskottet resulterade i omedelbara åtgärder för 2015 för att dra ner
kostnadsutvecklingen vilket innebär:
•

Farfarsprincip gäller för alla rekryteringsbeslut, även vikariat, hyrpersonal och
konsulter

•

Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med
ledningskontoret

•

Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor

•

Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid och mertid

•

Intjänade 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.
Därutöver har åtgärder med bäring på 2016 beslutats.
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.
Arbetsgivaren var överens med de fackliga representanterna att till CSK få en
kontinuerlig uppföljning vilka besparingar som gjorts.
I driftbudgeten för 2016 är utgångsläge ett resultat på -16 mnkr. Avsatt i planen fanns
medel för resursfördelningsmodell, interna prisjusteringar och kompensation för
indexhöjning av externa avtal samt personalkostnadsökningar på sammanlagt 148
mnkr. Efter beredningen är förslaget till budgetresultat +23 mnkr.
SKL:s analysgrupp kommer under hösten 2015 att arbeta med att ta fram en rapport
med åtgärdsförslag som ska redovisas i RS februari 2016.
Därmed har samverkan skett om delårsrapport, driftbudget och investeringsbudget
samt det ekonomiska läget i regionen.
•

CSK § 4
Genomgång av ärenden till RS au den 26 maj och regionstyrelsen den 28 maj
Per Lindskog gick igenom ärendena till RS au den 26 maj och regionstyrelsens
sammanträde den 28 maj. Inga särskilda ärenden kommenterades av de fackliga
representanterna förutom budget och det ekonomiska läget som behandlats särskilt
på detta möte under föregående paragraf.
Då samverkan sker före arbetsutskottets sammanträde är parterna överens om att
det åligger den fackliga organisationen att initiera ev. förnyad samverkan innan
regionstyrelsens sammanträde vid tillkommande ärenden eller förändrat beslut i
arbetsutskottet som berör medarbetarna.

CSK § 5
Riktlinjer för användning av egen IT-utrustning i tjänsten
Jan Broman, IT-strateg, informerade om ett förslag till riktlinjer och regler där Region
Gotland ger anställda möjligheten att använda sina privata och egen köpt utrustning
(datorer, surfplattor och telefoner) i tjänsten. Jan Broman framförde att
undersökningar (Halmstads Högskola) visar att vid användning av egen privat ITutrustning ges det ökad produktivitet bland anställda, fler nöjda anställda samt
flexibilitet och mobilitet.
De fackliga representanterna såg farhågor i detta med extra press på medarbetarna
att inte skilja på arbete och privatliv. De fackliga representanter föreslog att ändra
rubriken till ”Riktlinjer för de som använder egen IT-utrustning i tjänsten”.
Arbetsgivaren hade inget att invända mot det fackliga förslaget.
Förslaget till riktlinjerna kommer att informeras i Kommunledningsgruppen.

CSK § 6
Facklig representant i arbetsgrupp, RiTiSk
Jannice Svensson utsågs till CSK:s representant i arbetsgruppen för utformning till
ett enklare anmälningsförfarande i RiTiSk.

CSK § 7
Facklig samverkan, LK
Arbetsgivaren lyfte frågan angående Ledningskontorets samverkansgrupp där
fackliga representanter saknas.
Visions och SACO:s representanter tar med frågan till sina fackliga medlemmar och
återkommer med förslag på namn.

CSK § 8
Övriga frågor
De fackliga representanterna framförde att på nästa CSK, den 2 juni, förlänga mötet
för att diskutera samverkansavtalet.
Anna Sundin framförde att Lars Frank kommer att ersätta Anna som representant för
SACO i CSK. Anna avtackades för sitt engagemang i CSK med en blomma.
Meddelades också att Patrik Larsson ersätter Birgitta Tell som sekreterare i CSK
fr.o.m. 1 juni.
Elisabeth Borg bjöd in till avtackning av Birgitta Tell den 28 maj kl 14.00.

CSK § 9
Nästa CSK den 2 juni, kl 13-16
Överenskoms om att följande ärenden tas upp på nästa CSK den 2 juni:
•

Samverkansavtalet diskuteras

•

Karriärvägar, rapport från senaste mötet i arbetsgruppen (Therese Annas
Ljung)

•

Sjuktal i regionen, uppföljning

•

Genomgång av ärenden till arbetsutskottets sammanträde den 4 juni.

Vid protokollet

Birgitta Tell
Justeras

Per Lindskog

Jannice Svensson

Therese Annas Ljung

Anna Sundin

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 6

Besparingsuppdrag 2016-2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 142
• Ledningskontoret 2015-05-08

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 142
Au § 134

Besparingsuppdrag 2016-2018
RS 2015/259

- Ledningskontoret 2015-05-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämnderna får i uppdrag att ge förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att arbetet ska inledas 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 får 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.

•

Regionstyrelsen får 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.

•

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en analys
av gränssnittet mellan de två nämndernas uppdrag kring styrningen av hälso- och
sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och överenskommelser.

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, 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.
Med anledning av det ansträngda läget måste åtgärder göras både kortsiktigt och
långsiktigt.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 142 forts
Au § 134

Inför 2016 behöver nämnderna efter beslut i regionfullmäktige i juni arbeta med
åtgärder för att respektive 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. Rapportering av uppdragen med mer långsiktigt perspektiv
ska ske i februari 2016.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/259

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

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,
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Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/259

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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Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/259

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 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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Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/259

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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 7

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden avseende
Lövsta – Gotland Grönt Centrum AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 191
• Ledningskontoret 2015-04-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 191
Au § 188

Överföring av medel. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
avseende Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB
RS 2015/257

- Ledningskontoret 2015-04-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

En (1) miljon kronor i investeringsbudget för 2015 överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till tekniska nämnden.

I avsiktsförklaringen vid bildandet av Gotland 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 vuxenutbildningsnämnden 1 miljon kronor för dessa åtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2015-03-25, § 33 att överföra
investeringsbudgeten om 1 miljon kronor till regionstyrelsen. Då fastigheterna har
överförts till tekniska nämnden ska investeringsmedlen flyttas till tekniska nämnden och
inte regionstyrelsen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/257

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-04-20

Regionstyrelsen

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - Gotland Grönt
Centrum AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att överföra 1 mnkr i
investeringsbudget för 2015 från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
tekniska nämnden.
Bakgrund

I avsiktsförklaringen vid bildandet av Gotland 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 vuxenutbildningsnämnden 1 mnkr för dessa åtgärder.
Bedömning

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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 8

Visby Artilleriet 1:33, kv. Malajen m.fl;
detaljplan för antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-04-22, § 111
• Ledningskontoret 2015-03-20
• Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 43 med förslag till detaljplan*
* Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 111
Au § 107

Detaljplan. Visby Artilleriet 1:33, kv Malajen m fl, antagande
RS 2014/660

- Ledningskontoret 2015-03-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget antas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en förskola samt bostäder i form
av småhus. Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Det aktuella planområdet har tidigare ingått i det större planförslag för kvarteret
Sergeanten m fl som varit ute på samråd under sensommaren 2014. För att undvika
förseningar av byggandet av den förskola som ingått i planen har en del av planen
brutits ut i ett separat planförslag – kvarteret Malajen.
Planområdet ligger centralt beläget i Visby med närhet till kollektivtrafik, handel och
service. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas mot handelsområdena i
såväl Östercentrum som Stenhuggaren. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för
kvarteret Sergeanten inför samrådet bedöms vara aktuell även för kvarteret Malajen
sånär som de frågor som rör VA, avfall och energi. Dessa frågor löses genom anslutning
till kommunalt VA, plats för källsortering kommer att finnas inom bostadsområdena
medan energiförsörjningen kommer att lösas genom anslutning till fjärrvärmenätet.
Förskoletomten är dimensionerad för fem avdelningar som kommer att byggas ut i två
etapper. Bostadshusen i form av villor, rad- eller kedjehus lokaliseras mot naturområdet.
En blandning av upplåtelseformer kommer att eftersträvas. Stor vikt kommer att läggas
på att göra området attraktivt, lättillgängligt och tryggt för alla kategorier av invånare och
besökare. Det gäller inte minst utvecklingen av grönstrukturen där närheten till A 7fältet erbjuder rika möjligheter till rekreation och motion.
Upprättandet av ett exploateringsavtal är inte aktuellt för anläggandet av förskolan.
Däremot kommer det att bli aktuellt i samband med kommande markförsäljning i
områden där bostäder kommer att uppföras.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 111
Au § 107

forts

De yttranden som inkommit under granskningsskedet har endast föranlett smärre
ändringar av tidigare planförslag.
Under granskningsskedet tillstyrkte regionstyrelsen planförslaget men framförde att
lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas. Det har, enligt planförfattaren,
visat sig att lokalt omhändertagande av dagvatten inte är möjligt i detta fall på grund av
nivåskillnaderna inom området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/660

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2015-03-20

Regionstyrelsen

Detaljplan, Visby Artilleriet 1:33, kv Malajen m fl, antagande
Förslag till beslut

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

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en förskola samt
bostäder i form av småhus. Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Det aktuella planområdet har tidigare ingått i det större planförslag för
kvarteret Sergeanten m fl som varit ute på samråd under sensommaren 2014.
För att undvika förseningar av byggandet av den förskola som ingått i planen
har en del av planen brutits ut i ett separat planförslag – kvarteret Malajen.
Planområdet ligger centralt beläget i Visby med närhet till kollektivtrafik,
handel och service. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas mot
handelsområdena i såväl Östercentrum som Stenhuggaren. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för kvarteret Sergeanten inför samrådet
bedöms vara aktuell även för kvarteret Malajen sånär som de frågor som rör
VA, avfall och energi. Dessa frågor löses genom anslutning till kommunalt VA,
plats för källsortering kommer att finnas inom bostadsområdena medan
energiförsörjningen kommer att lösas genom anslutning till fjärrvärmenätet.
Förskoletomten är dimensionerad för fem avdelningar som kommer att byggas
ut i två etapper. Bostadshusen i form av villor, rad- eller kedjehus lokaliseras
mot naturområdet. En blandning av upplåtelseformer kommer att eftersträvas.
Stor vikt kommer att läggas på att göra området attraktivt, lättillgängligt och
tryggt för alla kategorier av invånare och besökare. Det gäller inte minst
utvecklingen av grönstrukturen där närheten till A 7-fältet erbjuder rika
möjligheter till rekreation och motion.
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Upprättandet av ett exploateringsavtal är inte aktuellt för anläggandet av
förskolan. Däremot kommer det att bli aktuellt i samband med kommande
markförsäljning i områden där bostäder kommer att uppföras.
De yttranden som inkommit under granskningsskedet har endast föranlett
smärre ändringar av tidigare planförslag.
Bedömning

Under granskningsskedet tillstyrkte regionstyrelsen planförslaget men
framförde att lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas. Det har,
enligt planförfattaren, visat sig att lokalt omhändertagande av dagvatten inte är
möjligt i detta fall på grund av nivåskillnaderna inom området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 9

Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck
Camping); detaljplan för antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-04-22, § 112
• Ledningskontoret 2015-03-20
• Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 52 med förslag till detaljplan*

* Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 112
Au § 108

Detaljplan. Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck Camping),
antagande
RS 2013/742

- Ledningskontoret 2015-03-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget antas.

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av den befintliga turismverksamheten.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan
som tillfälliga bygglov. Kort historik: byggnadsnämnden gav i mitten av 00-talet tillfälligt
bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en detaljplan skulle
utarbetas. Detaljplanen antogs av dåvarande kommunfullmäktige i december 2007. I
mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg
att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i den
fördjupade översiktsplanen för norra Visby (antagen av dåvarande kommunfullmäktige i
september 1995). I denna plan är området angivet som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett planprogram
vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i februari 2012.
Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samrådsskedet inkom det så många
synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen och gå ut på förnyat
samråd. Det slutliga planförslag som nu behandlas följer planprogrammets intentioner.
Slutsatserna i den MKB som upprättats är att ett plangenomförande kommer att
medföra förändringar i miljön men att de, med de skyddsåtgärder som föreslås, kan
accepteras och därmed inte bedöms förhindra ett genomförande av planen.
Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/förordnande om naturreservatet Gotlandskusten inom
områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av detaljplan
m m täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från markupplåtelsen.
Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. Kvartersmarken kan enligt
planförslaget uppdelas i åtta fastigheter som kan upplåtas till lämpliga exploatörer.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 112
Au § 108

forts

I regionstyrelsens remissvar under granskningsskedet framfördes synpunkter på att
perioden för rörlig camping bör förlängas till och med november, att maximalt fem
avstyckade fastigheter bör tillåtas samt att regionen inte bör vara huvudman för allmän
platsmark. Den förstnämnda synpunkten har tillgodosetts genom att tidpunkten för när
området skall vara evakuerat och avstädat förlängs från vecka 38 till vecka 48. När det
gäller de övriga synpunkterna föreslås inga ändringar i planförslaget. I utställningsutlåtandet förklaras motiven för detta.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/742

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 20 mars 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl
(Snäck Camping), antagande
Förslag till beslut

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av den befintliga turismverksamheten.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl
detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i
mitten av 2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i
avvaktan på att en detaljplan skulle utarbetas. Detaljplanen antogs av dåvarande
kommunfullmäktige i december 2007. I mars 2010 upphävde Regeringsrätten
den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg att den expansion av
campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i den fördjupade
översiktsplanen för norra Visby (antagen av dåvarande kommunfullmäktige i
september 1995). I denna plan är området angivet som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett
planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden
i februari 2012. Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samrådsskedet inkom det så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att
omarbeta planen och gå ut på förnyat samråd. Det slutliga planförslag som nu
behandlas följer planprogrammets intentioner.
Slutsatserna i den MKB som upprättats är att ett plangenomförande kommer
att medföra förändringar i miljön men att de, med de skyddsåtgärder som
föreslås, kan accepteras och därmed inte bedöms förhindra ett genomförande
av planen.
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Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/förordnande om naturreservatet Gotlandskusten
inom områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av
detaljplan m m täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från
markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
Kvartersmarken kan enligt planförslaget uppdelas i åtta fastigheter som kan
upplåtas till lämpliga exploatörer.
Bedömning

I regionstyrelsens remissvar under granskningsskedet framfördes synpunkter
på att perioden för rörlig camping bör förlängas till och med november, att
maximalt fem avstyckade fastigheter bör tillåtas samt att regionen inte bör vara
huvudman för allmän platsmark. Den förstnämnda synpunkten har tillgodosetts genom att tidpunkten för när området skall vara evakuerat och avstädat
förlängs från vecka 38 till vecka 48. När det gäller de övriga synpunkterna
föreslås inga ändringar i planförslaget. I utställningsutlåtandet förklaras
motiven för detta.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 10

Stenkumla Forse 1:22; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 155
• Ledningskontoret 2015-04-28
• Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 76 med förslag till detaljplan*

* Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 155
Au § 151

Detaljplan. Stenkumla Forse 1:22, antagande
RS 2014/138

- Byggnadsnämnden 205-04-21, § 76
- Ledningskontoret 2015-04-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslag för Stenkumla Forse 1:22 antas.

•

Området ligger inom det sekundära skyddsområdet för Visbys grundvattentäkter.
Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att undvika risk för negativ påverkan på
grundvattnet.

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 planområdet 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.
I den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bedöms konsekvenserna av ett
plangenomförande bli små mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som föreslås.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har förutom att plan- och
miljökonsekvensbeskrivningen förtydligats när det gäller elektriska och magnetiska fält
inte medfört några förändringar av tidigare planförslag.
Planförslaget tillstyrktes av regionstyrelsen under granskningsskedet.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 155 forts
Au § 151

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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/138

Ledningskontoret

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 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.
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 planområdet 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,
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magnetfält 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 fält 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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 11

Tofta Bjärs 1:34 m. fl; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 159
• Ledningskontoret 2015-04-30
• Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 78 med förslag till detaljplan*

* Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 159
Au § 155

Detaljplan. Tofta Bjärs 1:34 m.fl, antagande
RS 2013/509

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 78
- Ledningskontoret 2015-04-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslag för Tofta Bjärs 1:34 m.fl. antas.

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
radhustomter. Planförslaget har stöd i det planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i december 2006 och som säger att Tofta-området med sin naturliga
attraktivitet är lämpligt för lokalisering av fritids- och 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) 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.
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.
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 under tecknat
av parterna. Exploateringsavtalet har godkänts av regionstyrelsen, se § 158.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/509

Ledningskontoret

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 regionfullmäktige 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 radhustomter. 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.
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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 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 under tecknat av parterna.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

~ Region

~ Gotland

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 78

Tofta Bjärs 1 :34 mJI.
BN 2003.32023
- SBF den 17 mars 2015
A u § 57

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner plan förslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund
Planförh§lIanden m m

Öersiktsphn "BY&, Galand 2025", antagen av KF 2010-06-14, pekar ut området som ett
område med planutredning. Ett planprogram togs fram 2006.

Planpro/famfär Tiftaområdet (2006-12-06) pekar ut de västra delarna av aktuellt område
som utbyggnadsområde för bebyggelse på naturtomter i skog. Delar av planområdets
östra och norra del markeras som "värdefull landskapsbild".
Området omfattas inte av detaijplan
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs

Samhällsbyggnads förvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen plan inte
medför en betydande miljöpåverkan. Det bedöms vara en plan som medger bebyggelse
på platsen med liten påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden den 9 mars 2011 (BN§44), med beslut om
planuppdrag. Beslut om planuppdrag avseende delar av fastigheterna Tofta Ansarve
1:54 och Tofta Östergårde 1:9 fattades av byggnadsnämnden 22 maj 2013, (BN§94).
Syftet med planläggningen är pröva lämpligheten av att tillåta en bostadsutbyggnad
inom fastigheten Tofta Bjärs 1:34 och del av de intilliggande fastigheterna Tofta
Ansarve 1:54 och Tofta Östergårde 1:9. Totalt föreslås området inrymma 29 fastigheter
för friliggande bostadsbebyggelse. Minsta tomtstorlek föreslås till 2000 m 2 . Ett område i
väster rese1\r eras för radhusbebyggelse med totalt 14 bostäder. Byggnadernas volym och
utformning regleras genom separata bestämmelser.
.....

I Utdragsbestyrkande:
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Bostadsbebyggelsen integreras i befIntlig skogs- och ängsmark. Detta medför att
naturområden med höga naturvärden sparas, vilket ger goda möjligheter till strövtåg och
gemensamma aktiviteter. Landskapsbilden förstärks av att ett större vattenlandskap
föreslås unrecldas i områdets södra delar, Wi.:som att delar av det kalhuggna området
återplanteras med ädellövskog.
I öster säkerställs hagmark med fornlämningar och en befIntlig gångstig.
Samr~d

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-06-18 (BN § 141) , med beslut om
samråd. Samråd har genomförts med plan förslaget daterat 2013-06-05. De yttranden
som inkommit fInns på samhällsbyggnadsförvaltningen
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-01 § 237, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2014-09-17 , har varit utsänt för granskning under tiden fr o m 1
december 2014 t o m 2 januari 2015. De yttranden som inkommit fInns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande. Följande ändringar har gjorts:

•

Förtydliganden har genomförts i till detaljplanen hörande dagvattenutredning,
daterad 2014-08-29/2015-02-26, vilket även inneburit redaktionella
kompletteringar i planhandlingen.

•

Planhandlingen kompletteras med ett tydliggörande angående
föryngringsplantering av ädellövträd.

•

Detaljplanens administrativa bestämmelse "Ändrad 10vpWi.:t, lov med villlwr"
justeras, så att även dagvattensystem inldusive LOD-projekt ska vara genomfört
innan bygglov kan ges.

•

Detaljplanen kompletteras med en prickad zon mot norr inom sex tomter
placerade nordväst om den centralt belägna vägslingan för att bidra till att ett
sammanhängande hasselbestånd kan tillvaratas. Illustrationskarta och
planhandling revideras i enlighet med detta.
: Utdragsbestyrkande:
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•

Planhanc:llingen förtydligas generellt angående naturvärden. Dessutom tillförs att
under genomförandet av detaljplanen, vid bl.a. tomtetablering, framdragande av
VA och val av upplag och körvägar, ska särskild hänsyn tas till skogsgräsen,
lostornas, växtlokaler.

•

Utöver ovanstående har redaktionella justeringar genomförts i planhanc:llingen.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan karaktär eller av sådan art att ett
förnyat gransknings förfarande erfordas.

Bedömning
Samhällsbyggnadsfönraltningen anser att plan förslaget kan godkännas av
byggnadsnämnden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2009.92016
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stina Wester

Datum 17 mars 2015

Byggnadsnämnden

TOFTA BJÄRS 1:34

Godkännande
Godkännande av detaljplan - Tofta Bjärs 1:34 m fl
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden ska godkänna förslaget till detaljplan, daterat 201409-19 rev 2015-04-01.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande

Bakgrund
Planförhållanden m m

Översiktsplan ”Bygg Gotland 2025”, antagen av KF 2010-06-14, pekar ut området
som ett område med planutredning. Ett planprogram togs fram 2006.
Planprogram för Toftaområdet (2006-12-06) pekar ut de västra delarna av aktuellt
område som utbyggnadsområde för bebyggelse på naturtomter i skog. Delar av
planområdets östra och norra del markeras som ”värdefull landskapsbild”.
Området omfattas inte av detaljplan
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen
plan inte medför en betydande miljöpåverkan. Det bedöms vara en plan som
medger bebyggelse på platsen med liten påverkan på miljö och människor och
med liten total påverkan.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden den 9 mars 2011 (BN§44), med
beslut om planuppdrag. Beslut om planuppdrag avseende delar av fastigheterna
Tofta Ansarve 1:54 och Tofta Östergårde 1:9 fattades av byggnadsnämnden 22
maj 2013, (BN§94).

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2009.92016

Region Gotland

Syftet med planläggningen är pröva lämpligheten av att tillåta en
bostadsutbyggnad inom fastigheten Tofta Bjärs 1:34 och del av de intilliggande
fastigheterna Tofta Ansarve 1:54 och Tofta Östergårde 1:9. Totalt föreslås
området inrymma 29 fastigheter för friliggande bostadsbebyggelse. Minsta
tomtstorlek föreslås till 2000 m2. Ett område i väster reserveras för
radhusbebyggelse med totalt 14 bostäder. Byggnadernas volym och utformning
regleras genom separata bestämmelser.
Bostadsbebyggelsen integreras i befintlig skogs- och ängsmark. Detta medför
att naturområden med höga naturvärden sparas, vilket ger goda möjligheter till
strövtåg och gemensamma aktiviteter. Landskapsbilden förstärks av att ett
större vattenlandskap föreslås utvecklas i områdets södra delar, liksom att delar
av det kalhuggna området återplanteras med ädellövskog.
I öster säkerställs hagmark med fornlämningar och en befintlig gångstig.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-06-18 (BN § 141) , med
beslut om samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2013-0605. De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-01 § 237, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2014-09-17 , har varit utsänt för granskning under tiden
fr o m 1 december 2014 t o m 2 januari 2015. De yttranden som inkommit
finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande. Följande ändringar har gjorts:





Förtydliganden har genomförts i till detaljplanen hörande
dagvattenutredning, daterad 2014-08-29/2015-02-26, vilket även
inneburit redaktionella kompletteringar i planhandlingen.
Planhandlingen kompletteras med ett tydliggörande angående
föryngringsplantering av ädellövträd.
Detaljplanens administrativa bestämmelse ”Ändrad lovplikt, lov med
villkor” justeras, så att även dagvattensystem inklusive LOD-projekt
ska vara genomfört innan bygglov kan ges.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2009.92016

Region Gotland







Detaljplanen kompletteras med en prickad zon mot norr inom sex
tomter placerade nordväst om den centralt belägna vägslingan för att
bidra till att ett sammanhängande hasselbestånd kan tillvaratas.
Illustrationskarta och planhandling revideras i enlighet med detta.
Planhandlingen förtydligas generellt angående naturvärden. Dessutom
tillförs att under genomförandet av detaljplanen, vid bl a
tomtetablering, framdragande av VA och val av upplag och körvägar,
ska särskild hänsyn tas till skogsgräsen, lostornas, växtlokaler.
Utöver ovanstående har redaktionella justeringar genomförts i
planhandlingen.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan karaktär eller av sådan art
att ett förnyat granskningsförfarande erfordas.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget kan godkännas av
byggnadsnämnden.
Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Christian Hegardt
avdelningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 12

Visby Innerstad 1:2; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 195
• Ledningskontoret 2015-05-12
• Byggnadsnämnden 2015-05-12, § 97 med förslag till detaljplan*

* Tidigare utsänt

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 195
Au § 192

Detaljplan. Visby Innerstad 1:2, antagande
RS 2014/629

- Ledningskontoret 2015-05-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Visby Innerstad 1:2 antas.

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.
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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

~ Region

~Gotland
Protokoll

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-28

BN § 97

Del av Visby Innerstaden 1:2 med omgivande vatten Kryssni ngskajen
BN 2014/3801

- SBF den 23 mars 2015

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner plan förslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.

•

Paragrafen förIdaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Detaljplanen syftar till att i första hand möjliggöra en utbyggnad aven kaj för
kryssningstraflk söder om befmtligt hamnområde. Därutöver föreslås en utfyllnad för
framtida hamnändamål väster om oljepiren och en byggrätt för magasin och verkstad på
800 kvm inom det befmtliga södra hamnområdet.
Planförh~lIanden m.m.

Översiktsplanen för Gotland (Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun
2010-2025), antagen 2010-06-14 beskriver i avsnittet om infrastruktur;" För Visby hamn
ses möjligheterna att skapa ett resecentrum och att få till stånd en kryssningskaj.
Inriktningen för Visby hamn är att den ska användas tilllinjetraflken, oljehantering,
kryssningstraflk och gästhamnsverksamhet. Visby hamn är av riksintresse för sjöfarten
och yrkesflsket. Planläggningen av aktuellt område för en kryssnings kaj och ett utökat
område för övrig hamnverksamhet är således väl förankrad i regionens översiktsplan.
Vidare fmns en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Viby antagen 2009-12-14. Enligt
denna ska området söder om den södra vågbrytaren utgöra ett expansionsområde för
hamnändamål syftande till att säkerställa en framtida utveclding av hamnen. Området
som är föremål för denna detaljplaneläggning ligger inom expansionsområdet. Området
ligger som utrednings område i den fördjupade översiktsplanen.
Större delen av området är inte detaljplanelagt. För området närmast Färjeleden fmns en
plan från 1973-08-16 (parkmark och vattenområde). För befmtligt hamnområde gäller
en plan från 1982-03-27 01amnändamål).

Bedömning av miljöp~verkan

Byggnadsnämnden har tidigare gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning
krävs. En sådan har gjorts och bilagts planärendet.
f- . - - -..--.-......- . -..- ..---- -..- . - - - - - - ,.- - - - -- - - - - - - - -·· ___ ' __ ·'M _ _ .' _ _ •_ _ ._•• _. _

_ ,,_. _ _ _ _

••• _ •• _-_._ •••• •••• _ . __ ••,

fire - T~T-jUW'~~----- 1
v

~Region

~Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-28

BN § 97 forts
Miljödom

Planerad vattenverksamhet för ktyssningskaj illnebärande muddtillg, utfyllnad och pit
med kajer är prövad av mark- och miljödomstolen, mål nr M 1427-11,2012-01-13. För
den befmtliga delen av Visby hamn gäller tidigare av länsstyrelsen meddelat tillstånd.
F öreslagen utfyllnad norr om ktyssnillgsanläggnillgen salmar idag tillstånd enligt MB.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2014-05-28 § 129, med beslut om
planuppdtag som skulle möjliggöra byggande aven kaj för ktyssningstraflk.
Samr§d

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-29, med beslut om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2014-10-03. De yttranden som
illkomrnit flnns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse .
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-03-11 § 51, med beslut om
granslmillg.
Planförslaget, daterat 2015-02-13 , har varit utsänt för granslmillg under tiden 16 mars
2015 - 7 april 2015. De yttranden som illkomn1it flnns på samhällsbyggnadsfö1Valtningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett gransknillgsutlåtande.
Utifrån illkomna yttranden från Statens Geotelmiska Institut (SG)) och länsstyrelsen
görs ett förtydligande i planbesktivningen under avsnittet "Geotekniska förhållanden"
angående stabiliteten för natutmarken och villm förutsättningar för åtgärder längs
natutmarken som ska genomföras, se nedan.

"Det finns flera skäl till att ifarsta hand era;ionsfrågoma för den siXlra stranden rmste finnas rred
listan äzer de frågor som skaLL hanteras Ud byggandet av den 1'0tt k1)lSsm"ngskajen. E n ny kaj kan
inneliira 1'0tt strörmingsförhålldnden som i sin tur kan på'lEl'ka era;ionen
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I underkget från tidigare geotekniska undersdeningar av inre harmen frarrgår att bottensedirrmten i
området förharmenhumdsakligenbxlöm kstå avrmränlera, somdehis täcks avett hiYt,st enm1er
tjcxkt sandlager. Moränleran tedöm somreg:l mrafast till ~et fast kgrad ah är sten ah
blcxkfarande.
Moränleran 'liMr på kalk krg. KämprOllagningar från 6 st borrhål tappa i inre harmen 2013-10-15
'lisar ett skiktat kalkkrg mdenaxielk try.khållfasterpå 18.8- 43,8 MPa. Det är alltså ett
kalkkrg md god hållfasthet ah rj'lEt en humdsaklig horisontell sprideorientering ger ckt ~et f!jXia
förutsättningar för stabik rrnrkförhålknden
Sarrmmtaget leder detta till att förutsättningar för skred är ~et Sm1 i OJ11fådet. E rCEion av
strandpartiet är dak en kmrstående fråga som kan hanteras på filjande sätt:
1. Besiktning av den södra stranden Bedörming aveu pågående era;Wn, ddeurrI!l1Ultionavbfintlig
strand. Preliminärt den 12 rm;~
2. E 'lEYltuellt ml avpunkterfar prmgropsgrämng- prmgropar, sedirrmt till kbb.

3. Färskg på fortsatt hantering avera;ionsfrågan när resultatet avpunk t 1-3 erhållits.

Det projekteringsskedet korrtrrEr det att finnas resurser för borrning i bottensedirrmten utanför den
södra stranden omså anses khöws. "
Bedömning
Samhällsbyggnadsföl'valtningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna plan förslaget,
daterat 2015-02-13 och översända det till regionfullrnäktige för antagande.

'- - - · -·-·-

I Justerare :
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I Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 13

Bro Eriks 1:13; detaljplan för antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 157
• Ledningskontoret 2015-04-29
• Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 79 med förslag till detaljplan
Omedelbar justering

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 157
Au § 153

Detaljplan. Bro Eriks 1:13, antagande
RS 2014/402

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 79
- Ledningskontoret 2015-04-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Bro Eriks 1:13 antas.

Planens syfte är att skapa 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 utpekat särskilt 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 avloppsfrågan kan lösas på
ett godtagbart sätt. Dessutom är markförhållandena gynnsamma för att lösa dagvattenhanteringen genom lokal infiltration.
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.
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. Exploateringsavtalet har godkänts av regionstyrelsen, se § 156.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. KS 2014/402

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

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 avloppsfrågan kan
lösas på ett godtagbart sätt. Dessutom är markförhållandena gynnsamma för
att lösa dagvattenhanteringen genom lokal infiltration.
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.
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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

~ Region

~ Gotland

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 79

Bro Eriks 1: 13
BN 2015/177

- SBF den 1 april 2015
Au § 58

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund
E n planförfrågan inkom 2011-02-02 med önskemål om att planlägga fastigheten för

bostadsändamål med ca 17 tomter. Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-0511 § 98, med beslut om planuppdrag. Samråd har genomförts med ett planförslaget
daterat 2014-06-10.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-12-16, med beslut om granskning.
Planförslaget, daterat 2014-12-03, har varit utsänt för granslming under tiden fr.o.m. 17
januari 2015 t o m 13 februari 2015. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnads förvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.
F öljande revideringar har skett:

•

Planhandlingen har förtydligats avseende att avtal angående utfart mot
länsväg 651 ska teclmas mellan TrafIkverket och exploatören.
Planhandlingen har kompletterats med ett avsnitt angående
dagvattenhantering

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art
att ett förnyat utställnings förfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de
som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen daterad 2014-12-03, reviderad

2015-04-01, kan godkännas och överlämnas till region fullmäktige för antagande.
Justerare:

Utdragsbestyrkande :

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2011/177
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland / Eva Werkelin

Datum 1 april 2015

Byggnadsnämnden

BRO ERIKS 1:13 (4)

Detaljplan - godkännande
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget daterat 2014-12-03, rev 2015-0401, och översänder det till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

En planförfrågan inkom 2011-02-02 med önskemål om att planlägga
fastigheten för bostadsändamål med ca 17 tomter. Ärendet behandlades i
byggnadsnämnden 2011-05-11 § 98, med beslut om planuppdrag. Samråd har
genomförts med ett planförslaget daterat 2014-06-10.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-12-16, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2014-12-03, har varit utsänt för granskning under tiden fr
o m 17 januari 2015 t o m 13 februari 2015. De yttranden som inkommit finns
på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.
Följande revideringar har skett:
•
Planhandlingen har förtydligats avseende att avtal angående
utfart mot länsväg 651 ska tecknas mellan Trafikverket och
exploatören.
•
Planhandlingen har kompletterats med ett avsnitt angående
dagvattenhantering
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av
sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2011/177

Region Gotland / Eva Werkelin

att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen daterad 2014-12-03,
reviderad 2015-04-01, kan godkännas och överlämnas till regionfullmäktige för
antagande.

Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Christian Hegardt
Stadsarkitekt/avdelningschef

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 14

Eskelhem Unghanse 1:28; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 160
• Ledningskontoret 2015-04-29
• Byggnadsnämnden 2015-05-12, § 100 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 160
Au § 156

Detaljplan. Eskelhem Unghanse 1:28, antagande
RS 2014/613

- Byggnadsnämnden 2015-05-12, § 100
- Ledningskontoret 2015-04-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslag för Eskelhem Unghanse 1:28 antas.

Planområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark (detaljplan
antagen 1979-12-20). Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av en
förskola i Toftaområdet. Byggnaden kommer att placeras i ett grönområde i anslutning
till befintligt bostadsområde. I anslutning till planområdet finns 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 barn.
Planförslaget medger byggandet av en förskola med tre avdelningar samt tillhörande
gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planförslaget markeras marken som ”Skola”
vilket ger en flexibilitet inför framtida utnyttjande. Förutom 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 kollektivtrafik och skolskjutsar.
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 boende för barnfamiljer
utanför tätorterna.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet 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.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/613

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

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

Planområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark
(detaljplan antagen 1979-12-20). Syftet med planförslaget är att möjliggöra
byggandet av en förskola i Toftaområdet. Byggnaden kommer att placeras i ett
grönområde i anslutning till befintligt bostadsområde. I anslutning till planområdet finns 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 av en förskola med tre avdelningar samt tillhörande gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planförslaget markeras
marken som ”Skola” vilket ger en flexibilitet inför framtida utnyttjande. Förutom 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 kollektivtrafik 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.
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De synpunkter som kommit in under granskningsskedet 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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

~Region
Gotland

-mr

Byggnadsnämndens sammanträde 2015·05·12

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04·28

BN § 100

Del av Eskelhem Unghanse 1:28
BN 2013/2652
- SBr dc:n 17 april 2015

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner förshlget till detaljplan, daterat 2015· 02-25 och
överlämnar ärcndet till rcgionfuUmäktigc för antagande.

•

Paragrafen f6rklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Begäran om plallbesked inkom 2013-10·07 (rån teknikförvaltningen, m cd önskan om
detaljplaneä ndring rÖI: att möjliggöra för byggnation av förskola i T ofta. Marke.n ägs av
Regionen.
Planförhällanden m.m.

ÖmiktsplanBm Galanå2025 anger: om råde med planuacdning.
D et äl: i linje med övcr.siklsplallen att bygga ut service på landsbygden,

PlanprOfJUmf(jr Trfowrrrådet (anta.gen 2006 -12-06), anger fö., en mindre del nv
plnno mrådet: Tätottsk.1.raktiir,liimplig :a t utveckla tiilortskll.rakliire.n, Högre. explonredug.
Den stÖrre elden av planomdidet ligger ino m ett område som är utpekat som fO reslaget

grönsUåk. Plan förslaget anpassas så att möjlighet att :möv-a i grönsuåker kv:mstår.

Detaljplan, DeltnJKn/,s 1:36, Upe 1:28 (a nragen 1979-12-20) anger:
Allinäo platsl11ark. D en aktuell'! pJl.tkm::u· kcn li r av länsstyrelsen förordnad enligt 113 §
byggnadslagen (numera 6 kap 5 § plan- och bygglageo) genom beslutet 1979-12-20.
Detta .innebii.r att den fötordnade matken ska upplåtas av huvudmannen utan ersätrning.
Innan en ny detaljplan lmn notas måste Jä nsstYl"dsen eftet fltlsö k:Hl från reg io ncn häv:a
förordnander. En ansökan har lämnats till Hinsstyre1sen 2015·02-04.

LänsstyreJsen beslutar att bevilja ansökan om upphävande av utlagt förordnande enligt
113 § b yggnadshtgen för del av fastigheten Bskclhem Ung ha nse 1:28, Regio n Gotland, i
beslut taget 2015-03·06 . Beslutet faststills när dctaljplan för dd av fastigheten Eskelhern
Unghansc 1:28, Region Gotlan d, vinner laga k:.raft.

~Region

~Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015·05-12

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015·04·28

BN § 100 forts
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs
Pbnen bedö ms inte

krä~

miljöbedömnin& med miljö ko nsekvcnsbcskrivning (MKB).

Samråd om denna bedömning geno mförs med länsstyrelsen, enligt fÖCQcdningen
(1998:905) om miljäkon sckvcnsbeskcivn_ingar, 6 §.
De nu kända [ö rhallandena om o mrådet och planflnsöka n innebär, cnligt Region

Gotlands bedöm ning, une risk för påverkan på miljö, hälsa, m ,n. faktorer av sådan
omfatmmg att cn miljö bedö mning ska kt1ivas. Det bedö m s vaxa en plan som medger
bebyggelse p:\ platsen mcd liten påverkan på miljö och människor och med liten lotal
påverkan,

Planuppdrag
Arendet behandJades i byggnadsnämnden 2014-02·05 § 3 ,med beslut om planuppruag.
Samhällsb yggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 2014-10-

14 _
Syftet med planläggningen är att möjliggöra b yggande aven förskola i Toftaomn\det.

DctaljpL'mcn möjliggör en förskola med Lre avdelningar, Platsens förutsältningar med
oärhec till htwet och omedelbar närhet till naturen ger möjligheter for en god sko lmiljö.
Barnens lek- och arbeLSmiljö är viktigt. Miljön ska va ra rolig, trygg och u rmana tilllck
och aktivitet. Föreslagen

fö r~ kolcbyggllad

placeras i ett gtönomclJc inom ett

bostadsområde. Det ger en miljö utan bullerstörningar vilket är bra [ö r både barn och
personal.

Samr§d
Ärendet bat behandlats i byggnadslliiuUldcn 20 1 4~ 10-29 § 263, med bcslut o ln samråd.

Samråd hat geno mfarts mcd planförslagcl daterat 2014- 10 · 14. De yttra nden som
inkommit finn s på sarnhäUsb yggnadsförvaltningen. Inkomna synpunklcr och dii mv
föranledda åtgärder har redovisats i en samnidsredogöre!se.
Granskning
Ätendet ha r behandJats i byggnadsnämnden 2015-03-11 § 49 , med beslut om
granskning.
Planförslagcr, daterae 2015-02·25, har varit utsän t föc granskning under tiden fe o m 13
mars t o m 7 ap d1 2015, De yttranden som illkonuuit FulOs på
samhällsbyggnads förva ltningen.

~Region
Gotland

-mr

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-05-12

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-28

BN § 100 forts
Inkomna synpun ktCJ: och därav föranlcd da Atgärder har redovisats i ett
granskningsutlåtande. Endast redaktionella ändringar av förslaget har därefrer skett. En
arkeologisk utrcdning, datcrad 2015-04-, hat gjorts. Inget av antikvariskt intresse har
påträffats.

Bedömning
Samhällsbyggnadsfärva ltningcn anser au plan färsJagct kan godkännas av
byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/2652
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stina Wester

Datum 28 april 2015

Byggnadsnämnden

DEL AV ESKELHEM UNGHANSE 1:28

Godkännande

Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden ska godkänna förslaget till detaljplan,
daterat 2015-02-25 och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för
antagande
2. Omedelbar justering

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom 2013-10-07 från teknikförvaltningen, med
önskan om detaljplaneändring för att möjliggöra för byggnation av förskola i
Tofta. Marken ägs av Regionen.
Planförhållanden m m

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 anger: område med planutredning.
Det är i linje med översiktsplanen att bygga ut service på landsbygden.
Planprogram för Toftaområdet (antagen 2006-12-06), anger för en mindre del av
planområdet: Tätortskaraktär, lämplig att utveckla tätortskaraktären, Högre
exploatering. Den större delen av planområdet ligger inom ett område som är
utpekat som föreslaget grönstråk. Planförslaget anpassas så att möjlighet att
ströva i grönstråket kvarstår.
Detaljplan, Del av Kroks 1:36, Unghanse 1:28 (antagen 1979-12-20) anger:
Allmän platsmark. Den aktuella parkmarken är av länsstyrelsen förordnad
enligt 113 § byggnadslagen (numera 6 kap 5 § plan- och bygglagen) genom
beslutet 1979-12-20. Detta innebär att den förordnade marken ska upplåtas av
huvudmannen utan ersättning. Innan en ny detaljplan kan antas måste
länsstyrelsen efter ansökan från regionen häva förordnandet. En ansökan har
lämnats till länsstyrelsen 2015-02-04.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/2652

Region Gotland

Länsstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om upphävande av utlagt
förordnande enligt 113 § byggnadslagen för del av fastigheten Eskelhem
Unghanse l :28, Region Gotland, i beslut taget 2015-03-06. Beslutet fastställs
när detaljplan för del av fastigheten Eskelhem Unghanse l :28, Region Gotland,
vinner laga kraft.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs/ inte krävs

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas. Det bedöms
vara en plan som medger bebyggelse på platsen med liten påverkan på miljö
och människor och med liten total påverkan.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2014-02-05 § 3 , med beslut om
planuppdrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till
detaljplan, daterat 2014-10-14 .
Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggande av en förskola i
Toftaområdet. Detaljplanen möjliggör en förskola med tre avdelningar.
Platsens förutsättningar med närhet till havet och omedelbar närhet till naturen
ger möjligheter för en god skolmiljö. Barnens lek- och arbetsmiljö är viktigt.
Miljön ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktivitet. Föreslagen
förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett bostadsområde. Det ger en
miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både barn och personal.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-29 § 263 , med beslut om
samråd. Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2014-10-14. De
yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen. Inkomna
synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-03-11 § 49 , med beslut om
granskning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/2652

Region Gotland

Planförslaget, daterat 2015-02-25, har varit utsänt för granskning under tiden fr
o m 13 mars t o m 7 april 2015. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
granskningsutlåtande. Endast redaktionella ändringar av förslaget har därefter
skett. En arkeologisk utredning, daterad 2015-04-, har gjorts. Inget av
antikvariskt intresse har påträffats.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget kan godkännas av
byggnadsnämnden.
Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Christian Hegardt
avdelningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 15

Västerhejde Vibble 1:2; detaljplan för
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 161
• Ledningskontoret 2015-04-30
• Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 77 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 161
Au § 157

Detaljplan. Västerhejde Vibble 1:2, antagande
RS 2015/271

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 77
- Ledningskontoret 2015-04-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Västerhejde Vibble 1:2 antas.

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 VAnätet. 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.
Ärendet har sedan det initierades för många år sedan tagit många turer och
redovisningar i form av lägesrapporter har gjorts vid ett antal tillfällen i plan- och
bostadskommittén. Av olika anledningar har inte planen gått vidare för antagande trots
att den varit ute på såväl samråd som granskning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 161 forts.
Au § 157

Byggnadsnämnden tycker nu att det är hög tid att lämna över planen till regionstyrelsen
för vidare antagande i regionfullmäktige för att kunna hantera kommande bygglov och
därmed säkerställa turistutvecklingen i området.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/271

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

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 i genomförandebeskrivningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Ärendet har sedan det initierades för många år sedan tagit många turer och
redovisningar i form av lägesrapporter har gjorts vid ett antal tillfällen i planoch bostadskommittén. 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 regionfullmäktige för att kunna hantera kommande
bygglov och därmed säkerställa turistutvecklingen i området.
Bedömning

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

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 77

Västerhejde Vibble 1:2
BN 2003. 32023

- SBF den 1 april 2015
Au § 56

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till
regionfullrnäktige för antagande.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna utveclda
turistnäringen på Kneippbyn i framtiden. Planen ger en relativt stor handlingsfrihet,
bygglovhantering etc. men säkerställer hänsynen till fornlämningar, allmänhetens
tillgänglighet till främst stranden och synintrycket från havet.
Vid byggnadsnämndens sammanträde 2010-09-27 beslutades att fastigheterna
Västerhejde Granebo 1:57, Vibble 1:276, Vibble 1:71 och N ygårds 1:341 skulle lyftas ur
och vidarefördes som eget planärende. Denna detaljplan antogs 2010-12-08.
Efter utställningen initierade exploatören en kompletterande geotelmisk
berggrundsundersölming, daterad 2011-02-28.
Nedan redovisas en sammanfattning av hanteringen av ärendet "Omvandling
Kneippbyn" där avsikten är att tillskapa ca 800 nya bostäder.
•

April 2011: Kneippbyn kontaktar regionen för möten med tjänstemän
inom lednings kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Juni 2011: PBK tar upp ärendet som en informationspunkt. Inga beslut
tas

•

Sept 2011: Möte mellan parterna. Beslut att Kneippbyn ska skicka in
ett "första" underlag samt att pågående planläggning pausas
tillfålligt

! Justerare :
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~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 77 forts
•

Sept 2011: Kneippbyn inkommer med skrivelse och visions förslag

"Kneippbyn + Snäck

• Jan 2012:

= Sant"

Möte mellan Kneippbyn - Länsstyrelsen - Regionen.
Kneippbyn presenterar sina ideer och argumenterar för dem.
Parterna överenskommer om att Kneippbyn fårdigställer sitt
material och därefter tas ärendet upp i regionen enligt följ ande: PBK mars, RS maj.

•

Maj 2012: Kneippbyn kommer in med ett genomarbetat förslag "Kneipp-

byn framtidsvision". Innehåller arkitektskisser och text. Snäck
omfattas inte av förslaget.
•

Maj 2012: PBK tar upp ärendet. Ledningskontoret får i uppdrag att till

nästa PBK sept 2012 ta fram en konsekvensanalys för Kneippbyns förslag. Ett antal strategiska frågor ska ventileras och belsas.
•

Sept 2012: PBK behandlar ärendet. En fullständig utredning har inte kun-

nat ske pga. kort tid sedan föregående PBK. Ledningskontoret
och samhällsbyggnadsfönraltningen har tagit fram ett underlag
som består av ett antal frågeställningar. PBK beslutar att arbetet
ska fortsätta enligt tidigare uppdrag med dialog med exploatören. Ärendet ska redovisas vid PBK i december 2012.
•

Dec 2012: PBK behandlar ärendet. Vid mötet deltar Pigge Werkelin och

Andreas Forsberg som presenterar Kneippbyns egna visioner.
PBK beslutar att ärendet ska återkomma i samband med exploateringsplanen.
•

April 2013: Regiondirektören informerar RSau om att en gemensam arbetsgrupp för samråd och skapats. Gruppen bemannas av tjänstemän från ledningskontoret, samhällsbyggnads förvaltningen och
representanter från Kneippbyn.

•

Maj 2013: Den gemensamma arbetsgruppen har sitt första möte. Det fInns

behov av ett bättre underlag, bl a traft.kmätningar, vattenförbrukning m.m.
Detta ska gemensamt ske under sommaren. Regionen föreslår
att låta pågående planläggning som syftar till att utveclda turistverksamheten fortsätta. Denna plan skulle möjliggöra delar av
det som Kneippbyn redovisar i sin vision. En antagen detaljplan
är också viktig för att legalisera tillfålliga bygglov. Kneippbyn
lyssnar till detta, men menar att man vill gå "all-in" i detta och
Justerare :

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-04-15
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 77 forts
genomföra projektet enligt den vision som redovisats. Folrus är
att skapa ett bostadsområde, inte ett turistområde.

•

Juni 2013: Den gemensamma arbetsgruppen träffas. Kneippbyn meddelar
att man inom kort avser att inkomma med ansökan om planläggning. Man vill pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan, istället för att anpassa den pågående planen. Arbetsgruppens uppdrag är slutfört, nu vidtar planprocess enligt PBL.

•

Juni 2013: Kneippbyn inkommer till byggnadsnämnden med ansökan om
planbesked med de visioner man presenterat.

•

Nov 2013: Byggnadsnämnden behandlar inkommen planansökan. Byggnadsnämnden återförvisar ärendet till samhällsbyggnads förvaltningen som får i uppdrag att återuppta dislrussionerna med
eA'Ploatören om förutsättningarna att aktivera pågående planarbete. Är detta inte möjligt tar byggnadsnämnden beslut i december om den inkomna planansökan.

•

Dec 2013: Kneippbyn inkommer med skriftligt återkallande av ansökan
om planbesked. Motiveringen är att man vill förtydliga sin
vision ytterligare och avser att återkomma med ny ansökan
under första kvartalet 2014.

•

Dec 2014: Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett möte med Kneippbyn
och meddelar att det nu måste tas fram en lagakraftvunnen
detaljplan för att lrunna hantera önskade bygglov.

Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2009-06-17, med beslut om granskning.
Plan förslaget har varit utställt för gransiming under tiden 29 juni till 21 augusti 2009.
De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande, bilaga .
Följande ändringar av förslaget har skett:
•

X-områden har justerats/kompletterats

•

Kartan har kompletterats / reviderats vad gäller fornlämningar

•

"Granebotomten", Vibble 1:71 och 1:276 samt Nygårds 1:341 har utgått ur
planförslaget
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Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-04-01

BN § 77 forts
•

I den sydvästra delen av planområdet har byggnadshöjderna sänkts från tre till två
våningar

•

Beskrivningen har uppdaterats i och med att "Granebotomten" m fl. utgått.

Bedömning

Nu aktuellt planförslag har varit ute på samråd och granskning men har av oWru
anledningar inte kommit vidare till antagande. Då det står i strid mot plan- och
bygglagen att ge bygglov under pågående planläggning bör därför detaljplanen nu gå
vidare till godkännande och antagande för att kunna hantera kommande bygglov och
säkerställa turistutvecklingen i området .

f11f . . . . [

IJusterare:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2003.32023
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Yvonne Mårtensson

Datum 1 april 2015

Byggnadsnämnden

VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:2

godkännande
Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna
utveckla turistnäringen på Kneippbyn i framtiden. Planen ger en relativt stor
handlingsfrihet, bygglovhantering etc. men säkerställer hänsynen till
fornlämningar, allmänhetens tillgänglighet till främst stranden och synintrycket
från havet.
Vid byggnadsnämndens sammanträde 2010-09-27 beslutades att fastigheterna
Västerhejde Granebo 1:57, Vibble 1:276, Vibble 1:71 och Nygårds 1:341 skulle
lyftas ur och vidarefördes som eget planärende. Denna detaljplan antogs 201012-08.
Efter utställningen initierade exploatören en kompletterande geoteknisk
berggrundsundersökning, daterad 2011-02-28.
Nedan redovisas en sammanfattning av hanteringen av ärendet ”Omvandling
Kneippbyn” där avsikten är att tillskapa ca 800 nya bostäder.




April 2011: Kneippbyn kontaktar regionen för möten med tjänstemän
inom ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen
Juni 2011: PBK tar upp ärendet som en informationspunkt. Inga beslut
tas
Sept 2011: Möte mellan parterna. Beslut att Kneippbyn ska skicka in
ett ”första” underlag samt att pågående planläggning pausas
tillfälligt

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (4)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2003.32023

Region Gotland


















Sept 2011: Kneippbyn inkommer med skrivelse och visionsförslag
”Kneippbyn + Snäck = Sant”
Jan 2012: Möte mellan Kneippbyn – Länsstyrelsen – Regionen.
Kneippbyn presenterar sina idéer och argumenterar för dem.
Parterna överenskommer om att Kneippbyn färdigställer sitt
material och därefter tas ärendet upp i regionen enligt följande: PBK mars, RS maj.
Maj 2012: Kneippbyn kommer in med ett genomarbetat förslag ”Kneippbyn framtidsvision”. Innehåller arkitektskisser och text. Snäck
omfattas inte av förslaget.
Maj 2012: PBK tar upp ärendet. Ledningskontoret får i uppdrag att till
nästa PBK sept 2012 ta fram en konsekvensanalys för Kneippbyns förslag. Ett antal strategiska frågor ska ventileras och belsas.
Sept 2012: PBK behandlar ärendet. En fullständig utredning har inte kunnat ske pga. kort tid sedan föregående PBK. Ledningskontoret
och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett underlag
som består av ett antal frågeställningar. PBK beslutar att arbetet
ska fortsätta enligt tidigare uppdrag med dialog med exploatören. Ärendet ska redovisas vid PBK i december 2012.
Dec 2012: PBK behandlar ärendet. Vid mötet deltar Pigge Werkelin och
Andreas Forsberg som presenterar Kneippbyns egna visioner.
PBK beslutar att ärendet ska återkomma i samband med exploateringsplanen.
April 2013: Regiondirektören informerar RSau om att en gemensam arbetsgrupp för samråd och skapats. Gruppen bemannas av tjänstemän från ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och
representanter från Kneippbyn.
Maj 2013: Den gemensamma arbetsgruppen har sitt första möte. Det finns
behov av ett bättre underlag, bl a trafikmätningar, vattenförbrukning m m
Detta ska gemensamt ske under sommaren. Regionen föreslår
att låta pågående planläggning som syftar till att utveckla turistverksamheten fortsätta. Denna plan skulle möjliggöra delar av
det som Kneippbyn redovisar i sin vision. En antagen detaljplan
är också viktig för att legalisera tillfälliga bygglov. Kneippbyn
lyssnar till detta, men menar att man vill gå ”all-in” i detta och
genomföra projektet enligt den vision som redovisats. Fokus är
att skapa ett bostadsområde, inte ett turistområde.
Juni 2013: Den gemensamma arbetsgruppen träffas. Kneippbyn meddelar
att man inom kort avser att inkomma med ansökan om planläggning. Man vill pröva möjligheten att upprätta en ny detalj-
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2003.32023

Region Gotland



Juni 2013:



Nov 2013:



Dec 2013:



Dec 2014:

plan, istället för att anpassa den pågående planen. Arbetsgruppens uppdrag är slutfört, nu vidtar planprocess enligt PBL.
Kneippbyn inkommer till byggnadsnämnden med ansökan om
planbesked med de visioner man presenterat.
Byggnadsnämnden behandlar inkommen planansökan. Byggnadsnämnden återförvisar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen som får i uppdrag att återuppta diskussionerna med
exploatören om förutsättningarna att aktivera pågående planarbete. Är detta inte möjligt tar byggnadsnämnden beslut i december om den inkomna planansökan.
Kneippbyn inkommer med skriftligt återkallande av ansökan
om planbesked. Motiveringen är att man vill förtydliga sin
vision ytterligare och avser att återkomma med ny ansökan
under första kvartalet 2014.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett möte med Kneippbyn
och meddelar att det nu måste tas fram en lagakraftvunnen
detaljplan för att kunna hantera önskade bygglov.

Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2009-06-17, med beslut om
granskning.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 29 juni till 21 augusti
2009.
De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande, bilaga .
Följande ändringar av förslaget har skett:
 X-områden har justerats/kompletterats
 Kartan har kompletterats/reviderats vad gäller fornlämningar
 ”Granebotomten”, Vibble 1:71 och 1:276 samt Nygårds 1:341 har utgått ur
planförslaget
 I den sydvästra delen av planområdet har byggnadshöjderna sänkts från
tre till två våningar
 Beskrivningen har uppdaterats i och med att ”Granebotomten” m fl utgått.
Bedömning

Nu aktuellt planförslag har varit ute på samråd och granskning men har av
olika anledningar inte kommit vidare till antagande. Då det står i strid mot
plan- och bygglagen att ge bygglov under pågående planläggning bör därför
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2003.32023

Region Gotland

detaljplanen nu gå vidare till godkännande och antagande för att kunna hantera
kommande bygglov och säkerställa turistutvecklingen i området.
Avdelning Bebyggd miljö/Enhet plan

Christian Hegardt
stadsarkitekt
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 16

Visby Snäckgärdsbaden 2; köpekontrakt
samt ändring i tomträttsavtal
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 164
• Ledningskontoret 2015-04-27 samt 2015-05-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 164
Au § 161

Visby Snäckgärdsbaden 2 – köpekontrakt samt ändring av
tomträttsavtal
RS 2015/270

- Ledningskontoret 2015-04-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal för Visby Snäckgärdsbaden 2
godkänns.

•

Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om
överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om
15 200 000 kronor godkänns.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) och Maria Björkman (S) i beslutet. Under
paragrafen inträder Meit Fohlin (S) som ordförande.

För fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 tecknades 1980 ett tomträttsavtal 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. År 2002 ändrades detaljplanen för området vilket möjliggjorde
byggande av bostäder. Regionfullmäktige beslutade 2012-06-18 att sälja en mindre del av
fastigheten till Snäckgärdsbaden Fastighets AB för 5 720 000 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-tal
lägenheter. 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.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 164 forts
Au § 161

Träffad överenskommelse omfattar följande moment:
−

Ändring av tomträttsavtal
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. Åtgärden är ett
normalt förfarande och genomförs utan att ekonomisk ersättning utges. Den exakta
omfattningen av det markområde som ska överföras bestäms vid kommande
lantmäteriförrättning.

−

Köpekontrakt
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. Outnyttjad byggrätt enligt detaljplanen
har beräknats till 5 800 kvm för bostäder, vilka har värderats till ca 2 070 kr/kvm
BTA. Den utnyttjade byggrätten för konferenslokaler uppgår till 5 600 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.

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-tal
lägenheter strax söder om 13-våningshuset.
Priset för marken har i köpekontrakt bestämts till 15,2 miljoner 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:
−

Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal,

−

Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om 15 200 000
kronor.

Anders Lindholm, ledningskontorets exploateringshandläggare, föredrog ärendet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/270

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 27 april 2015

Regionstyrelsen

Visby Snäckgärdsbaden 2 – köpekontrakt samt ändring av
tomträttsavtal

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå att regionfullmäktige beslutar
att teckna följande avtal
 Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal,
 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 tomträttsavtal
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. År 2002 ändrades detaljplanen för
området vilket möjliggjorde byggande av bostäder. Regionfullmäktige beslutade
2012-06-18 att sälja en mindre del av fastigheten till Snäckgärdsbaden
Fastighets AB för 5 720 000 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-tal lägenheter. 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 Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2015/270

Ledningskontoret
Region Gotland

Träffad överenskommelse omfattar följande moment:
1. 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. Åtgärden 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.
Outnyttjad byggrätt enligt detaljplanen har beräknats till 5 800 kvm för
bostäder, vilka har värderats till ca 2 070 kr/kvm BTA. Den utnyttjade
byggrätten för konferenslokaler uppgår till 5 600 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-tal lägenheter 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
 Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal,
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Ärendenr RS 2015/270

Ledningskontoret
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.



LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

t.f. regiondirektör
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Ändring av tomträttsavtal
Karta till ovan
Köpekontrakt
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Ärendenr RS 2015/270

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 20 maj 2015

Regionstyrelsen

Visby Snäckgärdsbaden 2 - friköp av tomträtt
Kompletterande frågor från Vänsterpartiet kring föreslagen affär ur
Bostadsförsörjningsplanens perspektiv

Förslag till beslut

Ledningskontoret bemöter Västerpartiets frågor och synpunkter under rubriken
”Bedömning” enligt nedan.

Bakgrund

Vid behandling av aktuellt ärende i regionstyrelsens arbetsutskott 19 juni reste
Vänsterpartiet ett antal frågor/synpunkter med inriktning på hur föreslagen affär
förhåller sig till bostadsförsörjningsplanens intentioner. Västerpartiets synpunkter
återges nedan:
Ur bostförsprog antaget 14 okt 2013.
Sid 3 (Första meningen i ingressen):
Bostadsförsörjningsplanen redovisar Region Gotlands planer och ambitioner för
de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande. Det är en plan som
bland annat innebär en att Region Gotland ska ta ett starkare grepp över
planering och byggande, framförallt för att fler hyreslägenheter till rimliga priser
ska byggas.
Sid 6 stycke 2.4 Demokrati
För att motverka segregation i boendet är det viktigt att nyexploateringsområden
kännetecknas av en varierad lägenhetssammansättning med olika
upplåtelseformer och hustyper. Vid kompletteringsbyggande ska den minst
förekommande upplåtelseformen i första hand förordas
Sid 11. (4.1 Exploatering)
Exploatering på privatägd mark bör ha samma inriktning som gäller vid
bostadsproduktion på mark som anvisas av kommunen. Det betyder bland annat
att boendekostnaderna bör hållas nere och segregationen motverkas. Genom väl
genomtänkta exploateringsavtal kan regionens intressen tillgodoses vid

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/270

planläggning av privatägd mark. Planer och byggande på landsbygden ska
särskilt stödjas
4.5 Slutsatser
Region Gotland måste se till att planerat bostadsbyggande genomförs med
bostadssociala ambitioner. Mark skall anvisas för byggande av hyreslägenheter.
Tydliga krav och med mer bostadssociala ambitioner skall ställas vid kommunala
markanvisningar. Där bör till exempel bostadsinnehållet, tidsplaner, bostads- och
byggkostnader samt krav på bra konsumentinformation tas med. Region Gotland
och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att byggkostnaderna hålls nere
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.
Bedömning

I den exploateringsplan som ledningskontoret har arbetat fram och där planerna för
bostadsbyggande de närmaste åren redovisas, har en tydlig målsättning varit att just
tillskapa en variation av olika upplåtelseformer. För de kommande 5 åren 2016-2020
föreslås att regionen upplåter mark för byggande av ca 800 lägenheter, varav drygt
hälften (420 st) i form av hyresrätter. När det gäller att åstadkomma hyreslägenheter
till rimliga priser är detta en viktig fråga som påverkas av en rad parametrar. I den
mån regionen kan påverka kostnaderna för exploatörerna så att dessa kan producera
billigare bostäder för slutkunden, ska detta eftersträvas. Kostnaderna för mark är
dock en marginell andel, vanligen mindre än 5 %, av den totala byggkostnaden.
När det gäller möjligheterna att leva upp till bostadsförsörjningsplanens ambitioner
att åstadkomma en varierad lägenhetssammansättning (med både bostadsrätter och
hyresrätter) sker detta enklast i lägen där regionen är markägare. För
Snäckgärdsbaden 2 är visserligen regionen markägare, men marken är sedan 1980talet upplåten med tomträtt, en upplåtelseform som i många avseenden kan
jämställas med äganderätt. Vid tomträtt finns ingen konkurrenssituation, regionen
har alltså inte möjlighet att bjuda ut marken till annan byggherre om
tomträttshavarens planerade byggande inte ligger i linje med regionens ambitioner.
Vid förhandlingar med tomträttshavaren har denne deklarerat att det finns en redan
träffad överenskommelse med byggherren att denne har för avsikt att fortsätta att
bygga bostadsrätter inom det etablerade konceptet ”Allt på en strand”.
Ledningskontoret konstaterade i detta läge att den enda möjligheten att styra
upplåtelseformen till hyresrätter vore att i ett exploateringsavtal ställa upp detta som
ett ultimatum för en försäljning av fastigheten. Att införa ett sådant krav i
förhandlingarna hade enligt ledningskontorets bedömning lett till att
tomträttshavaren valt att inte genomföra affären och att nuvarande tomträttsavtal
med en årlig avgäld om 100 kr fortsatt skulle gälla.
När det gäller andra pågående och planerade bostadsprojekt, både de där regionen är
fastighetsägare och där en privat aktör äger marken, arbetar ledningskontoret med att
ställa krav på byggherrarna för att åstadkomma goda boendemiljöer för alla. Ett
exempel är den pågående markanvisningstävlingen för kvarteret Sergeanten i Visby.
Här kommer anbudsgivarnas förslag att utvärderas utifrån bland annat
energianvändning, kretsloppstänkande, materialval, boendekostnader,
upplåtelseform, tillgänglighet och barnperspektiv med mera. Anbudspris (för
byggrätt) kommer att viktas 33%, medan övriga parametrar viktas 67%. För att göra
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/270

det tydligt för anbudsgivarna att regionen verkligen avser att teckna bindande avtal
gällande genomförandet av uppställda krav, har anbudsgivarna redan i tävlingsskedet
fått ta del av förslag till exploateringsavtal.
Sammanfattningsvis menar ledningskontoret att det finns goda möjligheter att styra
utformningen av bostadsområden där regionen är markägare. Även för privatägd
mark som ännu inte är planlagd kan parterna via dialog uppnå goda resultat bl a
utifrån bostadsförsörjningsplanens ambitioner. I det aktuella fallet med en fastighet
upplåten med tomträtt och en gällande detaljplan för bostäder, bedömer dock
ledningskontoret handlingsutrymmet som begränsat.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

3 (3)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 17

Förslag till förändring av Region
Gotlands aktieinnehav i Gotlands Stuveri
AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-04-22, § 106
• Ledningskontoret 2015-01-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31

Rs § 106
Au § 97

Förslag till förändring av Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands
Stuveri AB
RS 2014/723

- Ledningskontoret 2015-01-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB avvecklas.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att förhandla kring försäljning av aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB.

Regionen har haft ägande i bolaget för att fullgöra vissa kommunala ändamål inom
hamnverksamheten. Regionen innehar 1500 aktier vilket är nästan 29 % av totala antalet
aktier efter den omfördelning som genomfördes under 2013. Aktiemajoriteten övertogs i
stridighet mot regionens uppfattning av Rederiaktiebolaget Gotland AB/Destination
Gotland AB (RG/DG). Detta sedan en av aktieägarna överlåtit aktier medförande att
aktiemajoriteten förändrats så att bolaget är att betrakta som ett dotterbolag till RG/DG.
Bolagsordningen har också ändrats enligt majoritetsägarens bedömningar.
Köp av stuveriverksamheten i Nynäshamn har genomförts. Detta har medfört att
regionen befinner sig i en ”gråzon” enligt kommunallagen då verksamheten bedrivs i
annan kommun. Därutöver har bolagsköp inom shipping och turistbranschen genomförts. Detta utan att regionen som stor aktieägare haft möjlighet att delta i arbetet.
Köpet redovisades på ett extra styrelsemöte där regionens representant reserverade sig
mot handläggningen. I och med det sistnämnda köpet kommer regionen i en situation
där ägande i ett bolag som verkar inom kryssnings- och turistbranschen är tveksamt och
kan uppfattas som ”orent” när verksamheten för kryssning skall utvecklas på Gotland i
samband med bygget av kryssningskajen.
Ledningskontoret föreslår med ledning av ovan angivna omständigheter att regionstyrelsen godkänner förslaget och lämnar detta till regionfullmäktige för slutligt beslut.
Därefter avyttrar ledningskontoret regionens aktieinnehav i Gotlands stuveri AB till
högsta möjliga pris.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten/Bertil Klintbom
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/723

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bertil Klintbom

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Förslag till förändring av Region Gotlands aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslaget att avveckla regionens aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB och frågan överlämnas till Regionfullmäktige för slutligt
beslut.
Bakgrund

Regionen har haft ägande i bolaget för att fullgöra vissa kommunala ändamål
inom hamnverksamheten.
Regionen innehar 1500 aktier vilket är nästan 29 % av totala antalet aktier efter
den omfördelning som genomfördes under 2013.
Aktiemajoriteten övertogs i stridighet mot regionens uppfattning av
Rederiaktiebolaget Gotland AB/Destination Gotland AB (RG/DG). Detta
sedan en av aktieägarna överlåtit aktier medförande att aktiemajoriteten
förändrats så att bolaget är att betrakta som ett dotterbolag till RG/DG.
Bolagsordningen har också ändrats enligt majoritetsägarens bedömningar.
Köp av stuveriverksamheten i Nynäshamn har genomförts. Detta har medfört
att regionen befinner sig i en ”gråzon” enligt kommunallagen då verksamheten
bedrivs i annan kommun.
Därutöver har bolagsköp inom shipping och turistbranschen genomförts.
Detta utan att regionen som stor aktieägare haft möjlighet att delta i arbetet.
Köpet redovisades på ett extra styrelsemöte där regionens representant
reserverade sig mot handläggningen.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/

Region Gotland

I och med det sistnämnda köpet kommer regionen i en situation där ägande i
ett bolag som verkar inom kryssnings- och turistbranschen är tveksamt och
kan uppfattas som ”orent” när verksamheten för kryssning skall utvecklas på
Gotland i samband med bygget av kryssningskajen.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår med ledning av ovan angivna omständigheter att
regionstyrelsen godkänner förslaget och lämnar detta till regionfullmäktige för
slutligt beslut. Därefter ges Ledningskontoret i uppdrag att avyttra regionens
aktieinnehav i Gotlands stuveri AB till högsta möjliga pris.
Avdelning/Enhet

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilaga:

Bolagsordning Gotlands Stuveri AB 2013-06-03
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 18

Revidering av kultur- och
fritidsförvaltningens taxor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 173
• Ledningskontoret 2015-05-07
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 16 med förslag till taxor

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 173
Au § 170

Avgiftstaxor för kultur och fritidsförvaltningen (avgiftstaxa f.d.
avgiftslista)
RS 2015/251

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 16
- Ledningskontoret 2015-05-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändringar i avgiftstaxan för anläggningar
och material godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden, § 16 2015-03-31, har beslutat att överlämna förslag till ny
avgiftstaxa för anläggningar och material till regionfullmäktige 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 (med vissa undantag), vilket motsvarar en
höjning på 2 procent per år sen den 1 juli 2012 då den senaste förändringen av taxan
genomfördes.
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.
Föreningstaxan för sporthallen är satt till 200 kronor per timme. Avgiften är
kommunicerad i den referensgrupp som finns för sporthallen där idrotten ingår.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att fylla den nya sporthallen med
aktiviteter av olika slag, i första hand sport, och därmed öka intäkterna till regionen.
Hittills har bl.a. en restauratör kontrakterats till hallen och 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. Åtgärderna ger även möjligheter för
föreningarna själva att öka sina intäkter jämfört med tidigare.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 173 forts.
Au § 170

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 fritidsförvaltningen räknat med, ansökt om tider till hösten i den nya
sporthallen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/251

Ledningskontoret

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 avgiftstaxan fastsälls.
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden, § 16 2015-03-31, har beslutat att överlämna förslag till
ny avgiftstaxa för anläggningar och material till regionfullmäktige 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.
Föreningstaxa 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 55 kr till
100 kr/pers/dygn. Uthyrningen under Almedalsveckan höjs från 55 kr till 150
kr/pers/dygn. Antalet rum möjliga för uthyrning under Almedalsveckan har också
ökat.
I simhallarna föreslås entrépriset för vuxna vara samma som tidigare (50 kr). För
ungdom, studerande och pensionär höjs priset med 5 kr till 30 kr och för arbetslösa
sänks den med 5 kr till 20 kr. Små höjningar överlag som exempelvis 5 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 +
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/251

landträningskort, uthyrning av bubbelpool och barnbassäng + barnlandskap har
också tillkommit.
På biblioteken sänks övertidsavgiften för tidsskrifter från 5 kr/dag till 1 kr/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.
Föreningstaxan för sporthallen är satt till 200 kronor per timme. Avgiften är
kommunicerad i den referensgrupp som finns för sporthallen där idrotten ingår.
Kultur- och fritidsförvaltningen 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 fritidsförvaltningen räknat med,
ansökt om tider till hösten i den nya sporthallen.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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~Region

~Gotland
Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

Protokoll

KFN § 16
Au § 16

Förändringar i avgiftstaxa 2015
KFN 2015/91
- Kultur- och fritids förvaltningen, 2015-02-26

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Föreningstaxa i sporthallen fastställs till 200 kr.

•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner övriga föreslagna förändringar.

•

Den nya avgiftstaxan överlämnas till regionfulhnäktige för fastställande.

•

Uppdrogs till förvaltningen att se över taxan för verksamhets arter som i dagens
system inte helt kan beaktas, exempelvis scenproduktioner eller liknande
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.
Introduktionstexten är något utvecklad för att bli tydligare.

Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
FÖrfattningssamlingen

Kultur– och
fritidsförvaltningens
taxor
Gäller från och med 2015-07-01

Kultur- och fritidsförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress:
Visborgsallén 4 nb
Öppettider: 09.00-11.30, 13.00-15.00
Telefon: 0498-26 90 00 vxl
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AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
ANLÄGGNINGAR OCH MATERIAL
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: 0498-26 96 50, 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 årligen 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 förhyraren 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.

Moms

Taxorna för lokal- och planhyra är momsbefriade. IP 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.

Personalkostnad 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

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.

Avbokning

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

Nyckelkort

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.

Övrig 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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Sporthall, per timme (ej moms)
Anläggning

Specifikation

Föreningstaxa

Sportgolvet
Loge

44 x 24 m
4 st á 22 kvm; 10-15 pl

200 kr

Tvättstuga

1 tvättmaskin + 1 torktumlare

25 kr

Normaltaxa
1200 kr
1000 kr/match

Grundavgift,
match med entré:

1200 kr

Grundavgift,
match utan entré:

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
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Idrottshallar, per timme (ej moms)
Anläggning

Storlek

Föreningstaxa

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
38,8 x 19 m
36 x 18 m

64 kr

408 kr

GYMNASTIKSAL
Gråbo
Solberga, stora
S:t Hans, stora
Sävehallen, lilla
Sävehallen, nya

31 x 10 m
24 x 10 m
24 x 10 m
25 x 12 m
25 x 12,5 m

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

15 x 10 m
23 x 11 m
16 x 10 m
16 x 10 m
11,5 x 8 m
7x7 m + 3,5x5 m
13 x 8 m
22 x 11 m
19 x 10,5 m
24 x 10 m
16 x 10 m
19 x 10 m
12,5 x 8 m
16 x 10 m
13,5 x 10 m
20 x 10 m
19 x 8 m
25 x 9 m
12 x 8 m
17 x 9 m
11 x 6,5 m
16 x 10 m
16 x 10 m

500 kr

500 kr

Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr
6

Normaltaxa

Idrottsplatser/Fotbollsplaner, per timme (ej moms)
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

GRÄSPLAN, 7-manna
Flyget 3 st
Rävhagen 2 st

42 kr

174 kr

500 kr/tim

500 kr/tim

KONSTGRÄS
Rävhagen, med belysning
Slite, med uppvärmd plan o belysning
Hemse, med belysning
(Delad plan ½ pris)

GRÄSPLAN, 5-manna
Rävhagen 2 st

Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr

Ishall, per timme (ej moms)
Anläggning
Visby Ishall
Vid entrébelagda arrangemang med
entréavgift över 40 kr

Föreningstaxa

Normaltaxa

76 kr

641 kr

641 kr

641 kr
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Skollokaler, per timme (ej moms)
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
53 kr
72
132
64
110
108 i två rum
35
52/gamla, 58/nya
80
45
76

100 kr

Övriga matsalar/aulor
Undervisningkök, slöjdsalar

53 kr

100 kr

KLASSRUM

53 kr

75 kr

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.

*Wisbygymnasiets aula är stängt för renovering.
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Grupplogi, (inkl 12% moms) ej privatpersoner
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
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100 kr

1500 kr

IP Skogen, per dag (inkl.25% moms) Ej privatpersoner eller
företag
IDROTTSPLATS SKOGEN ÄR EN MOBIL IDROTTSPLATS
IP 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.

ANLÄGGNING

Duschvagn, stora
Duschvagn, lilla
Elverk, exkl bränsle.
Kanslivagn

Orienter.
och skidföreningar
Gasol
Gasol
Ej skolor

Föreningstaxa
(inom ord.
verks.)

Normaltaxa

58 kr
58 kr
58 kr
58kr

349 kr
349 kr
81 kr
349 kr

699 kr
699 kr
116 kr
699 kr

Klockor Startklockor, 2 st digital.
”
Startklockor, 2 st analog.
”
Speakerklocka 1 st
Högtalaranläggning
stora
Högtalaranläggning
lilla
Klubbtält 2 st
4x4x2m

12 kr
12 kr
12 kr
58 kr
58 kr
0 kr

58 kr
58 kr
58 kr
291 kr
291 kr
58 kr

116 kr
116 kr
116 kr
583 kr
583 kr
116 kr

Tält, 4 st
Toalettvagn, 4 st

58 kr
58 kr

408 kr
291 kr

1282 kr
583 kr

6x4m
4-pipig

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:
Vardagar
Vardagar efter kl 18.00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15.00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning 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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Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms) Ej till privatpersoner eller
företag.
MATERIAL

Antal Storlek och
eventuella
specifikationer

Avspärrningsstaket
Avspärrningsstolpar
Avspärrningsspett
Bodar

851.80 x 1.20 m/grind
10 röd, plast, med fot
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

Draperi
Flaggstänger, 9 m

23

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

7 kr
18 kr
4 kr
200 kr

7 kr
18 kr
4 kr
200 kr

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)

18 kr
18 kr
18 kr
34 kr
18 kr

34 kr
34 kr
23 kr
34 kr
18 kr

3 x 7m
12 fundament =600kg

58 kr
100 kr

58 kr
100 kr

Garderobsställning
Läktare (mobil/ståplats)
Läktare (3 trappsteg)
Megafon
1

8 30 galgar/ställning
1 ca 130 pl, 30 m
12 träsektioner, 2x1

58 kr
583 kr
34 kr
58 kr

58 kr
1166 kr
34 kr
116 kr

Podie, flak

9 (1 x 2 m)

Benhöjd: 20, 40, 60, 80 cm

34 kr

34 kr

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

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
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Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms) Ej till privatpersoner eller
företag.
MATERIAL

Antal

Talarstol
Toalettvagn, 4-pip
Toalettvagn, 1-pip

1
3
1

Handikapptoalett

1

Trädgårdsbord
Trädgårdsstolar
Estradvagn

14
60
1

Storlek och
eventuella
specifikationer

ca 2 000 sittn/vagn
obromsad, 30 km/tim
1 handikapp+1-pip
ej på hjul
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 x4,50m 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:
Vardagar
Vardagar efter kl 18.00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15.00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning 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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SIMHALLAR, Solberga, Roma och Hemsebadet
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar
Entré, vuxna
Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer
Entré, 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

Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande samt pensionärer
½-årskort för ovanstående

1200 kr
800 kr
550 kr
400 kr

Årskort, familj
½-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

Föreningsverksamhet
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
Skolbad
Avgift för ej avbokad tid

15 kr/elev
220 kr/tim

Solarium (ej Solbergabadet) Åldersgräns 18 år
Per gång exkl bad
Rabattkort, 4 gånger exkl bad
Övrigt
Badkläder (hyra)
Handduk (hyra)
Depositionsavgift, Romabadet

60 kr
220 kr

40 kr
40 kr
20 kr

Barn under tio år måste ha badande eller ombytt vuxet sällskap som är över 18 år.
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Bibliotekens avgifter
Beställningsavgifter m m
Fjärrlån - böcker inom Norden
- böcker utom Norden
- artikelkopior inom Norden max 20 sidor därefter1kr/sida
- artikelkopior utom Norden
- per kopia
- artikelkopia till andra bibliotek utanför Gotland*
Utlåningsavgift för Spelfilm och TV-spel
Avgift för förlorat lånekort
*Gäller högskolebibliotek som tillämpar avgifter till Region Gotlands bibliotek

0 kr
150 kr
20 kr
100 kr
50 kr
20 kr
10 kr

Övertidsavgifter
Övertidsavgift per medium/dag

1 kr

Undantag:
För snabblån, per dygn
Kursbok/ nattlån, per dygn
Spelfilm och TV-spel per dygn
Maxbelopp per medium

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.
Avgifter för bibliotekstjänster till gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare
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

Lotteritillstånd
Lotteritillstånd
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: 09.00-11.30, 13.00-15.00
Telefon: 0498-26 90 00 vxl
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300 kr.
1 500 kr.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 19

”Pengar i påse”; nytt regelverk för icke
föreningsorganiserade ungdomar
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 174
• Ledningskontoret 2015-04-28
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 29 med förslag till nya riktlinjer

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 174
Au § 171

Pengar i Påse, nytt regelverk för icke föreningsorganiserade
ungdomar
RS 2015/252

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 29
- Ledningskontoret 2015-04-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nya riktlinjer för stödformen Pengar i Påse godkänns enligt kultur- och
fritidsnämndens förslag.

•

Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet, senast reviderade av
regionfullmäktige 2006-11-27 och ingående i Region Gotlands författningssamling,
revideras avseende avsnittet Pengar i Påse.

Kultur- och fritidsnämnden (2015-03-31, § 29) 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 beslutstider
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.
Ledningskontoret stödjer förslaget till nya riktlinjer för ungdomsstödet 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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/252

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 28 april 2015

Regionstyrelsen

Pengar i Påse, nytt regelverk för icke föreningsorganiserade
ungdomar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 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 beslutstider 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 Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/252

Bedömning

Ledningskontoret stödjer förslaget till nya riktlinjer för ungdomsstödet ”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

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ärendenr KFN 2015/87

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Pengar i Påse, nytt regelverk
Förslag till beslut

•

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
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.
Kultur- och Ungdomsavdelningen

Maria Modig

Björn Ahlsén

kultur- och fritidsdirektör

avdelningschef

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
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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
10 000 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 tillfälliga 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 fritidsförvaltningens ungdomslotsar står till
ungdomarnas förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen från idé
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 från idé 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
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2015/87

Region Gotland

Nuvarande text:
Allmänt
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd 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 idé 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
fritidsförvaltningen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 20

Ändrade bidragsregler för
studieförbunden
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 175
• Ledningskontoret 2015-04-28
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 25

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 175
Au § 172

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
RS 2015/254

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 25 (2013-06-04, § 42, 12-10, § 94 )
- Ledningskontoret 2015-04-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av Regler för bidrag till
studieförbund godkänns.

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
á-priser. I det systemet fanns små möjligheter att begränsa bidragsutbetalningarna vilket
medförde att nämnden inte längre kunde finansiera bidragen inom den budgetram som
fanns.
Under 2013 arbetade en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och
fritidsnämnden, tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen 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.
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.
Ett förenklat ansökningsförfarande 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.
Ledningskontoret ser ur ett ekonomiskt perspektiv positivt på arbetet att begränsa
bidragen till budget. Förslaget till ändrat bidragssystem till studieförbund tillstyrks.
Regionens Regler för bidrag till studieförbund, senast reviderad 2001-11-26, som ingår i
Region Gotlands författningssamling bör revideras enligt förslaget.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/254

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

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 fritidsstöd- 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 á
priser. I det systemet fanns små möjligheter att begränsa bidragsutbetalningarna
vilket medförde att nämnden inte längre kunde finansiera bidragen inom den
budgetram som fanns.
Under 2013 arbetade en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och
fritidsnämnden, tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen 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.
2014
Verksamhetsvolymstöd 80 %
Unika deltagare
10 %
Projektbidrag
10 %

2015
75 %
10 %
15 %

2016
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.
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/254

Ett förenklat ansökningsförfarande 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)

~Region

~Gotland
Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31

KFN § 25
Au § 25

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
KFN 2015/102

- Kultur- och fritids förvaltningen, 2015-03-03

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

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 *nsteskrivelse 2013-01-09 ett nytt
bidragssystem för studieförbunden. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram nya regler
gällande från och med 2014 (KFN § 11, 2013-01-22). Nämnden antog ändrade regler
(KFN § 42, 2013-06-04) och kriterier och ansökningsrutiner antogs av nämnden 201312-10, § 94.
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 överlämnas till region fullmäktige för
fastställande.

Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
Författningssamlingen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2015/102
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 mars 2015

Ärende nr 12
Kultur- och fritidsnämnden

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
Förslag till beslut



Kultur- och fritidsnämnden överlämnar regler för nytt bidragssystem
för studieförbunden som gäller fr.o.m. 2014 till regionfullmäktige för
fastställande.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen 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 (KFN § 11, 2013-01-22).
Nämnden antog ändrade regler (KFN § 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
regionfullmäktige för fastställande.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Björn Ahlsén

kultur- och fritidsdirektör

avdelningschef kultur och ungdom

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
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammoolrödcsdatum

REG ION GOTLAND
Kultur- och fritid snämnd en
KlIltur- och fritid snämnd ens arbetsutskott

20 13-06-04
20 13-05-2 1

KFN § 42
Au § 37
Folkbildningsbidrag till studieförbunden
KFN 20 13/8, KFN 20 13/ 19
KJ' N § 11 ,201 3-02-05

Hanna LenhollII (S) och Anita Nordin (e) anll1äldejäv och deltog inte i
behandling av och beslut i ärendet.

.Ich'.

Kultur- och f.-itidsnämndens beslut
•
•

Nämnd en godkänn er förs laget om tillfa lli ga regler för illnevarande år,
20 13, samt nya regler gä ll ande 20 14-20 16.
Nämnd en godkänner fö rdelnin g av 20 13 års folkbi ldningsstöd enli gt
följand e:
Totalt stöd 2013
609655 kr
575743 kr
12 1 854 kr
184649 kr
814609 kr

ABF
Studi eförbund et Bi lda
FolklIni versitetet
Studi efrämj andet
Studi eförbund et Vuxenskolan
NBV*
Medborgarskol an
Sensus
Ku lturens Bildningsverksamhet*
Summa
Budget

34796 kr
18524 1 kr
428924 kr
7768 kr
2963240 kr
2968000 kr

..

"'uppfyller lille grundkntenerna ull grundslod: att under Lre år hlllna uppvisa
sa mmanlagt 3 000 timmar.

Bakgrund
Fö r att skyndsamt skapa ett system so m skull e kunna accepteras av al la
inblandade parter behövde ett nytt fördelningssystem arbetas fram.
Förva ltningen säg inga möj ligheter att parera tidi gare system m ed den
budgetram som föreligger, varför systemet måste ses över. Förvaltningen fick
därför i uppdrag att göra detta vid nämnd ens sammanträde 2013 -02-05 .
8

forts,

Justerare
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdalum

REG ION GOTLAND
K ultur- och fritid snämnd en
Kultur- och fritid snämnd ens arbetsutskott

20 13-06-04
20 13-05-2 1

KFN § 42 forts.
A u § 37 forts.
E n arbetsgrupp med tj änstepersoner, representanter fi"ån nämnden och
studi efårbunden har vid två kreativa och prestigelösa halvdagar arbetat fram ctt
fårslag till få rdelnin g av folkbildningsstödet. Det innehåll er dels en
engångsvariant får 2013 och del s en ny fårdelningsnyckel SO I11 ska gä ll a åren
20 14-20 16.

Fördelnin gen ska ske enligt följande:

Vel"l<samhetsvolymstöd
Unika deltagare
Sökbart stöd *

2014
80%
10%
10%

2015
75%
10%
15%

2016
75%
10%
15%

• J den s.k. sökbara delen ska el! anlal krilerier arbelasJi"am under höslen som
Iydligl avgör hur pengarna/rån denna del ska /ördelas.
Som ett led i en ömsesidig ö nskan om mer informationsutbyte mellan kulturoch fritid sfårvaltningen och studi efårbunden ska infår vmje års söktillHill e en
dia logträffbokas in. Då ges utrynU11e får utvärd ering av det gångna året,
presentation av nästkommand e års visioner samt möjli ghet att på plats
överlämna all a handlingar till fårva ltningcn.

8

Justeraro

Utdrogsbostyrkondo
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~ Region
~ Gotland
Ku ltu r- och fritidsnämnden 2013-12-10

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2013-11-26

KFN § 94
Au § 85

Folkbildningsbidrag till studieförbunden, kriterier
KFN 2013/19

- Kulll.u:- och fritidsniimnden 20'13-06-04, § 42
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2013· '11 -08
- Gotlands Bildningsförbund 2013-12-09

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Till de tre kriterierna för sruelieförbundens ansökningar om projektbidrag läggs ett
fjärde: Inkluderande projekt. Här avses bildningsprojekt och verksamheter med en
tydlig social ambition . Kriteriet syftar till att uppnå en bredare demokratisk
förankring i samhället.

•

Förenklat ansökn.i.ngsförfarande för det normativa bidraget godkänns.

•

Projektbidrag beslutas av kultur- och fri tidsnämnd en.

•

Uppdras till fön'altl1.ingen att klargöra bidragsprocessen i elial og med Gotland s
Bildningsförbund.

jäu Hanna Lenholm och Anita Norelin meddelade jäv och deltog inte i behandl.i.ngen av
detta ärend e.

Ku.1tur- och fritidsfön'altningen bar efter en omfattande elialog med studi efö rbund en
förankrat att stödet för kommande tre år bör utgå i tre oWea delar: Fördelningen ska ske
enligt följande (btldff!t 2013 är 2,9 milj kl):

Verksambetsvolymstöd
Unika deltagare
Projektbidrag

2014

2015

2016

80%
10%
10%

75%
10%
15%

75%
10%
15%

Bedömningskriterier

Föreslagna bedömningskriterier för projektbidraget harmonierar väl med nämndens
styrkort och de målsättninga r som där anges. Samverkan, Ungdomar och unga
vuxna, sa mt Landsbygdsutveckling. Bidragsansö kningarna ska uppfylla ett eller flera
av angivna kriterier.

forts.

Justerare:

Uldragsbestyrkande:

~ Region
7{'ff Gotland
Ku ltur- och fritidsnämnden 2013-12-10

Protokoll

Ku ltur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2013-11-26

KFN § 94 forts.
Förenklat utbetalnings- och ansöknin gsförfa rande

I enlighet med bicL:agsöversyncns ambitio n att förenkla an sökningar oeli hanclJägglling
av bidrag föreslils ett fö renkla t ansökningsförfarande för det normativa bicL:aget.
Föreslås att förvalll11ngen framgent, utan särskild ansökan från stuc!ieförbunden,
utbetalar det normativa bidraget grundat på inhämtad statistil, från SeB.
F örbunden behöver därmed endast sända in en reJ..'"\~ siti on. Båda bicL:agsdelarna beslutas
på delegation av förvaltningen.

GodandJ Bildning;fdrbundhar i skrivelse ställt sig frågand e till de föreslagna reglerna för
biclrags fördeulingcn.

Expedieras:
Studieförbunden
Gotlands Bildningsförbund
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 21

Avgiftsbefrielse vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 201
• Ledningskontoret 2015-05-21
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-15, § 47

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28

Rs § 201
Sammanhållen beroendevård för unga - Mini Maria; avgiftsbefrielse
RS 2015/368

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-15, § 47
- Ledningskontoret 2015-05-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Besök vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria ska vara avgiftsbefriade.

•

Avgiftsbefrielse ska tillämpas från och med 1 juli 2015.

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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut 2015-04-14 föreslagit att regionfullmäktige
beslutar att besök i öppenvård vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria är
avgiftsfri. Nämnden anser 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.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/368

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
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-04-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-04-01

HSN § 47 Avgiftbefrielse ”MiniMaria”
HSN 2012/369 Tjänsteskrivelse Avgiftsbefrielse för besök vid Mini Maria.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

Föreslå Regionfullmäktige att besök i öppenvård vid beroendemottagningen
för unga, Mini Maria är avgiftsfria.

•

Besluta att föreslå Regionfullmäktige att denna avgiftsbefrielse skall tillämpas
from 1 juli 2015.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 2014-06-12 att i samarbete med
Socialförvaltningen, 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.
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% av besöken kommer att vara avgiftsfria av denna anledning.
Motsvarande mottagningar inom Stockholms Läns Landsting är avgiftsbefriade.
Bedömning

Unga har ofta en lägre grad av motivation till förändring än vuxna. Avgiften – särskilt
för drogtesterna – motverkar motivationen. Drogtester i form av urinprov är ett av
många viktiga verktyg som används i arbetet med denna målgrupp.
Det ligger i sakens natur att det inte är särskilt attraktivt att betala för att träffa en
sjuksköterska och lämna urinprov. Gruppen missbrukare är en mycket utsatt grupp
både ekonomiskt och på många andra sätt. En stor del uteblivna besök ingår i
problembilden. Uteblivna besök betalas aldrig av socialtjänstens stöd- och
försörjningsenhet. Ofta blir dessa fakturor inte betalda och ungdomarna fortsätter in i
vuxenlivet med inkassokrav.
Avgiftsbefrielsen beräknas innebära ett lågt intäktsbortfall vilket bedöms till maximalt
60 000 kronor.
Expedieras, Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatrin, Mini Maria, Regionfullmäktige,
Socialförvaltningen.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 22

Budgetomföring investeringsanslag
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 185
• Ledningskontoret 2015-05-08

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 185
Au § 182

Budgetomföring investeringsanslag
RS 2015/313

- Ledningskontoret 2015-05-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Investeringsmedel, 452 000 kronor, för utbyggnad av nätkapacitet omdisponeras
från regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

•

Investeringsmedel, 500 000 kronor, för trafikstyrning datanät omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

•

Av avsatta investeringsmedel 2015 för Merit, totalt 500 000 kr, omdisponeras
272 000 kronor till projektet HR-system inom regionstyrelsens investeringsbudget.

•

Av avsatta investeringsmedel 2015 för e-tjänster inkl eHälsa, totalt 2 600 000 kronor,
omdisponeras 500 000 kronor till projekt HR-system inom regionstyrelsens
investeringsbudget.

Ledningskontoret har investeringsmedel för utbyggnad av nätkapacitet liksom för
trafikstyrning datanät. Kvarstående medel uppgår till 952 000 kronor. 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 barn- och utbildningsförvaltningen.
Ledningskontoret har fört en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och enats
om att medlen bör överföras till barn- och utbildningsnämnden.
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 (272 000 kronor) samt e-tjänster inkl eHälsa (500 000 kronor) överförs till
investeringsprojektet HR-system.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/313

Ledningskontoret

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 (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

2.

Investeringsmedel, 500 tkr, för trafikstyrning datanät omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

3.

Av avsatta investeringsmedel 2015 för Merit, totalt 500 tkr, omdisponeras 272
tkr till projektet HR-system inom regionstyrelsens investeringsbudget.

4.

Av avsatta investeringsmedel 2015 för e-tjänster inkl eHälsa, totalt 2 600 tkr,
omdisponeras 500 tkr till projekt HR-system inom regionstyrelsens
investeringsbudget.

Bakgrund och bedömning

Datanät
Ledningskontoret har investeringsmedel för utbyggnad av nätkapacitet liksom för
trafikstyrning 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 barn- och
utbildningsförvaltningen. Ledningskontoret har fört en dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen 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-tjänster inkl eHälsa (500 tkr) överförs
till investeringsprojektet HR-system.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 23

Revisorer i Region Gotlands helägda
bolag
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 181
• Ledningskontoret 2015-05-08

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 181
AU § 178

Revisorer i Region Gotlands helägda bolag
RS 2015/224

- Ledningskontoret 2015-05-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Auktoriserade revisorer i regionens helägda bolag ska anlitas från samma bolag som
de förtroendevalda revisorerna upphandlat.

Enligt bolagsordningen utses revisorer på bolagsstämman. Förslag på auktoriserad
revisor till bolagsstämman ges av regionfullmäktige.
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 samt ger en
säkerhet och stabilitet om revisorn av någon anledning behöver bytas ut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/224

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 24

Reviderat reglemente för Miljörådet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-04-22, § 122
• Ledningskontoret 2015-01-22 med förslag till reviderat reglemente

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 122
Au § 120

Reviderat reglemente för Miljörådet
KS 2011/285

- Ledningskontoret 2015-01-22

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ledningskontorets förslag till reglemente för Miljörådet lämnas, tillsammans med
arbetsutskottets ändringar och kompletteringar, som regionstyrelsens förslag för
beslut i regionfullmäktige.

Miljörådet har funnits sedan 1990. När tjänsten som kommunekolog tillkom i slutet av
1980-talet önskade de ideella miljö- och naturvårdsorganisationerna på Gotland att få ett
samrådsforum med kommunen, främst kommunekologen.
Uppdraget till miljörådet blev att verka för en god miljö- och naturvård på Gotland, att
verka för att miljö- och naturförhållanden allsidigt belyses i samband med kommunal
planering främst i planprocessens inledande stadier, att diskutera övergripande och
principiella miljö- och naturvårdsfrågor, att stödja praktiska försök och att fungera som
en plattform för utökade kontakter mellan kommunen och ingående organisationer.
När ekogruppen 1999 tillkom med såväl fast anställda som projektanställda inom
ledningskontoret valde kommunekologen att lämna över ansvaret för miljörådet dit.
Ekogruppen upphörde och två tjänster som ekostrateger inrättades 2002, ansvaret för
miljörådet har sedan följt dem till aktuell enhet inom ledningskontoret. Miljörådet har
träffats fyra gånger per år.
Inriktningen hos miljörådet har varierat något under åren, från interna möten till att
hålla publika seminarier i aktuella miljöfrågor eller till att göra tekniska besök med
miljöanknytning, men rådet har inte fungerat som stöd till praktiska försök.
Miljörådets reglemente behöver aktualiseras. Bifogat förslag bygger i de delar som rör
innehåll och uppdrag på förslag från miljörådet under mandatperioden 2011-2014.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 122 forts
Au § 120

Ledningskontoret anser att miljörådets ordförande, vilket är fallet från år 2015, bör vara
ett regionråd eller annan ledamot av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor
som rådet behandlar, för att stärka miljörådets betydelse som forum och skapa direktkontakt med regionledningen. Vidare bedömning är att de föreningar som ingår i
miljörådet lägst bör har ett visst antal medlemmar, samt att miljörådet ska vara öppet
även för ekonomiska föreningar eller till exempel näringslivsorganisationer som passar
in på medlemsprofilen i övrigt.
Arbetsutskottet kompletterade ledningskontorets förslag med följande ändringar och
tillägg:
§ 1 p 1 verka för ersätts med bidra till
§ 1 p 2 långsiktigt ekologiskt hållbar samhällsutveckling ersätts med långsiktigt hållbar
samhällsutveckling
§ 5 Miljörådet ska sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år ersätts med Miljörådet ska
normalt sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år.
§ 6 tillägg: en från minoritet respektive majoritet (rörande rådets politiska representation).
§ 6 skriftlig anmälan ersätts med skriftlig ansökan
§ 6 tillägg: är lokal sektion till en rikstäckande organisation
§ 7 Miljörådets vice ordförande utses inom rådet ersätts med Den andre ledamoten utsedd av
regionfullmäktige att delta i rådet utses även till rådets vice ordförande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/285

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 22 januari 2015

Regionstyrelsen

Reviderat reglemente för Miljörådet
Förslag till beslut

•

Ledningskontorets förslag till reglemente för Miljörådet lämnas som
Regionstyrelsens förslag för beslut i Regionfullmäktige.

Bakgrund

Miljörådet har funnits sedan 1990. När tjänsten som kommunekolog tillkom i
slutet av 1980-talet önskade de ideella miljö- och naturvårdsorganisationerna på
Gotland att få ett samrådsforum med kommunen, främst kommunekologen.
Uppdraget till miljörådet blev att verka för en god miljö- och naturvård på
Gotland, att verka för att miljö- och naturförhållanden allsidigt belyses i samband med kommunal planering främst i planprocessens inledande stadier, att
diskutera övergripande och principiella miljö- och naturvårdsfrågor, att stödja
praktiska försök och att fungera som en plattform för utökade kontakter mellan kommunen och ingående organisationer.
När ekogruppen 1999 tillkom med såväl fast anställda som projektanställda
inom ledningskontoret valde kommunekologen att lämna över ansvaret för
miljörådet dit. Ekogruppen upphörde och två tjänster som ekostrateger inrättades 2002, ansvaret för miljörådet har sedan följt dem till aktuell enhet inom
ledningskontoret. Miljörådet har träffats fyra gånger per år.
Inriktningen hos miljörådet har varierat något under åren, från interna möten
till att hålla publika seminarier i aktuella miljöfrågor eller till att göra tekniska
besök med miljöanknytning, men rådet har inte fungerat som stöd till praktiska
försök.
Vissa miljöfrågor har fått andra mötesfora mellan ideell och offentlig sektor
som vattenråden samt länsstyrelsens naturvårdsråd och miljömålsamverkan.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/285

Region Gotland

Värt att notera är också att ”Naturvärdeskartan” för Gotland, med hittills 35
kartskikt, som används fullt ut sedan 2014 innebär både att rättsäkerheten blivit
mycket större för skyddet av naturvärden, att handläggningen har förenklats
inom bygglov, fysisk planering, exploatering samt miljö- och hälsoskydd och
bör säkerställa att miljö- och naturförhållandena blir allsidigt belysta i kommunal planering.
För närvarande har följande nio föreningar plats i miljörådet: Naturskyddsföreningen på Gotland, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands Botaniska förening, Gotlands Entomologiska förening, Gotlands ornitologiska förening, Friluftsfrämjandet på Gotland, Värna det gotländska kulturlandskapet och Gotlands Naturvetare och föreningen Medvetna Matval. Flera har varit med från
starten, några har tillkommit på senare år. Föreningar som upphört och lämnat
miljörådet är de tre gotländska miljögrupper som tidigt fanns med i miljörådet
och föreningen Global Action Plan Gotland.
Bedömning

Miljörådets reglemente behöver aktualiseras. Bifogat förslag bygger i de delar
som rör innehåll och uppdrag på förslag från miljörådet under mandatperioden
2011-2014.
Ledningskontoret anser att miljörådets ordförande, vilket från år 2015 är fallet,
bör vara ett regionråd eller annan ledamot av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor som rådet behandlar, för att stärka miljörådets betydelse som
forum och skapa direktkontakt med regionledningen. Vidare bedömning är att
de föreningar som ingår i miljörådet lägst bör har ett visst antal medlemmar,
samt att miljörådet ska vara öppet även för ekonomiska föreningar eller till
exempel näringslivsorganisationer som passar in på medlemsprofilen i övrigt.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Författningssamling för Region Gotland

Förslag till reviderat REGLEMENTE FÖR GOTLANDS MILJÖRÅD
Antaget av (dåvarande) kommunfullmäktige 1990-06-11. Ändrad 1992-03-09,
1994-12-12. Reviderat av regionfullmäktige 2014-12-15, § 96, 2015 …..
1 § Miljörådet ska
- bidra för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling med en god naturvård och
en skyndsam energiomställning på Gotland
- bevaka att regionen arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på hela
Gotland i enlighet med regionalt antagna mål
- ta till vara intresseorganisationernas särskilda kunskaper och synpunkter om
miljöfrågor, naturvärden och ekosystemtjänster som har direkt koppling till
samhällets utveckling samt utgöra en plattform för utökade kontakter mellan
Region Gotland och ingående organisationer
- bevaka och i möjligaste mån bidra till allmänhetens möjligheter till lärande i
aktuella hållbarhetsfrågor
- lämna årlig verksamhetsberättelse
2 § Miljörådet på Gotland är ett forum för dialog, samverkan och kritisk granskning
av aktuella miljöfrågor på Gotland. Där möts regelbundet förtroendevalda politiker,
representanter för organisationer på Gotland och berörda tjänstemän i regionen.
Miljörådet ska också vara en aktör för lokalt lärande om hållbar utveckling på
Gotland.
3 § Miljörådets synpunkter i föredragna ärenden ska protokollföras och miljörådets
protokoll sänds för kännedom till regionstyrelsen, miljörådets
medlemsorganisationer och ledamöter i miljörådet samt offentliggörs på regionens
hemsida.
4 § Regionens ledningskontor ska vara sekretariat för miljörådet. Ledningskontorets
kansli har arkivansvar för miljörådets protokoll. Rådet bestämmer datum för
sammanträden. Mötesdatum tillkännages i protokoll och på miljörådets plats på
regionens hemsida.
Sekretariatet ansvarar för att kallelse utfärdas till miljörådets möten. Kallelse ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om mötets agenda, tid och plats för
sammanträdet. Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald eller övriga som särskilt inbjudits att närvara
vid sammanträdet senast tio dagar före sammanträdesdagen.
5 § Miljörådet ska normalt sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år,
men kan hålla fler möten.
Ordföranden ska även kalla till extra möte om en majoritet av i rådet ingående
föreningar så kräver för behandling av särskilt ärende.
6 § Rådets politiska representation ska bestå av två (2) ledamöter utsedda av
regionfullmäktige, en från sittande majoritet och en från opposition.
Från ledningskontoret, teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
kultur- och fritidskontoret utses minst en medarbetare som alltid kallas till
miljörådets ordinarie möten och som har att bevaka ärenden inom förvaltningen som
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Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för Gotlands miljöråd

kan vara aktuella att ta upp i miljörådet. Det är förvaltningsledningens uppdrag att
utse de medarbetare som ska ingå i Miljörådet.
Ideella föreningar och andra organisationer kan efter skriftlig ansökan få plats i
miljörådet med en ordinarie ledamot och en ersättare om de
- har bedrivit stadgeenlig verksamhet under minst två år och har minst trettio
medlemmar,
- är öppna för deltagare från hela Gotland och gäller för hela ön,
- är lokal sektion till en rikstäckande organisation,
- har sin verksamhet inom områdena natur, miljö och friluftsliv, ekolivsstil,
mat/hälsa, förnybar energi, eller
- vars verksamhetsidé/stadgar innefattar ett tydligt åtagande för miljömässigt
hållbar utveckling på Gotland.
Miljörådet ska alltid godkänna ansökan om sökandes stadgar, verksamhetsberättelse och medlemsantal visar att organisationen är berättigad till en plats i
miljörådet.
Representanter från andra myndigheter kan adjungeras till rådet.
7 § Ordföranden utses av regionfullmäktige bland regionråden eller annan ledamot
av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor som rådet behandlar. Den andre
ledamoten utsedd av regionfullmäktige att delta i rådet utses även till rådets vice
ordförande.
8 § Mandatperioden för rådets förtroendevalda ledamöter ska sammanfalla med
regionfullmäktiges mandatperiod.
Av organisationer utsedda representanter företräder sin organisation tills annat
anmäls till ledningskontoret. Organisation vars verksamhet inte längre berättigar till
en plats i miljörådet bör begära utträde, eller kan miljörådet fatta beslut om
uteslutning ur miljörådet. Ingående föreningar ska på begäran redovisa
årsmötesprotokoll och medlemsantal.
9 § Varje organisation svarar själv för eventuella ersättningar till sin representant i
miljörådet.
10 § Miljörådet protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Miljörådet kan
besluta att en paragraf i protokollet ska bli omedelbart justerad. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan den justeras. Skrivelser som lämnas av miljörådet ska
spegla konsensus i miljörådet och undertecknas av ordföranden eller vice
ordföranden och kontrasigneras sekreterare och justerare vid det möte då aktuell
fråga behandlats.
11 § Det åligger miljörådets ordförande:
- att leda miljörådets möten, samråda med ledningskontoret om mötenas agenda
och att i dialog med rådet bestämma mötesdatum, justera miljörådets protokoll
och underteckna andra skrivelser från rådet,
- att företräda miljörådet med rätt att sätta annan i sitt ställe vid möten med
nämnder, myndigheter eller andra organisationer, samt
- att följa regionfullmäktiges beslut i miljöfrågor och uppmärksamma
verkställigheten av dessa.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 25

Riktlinjer mot mutor och korruption
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 178
• Ledningskontoret 2015-04-30

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 178
Au § 175

Riktlinjer mot mutor och korruption
RS 2014/575

- Ledningskontoret 2015-04-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Riktlinjer mot mutor och korruption antas. 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.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att se över regler för jäv och andra intressekonflikter.

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. De
flesta nämnder har godkänt förslaget utan egna kommentarer men remissen ledde till två
tillägg i riktlinjerna.
−

Under avsnitt Bakgrund och syfte: Uppföljning av riktlinjen bör också ske via
nämndernas internkontrollplaner.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 178 forts.
Au § 175

−

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 gäller, den personens
överordnade eller om det är mer lämpligt regionens chefsjurist eller regionens
revisorer.

Expedieras:

Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/575

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

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
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/575

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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Reviderad version, Riktlinjer mot mutor och korruption
Bilaga 2 Remissvar från nämnderna, sammanställning
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Ärendenr.

Ledningskontoret

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 av en 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
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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 (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt
förtroendevalda, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst 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.
5 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 av en 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 undvika 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 förmån 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 av en 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 av en 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
huvudsyftet med träffen är att utbyta information.
Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån.
Studieresor, kurser och seminarier

Resor som har ett naturligt samband med
tjänsteutövningen/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.
Gåvor

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 lån

Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller
lån som inte riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes
tjänsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Även 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
tjänsten/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 får aldrig ta emot gåvor av en vårdtagare eller brukare om det kan ge
upphov till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Penninggåvor ska
aldrig accepteras även om det skulle röra sig om små belopp. Även när det
gäller andra slags gåvor bör stor försiktighet iakttas och för gåvor med ett
realiserbart värde såsom smycken, konstverk etc. så gäller samma
förhållningssätt som för penninggåvor.
Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde

En vårdtagare vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta,
choklad, köpa blommor etc. Sådana gåvor bör kunna accepteras utan att det
ska anses vara otillbörligt. Däremot är det olämpligt att ta emot flera gåvor från
en och samma vårdtagare även om värdet av gåvorna är ringa.
Testamentariskt förordnande

Vårdpersonal får inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en
vårdtagare. Inte heller får personalen påverka en vårdtagare att upprätta ett
testamente till förmån för någon annan.
Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig,
bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad.
Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet
och opartiskhet i vårt arbete. Vi har anledning att förvänta oss att även andra
på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdraget
och mot uppdragsgivaren – ytterst medborgarna – innebär att vi inte heller
stillatigande ska acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet.
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
gäller, den personens överordnade eller om det är mer lämpligt regionens
chefsjurist eller regionens revisorer.
Även invånarna har möjlighet att direkt vända sig till regionens
chefsjurist eller till regionrevisionen för att anmäla
misstanke om brott, avseende muta, korruption eller annan otillbörlig
påverkan. Anmälan kan ske via regionens växel eller regionens webb, tex via
”Säg vad du tycker”.
Det är möjligt att vara anonym.
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Bilaga 2
Remissvar från nämnderna 2015-05-06
HSN
Generellt ställer sig nämnden positiv till förslaget. I det remitterade förslaget saknas avsnitt om jäv och intressekonflikter. Även detta
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
Ställer sig bakom riktlinjerna
BUN
Ställer sig bakom riktlinjerna
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.
BN
Inte inkommit med remissvar
MHN
Inte inkommit med remissvar
ÖFN
Ställer sig bakom riktlinjerna
PAN
Inte inkommit med remissvar
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 26

Revidering av mat- och måltidspolicy
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 180
• Ledningskontoret 2015-04-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 180
Au § 177

Revidering av mat- och måltidspolicy
RS 2014/267

- Ledningskontoret 2015-04-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ledningskontorets förslag till reviderad mat- och måltidspolicy antas med nedan
föreslagna förändringar:
Förslaget i texten, i andra stycket under rubriken Främja hälsa och välbefinnande på
sidan sju, ändras till:
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt
för att klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn
och öka andelen vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade
och ekologiskt producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till
att nå flera 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 matsvinnet."

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redogörelse för den
komplexa bilden av tillsatser.

Kommunfullmäktige antog 2009 mat- och måltidspolicy Den goda måltiden.
Ledningskontoret har genomfört en uppföljning som presenterades i regionstyrelsen
2014-04-22 (RS § 122). Regionstyrelsen gav då ledningskontoret i uppdrag att, i
samarbete med samrådsgruppen och regionens referensgrupp för mat och hälsa, föreslå
revidering av policyn med förtydligande av ansvarsfördelning utifrån det nya regelverket
för serviceförvaltningen.
Ledningskontoret bedömer att revideringen av mat- och måltidspolicyn inte påverkar
eller förändrar nämndernas eller styrelsens arbete för genomförande, uppföljning och
ansvar av policyn. Internremittering har därför inte varit nödvändig.
Utgångspunkten i revisionen har varit att förtydliga ansvarsfördelningen mellan
ledningskontoret och serviceförvaltningen. Ändringar har skett utifrån det regelverk för
serviceförvaltningen som fastställdes av regionfullmäktige 2014-06-16, § 104.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 180 forts.
Au § 177

Ledningskontoret föreslår att den reviderade mat- och måltidspolicy godkänns och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade att förslaget i texten, i andra stycket under rubriken
Främja hälsa och välbefinnande på sidan sju, ändras till:
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt
för att klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn
och öka andelen vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade
och ekologiskt producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till
att nå flera 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 matsvinnet."

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Isabel Enströms
yrkande och fann att det hade bifallits.
Efter diskussion förslog ordföranden även att ledningskontoret får i uppdrag att
återkomma med en redogörelse för den komplexa bilden av tillsatser, även detta bifölls.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/267

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cora 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

År 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 ledningskontoret fick i uppdrag att, i
samarbete med samrådsgruppen och regionens referensgrupp för mat och hälsa,
föreslå revidering av policyn med förtydligande av ansvarfördelning utifrån det nya
regelverket för serviceförvaltningen.
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 serviceförvaltningen. Ändringar har
skett utifrån de regelverk för serviceförvaltningen som fastställdes av
regionfullmäktige 2014-06-16, § 104.
Ledningskontoret föreslår att reviderad mat- och måltidspolicy godkänns och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Per Lindskog
tf regiondirektör

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

Ledningskontoret

Handlingstyp Bilaga 1

Cora Juniwik

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
I 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 för miljön är att
Gotland är en världsledande ö-region i miljöoch klimatfrågor.

Policyn formulerar kommunens
övergripande åtagande när det gäller mat,
hälsa och måltidsverksamhet, med
omtanke om olika gruppers behov.

Policyn formulerar regionens övergripande
åtagande när det gäller mat, bra matvanor
som kan förebygga 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 följa avtal, val
av livsmedel, tillagningssätt och
transporter.
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 flera
nationella miljömål, bland annat en
Giftfri miljö.
Verksamheterna ska aktivt arbeta för att
minska matsvinnet.

Bra mat
Hänsyn ska tas till olika gruppers
speciella behov (medicinska och icke

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

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.

RS 2014/267

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
*Riktlinjer är framtagna för förskola och skola
i dokument Riktlinjer för specialkost i förskola,
grundskola och gymnasium (Region Gotland
2015).

SLV:s råd och rekommendationer ligger
till grund för all verksamhet med mat
och måltider i Gotlands kommun.

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.

Sid 8 spalt 2
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.

Vardaglig avkoppling
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
Ett redskap för att uppnå policyns
intentioner är upphandlingen av
livsmedel och måltidstjänster.

Kunskap och kompetens
Ett redskap för att uppnå policyns syfte är
upphandlingen av livsmedel och
måltidstjänster.

Sid 9 spalt 2
Genomförande, uppföljning och
ansvar
Vidare omfattas även livsmedelsutbudet
i cafeterior/kiosker/automater i lokaler
med kommunal verksamhet, till exempel
fritidsgårdar, arbetsplatser och liknande.
Kommunala nämnder och styrelser
ansvarar för att:
• mat- och måltidspolicyn
implementeras genom att
framgångsfaktorer 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

Genomförande, uppföljning och
ansvar
Vidare omfattas livsmedelsutbudet i
cafeterior/kiosker/automater i lokaler
med verksamhet som regionen ansvarar för,
till exempel ungdomsgårdar, skolor,
arbetsplatser och liknande.

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
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

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:
• kund- och brukarundersökningar.
• uppföljning av kraven i
upphandlingar av livsmedel och
entreprenader.
• miljöeffekter följs upp enligt
anvisningar i Miljöprogrammet för
Ekokommun Gotland.
• kompetensutvecklingsinsatser
dokumenteras och följs upp.

•

RS 2014/267

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

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ansvarar genom
ledningskontoret för omvärldsbevakning och
fortlöpande dialog med serviceförvaltningen om
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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Den goda måltiden
Mat- och måltidspolicy
för Region Gotland
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Den goda måltiden
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.

Mat- och måltidspolicy
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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 ofta 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 personalrestauranger 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 för den enskilde individen
tilltalande och hälsosam och intas i en trivsam miljö.
Den är miljö- och klimatanpassad 1, energieffektiv och
bidrar till en hållbar utveckling 2 .

1. I programmet används genomgående begreppet miljö/miljöanpassad.
Det innefattar här även klimat/klimatanpassad.
2. Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
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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.

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 livsmedelsupphandlingen3.
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 naturlig variation 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 flera nationella miljömål,
bland annat en Giftfri miljö4. Verksamheterna ska aktivt
arbeta för att minska matsvinnet. Utbudet inom caféverksamheten samt för mellanmål ska utvecklas 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.

Mat- och måltidspolicy
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Bra mat

Vardaglig avkoppling

Den goda måltiden tillgodoser olika målgruppers behov
av energi och näring enligt de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 12)

Den goda måltiden genomsyras av delaktighet,
omtanke och förtroende

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.

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.

Statens livsmedelsverk, SLV, 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
specialkost i förskola, grundskola och gymnasium (Region Gotland 2015).
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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.

Kunskap och kompetens

Genomförande, uppföljning
och ansvar

Kompetens, fortbildning, samarbete och uppföljning
säkrar att policyn efterlevs

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.

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 att 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
serveras/tillhandahålls 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.

Bildkälla: Måltidsmodell, Livsmedelsverket

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.
Det finns möjlighet att tvätta händerna före måltiden.

Folkhälsoguiden
www.folkhalsoguiden.se
– Stockholms läns webbplats för folkhälsofrågor

GOD – Maten ska vara väl tillagad, upplagd och serveras
på ett aptitligt sätt.
INTEGRERAD – Det finns en samsyn om att måltiden
är en del av verksamheten. Det finns också en flexibel
måltidsorganisation som utgår från kundens behov och
önskemål.

Miljöstyrningsrådet
www.msr.se
– Nationellt anpassade verktyg, metoder samt vägledning
för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad
produktinformation

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.

Konsumentverket
www.konsumentverket.se
– Information om miljösmarta matval som tar hänsyn till
mat, hälsa och miljö

HÅLLBAR – Maten och måltiderna tar hänsyn till miljö
och klimat.
NÄRINGSRIKTIG – Måltiden omfattas av lagstiftningen.

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se
– Nationell kunskapsmyndighet som verkar för effektiva
metoder och strategier i folkhälsoarbetet

Bildkälla: Måltidsmodell, Livsmedelsverket.

Statens livsmedelsverk
www.slv.se
– Lagar, direktiv, NNR 12, information om mat och hälsa
samt mat och miljö
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
– Statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika
tillgång till god vård och omsorg

Mat- och måltidspolicy
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- Ledningskontoret 2015-05-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regional Digital Agenda för Gotland fastställs.

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 riktades till såväl allmänhet som förtroendevalda och anställda.
Ungefär 100 personer deltog vid hearingen. Hearingen blev 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.

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 kunna bidra
till verksamheterna och att utveckla tjänster gentemot boende, besökare och företag.
Barn- och utbildningsnämnden (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, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN), ansåg att delar av agendan borde omarbetas och
utvecklas. Utifrån dessa yttranden har agendan i nära samverkan med handläggare
från berörda förvaltningar omarbetats.
Regional Digital Agenda för Gotland föreslås fastställas av regionfullmäktige 15 juni
2015. Länsstyrelsen avser fastställa agendan samma dag.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/722

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hans Lyttkens

Datum 8 maj 2015

Regionstyrelsen

Regional Digital Agenda för Gotland – Förslag till
fastställande av agendan
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till Regional
Digital Agenda för Gotland och att skicka det vidare till
regionfullmäktige 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 förbättringsförslag. 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
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/722

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 regionfullmäktige för fastställande
den 15 juni 2015. Länsstyrelsen avser fastställa agendan samma dag.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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2015-05-08
V 1,0

Regional Digital
Agenda för Gotland
2015-2020
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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 avsiktsförklaring 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
regionstyrelseordförande, 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 insatsområden
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
Landshövding Gotland

Björn Jansson
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
förutsättningarna.
Under Almedalsveckan 2012 signerades en avsiktsförklaring 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 avsiktsförklaringen. 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 sockenföreningar 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 för 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 av en 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 ”Gotlandsmodellen” 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.
Gotlandsmodellen 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.

Sju strategiska områden
Genomgående för de olika områden som presenteras är behovet av teknisk infrastruktur, som kan
möjliggöra kommunikation på olika sätt. För sjukvård och socialtjänst måste dessutom hög grad av
informationssäkerhet tillgodoses. Denna infrastruktur är en gemensam regional angelägenhet.
De sju strategiska områdena som ingår i den gotländska agendan är:
1. Digitalt stött företagande
2. e-tjänster
3. Bredbandsutbyggnad
4. Ökad IT-användning
5. e-hälsa
6. Digitalt stödd samhällsplanering
7. Digitalt stödd utbildning
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Dessa sju strategiska områden är sedan indelade i 30 insatsområden. 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.

Horisontella 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, könsöverskridande 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
samhällsdialog och debatt.



Miljömässig hållbarhet

Region Gotlands initiativ och åtagande med Ekokommun Gotland involverar alla på Gotland.
Utmaningen 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 folkhälsopolitiska 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 utgångspunkter 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
informationssäkerhet
• Digitaliseringen ska ge förutsättningar för utveckling och ökad kvalitet

Finansiering
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 större delen av avsatta medel inom temat kommer dock att
allokeras till investeringsprioriteten att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, ekultur och e-hälsovård för att nå en effektivare och bättre offentlig sektor, en ökad digitalisering i näringslivet och
förbättra tillgång till E-samhället för 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 av en 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.

Uppföljning och utvärdering
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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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 utveckla 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 företagsfrämjande
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 utveckla
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

Öka tillgången till kvalificerad IT-kompetens.
Det behövs tillgång till kvalificerad IT-kompetens för att företag ska kunna
utveckla 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
Delmål 2)
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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 affärsidé 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
Delmål 1)

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. Delmålet uppnås genom att det
företagsfrämjande systemet och andra aktörer skapar mötesplatser och evenemang
för företag som utvecklar och använder digitalisering som affärsidé. Ett digitalt
forum bör utvecklas för samverkan mellan näringsliv, akademin och offentlig
sektor, där konkreta problem och idéer kan diskuteras och projekt formas och
utvecklas.
Klardatum: 2020
Delmål 2)

Offentlig sektor bidrar till en attraktiv miljö för företagande
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
Delmål 3)
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Insatsområde3
Nya idéer, innovationer och marknader
Huvudmål: Stödja företag att utveckla nya produkter och tjänster samt hitta nya marknader.
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 företagsfrämjande aktörerna.
Klardatum: 2020
Delmål 1)

E-handelsportaler
Det pågår en snabb utveckling av e-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)

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
Delmål 3)
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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 resursåtgången för administration kan minskas.
Huvudmål

Huvuddelen av invånarnas, besökarnas och näringslivets 1 ”strukturerade 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 idéer 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.
Öppna data har börjat publiceras
Klardatum: 2015

Delmål 1)

Principbeslut om att tillhandahålla information som inte är
känslig som Öppna data har fattats av respektive offentlig organisation.
Klardatum: 2018

Delmål 2)

Delmål 3)

Öppna data finns definierade och publicerade i enlighet med

delmål 2.
Klardatum: 2020

1

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. Åtagandet 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.
Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2016

Delmål 1)

Systemet är infört för minst fem meddelanden per
organisation
Klardatum: 2020

Delmål 2)

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.
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 1)

Minst två tjänster har tagits fram inom området Digital
medborgardialog.
Tjänsterna har skapats inom områden där efterfrågan finns. De bidrar till en
bättre dialog mellan förtroendevalda och intressenter, vilket i sin tur ger höjd
kvalitet i besluten och skapar ökat förtroende mellan parterna.
Klardatum: 2016
Delmål 2)

Medborgardialogtjänster används av samtliga nämnder
Klardatum: 2018

Delmål 3)
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Insatsområde 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.
e-tjänsteplattformen upphandlad och installerad
Plattformen ska kunna hantera kommunikation via olika digitala kanaler.
Plattformen ska vidare vara möjlig att effektivt koppla ihop med befintliga 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

Delmål 1)

e-tjänsteplattformen driftsatt för de vanligaste tjänsterna
Klardatum: 2018

Delmål 2)

e-tjänsteplattformen driftsatt för 90 % av tjänsterna
Delmål 3)
Klardatum: 2020
Insatsområde 5

System för samåkning 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 samåkningsforum 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 miljöstrateg,
LK. Arbetsgrupp där landsbygdsföreträdare ingår.
Systemet är infört och har börjat användas
Klardatum: 2015

Delmål 1)
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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.
Delmål 1:

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
Förslag på finansiering: marknadens parter och invånarna
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Telstationer och framtida användare av trygghetstjänster har
avbrottsfri kraft (UPS).
För att överbrygga elavbrott har telestationerna avbrottsfri kraft (UPS) 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

Delmål 2:

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
Delmål 1:

De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN.
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

Delmål 2:

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.

Ökad 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.
Delmål 1:

Kartläggning har genomförts
Studie av hur gruppen ser ut samt identifierat ett antal möjliga digitala
ingångar.
Klardatum: 2015

Ett antal digitala ingångar har skapats
Dessa har börjat användas utifrån huvudmålet.
Klardatum: 2018
Delmål 2:
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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.
Delmål 1:

Tre klassrumsuppsättningar
Det finns minst tre ”klassrumsuppsättningar” som kan hyras in för gemensamma
övningar.
Klardatum: 2016
En uppkopplad lokal i varje socken
Det finns fiberuppkoppling, projektor och minst en dator tillgänglig i minst en
gemensam lokal i varje socken.
Klardatum: 2018

Delmål 2:

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

Delmål 1:

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

Delmål 2:
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5.

e-hälsa

År 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: Hemtjänsten 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
förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av personalen samt utnyttjat
digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer.
Klardatum: 2020

Delmål 2)
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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
Delmål 1)

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

Området e-hemtjänst har kartlagts
Minst fem trygghetstjänster som bör utvärderas har identifierats
Klardatum: 2018
Delmål 2)

Delmål 3)

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 förenklar 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
Delmål 1)

Minst tre e-tjänster som förenklar för brukaren att ansöka om
olika tjänster är införda
Klardatum: 2016

E-tjänster med integration till socialförvaltningens
verksamhetssystem är införda
Klardatum: 2018
Delmål 2)
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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.
Införande av Webbtidbok.
Invånarna ska ges ökade möjligheter att själva kunna boka, omboka och avboka
sina tider hos vården.
Klardatum: 2018
Delmål 1)

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

Delmål 2)

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

Delmål 1)

Internetbaserad vård och behandling
Inom lämpligt område erbjuda patienten möjligheten att få internetbaserad vård
och behandling istället för traditionell behandling.
Klardatum: 2020

Delmål 2)
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6.

Digitalt stödd samhällsplanering

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, samhällsbyggnadsförvaltningen, 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, samhällsbyggnadsförvaltningen, 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

Delmål 1)

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 karttjänst 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
Delmål 3)

Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen
Genom digitala lösningar har samarbetet ökat mellan skolorna och
samhällsplaneringsfunktionerna vid samhällsbyggnadsförvaltningen och
Länsstyrelsen. Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Klardatum: 2020
Delmål 4)

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,
förvaltningschefen
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

Delmål 1)

Digital naturvärdeskarta
Naturvärdeskartan över Gotland presenterar öns naturvärden i ett internt
handläggningssystem och en extern webbkarta, vilket underlättar och förbättrar
samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016

Delmål 2)

Digitala kulturvärden
Gotlands kulturvärden presenteras i ett internt handläggningssystem och en
extern hemsida, vilket underlättar och förbättrar samhällsplaneringen.
Klardatum: 2016
Delmål 3)

Digital cykelplan
Cykelplanen för Visby finns framtagen i syfte att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet,
trygghet, miljö och hälsa.
Klardatum: 2016
Delmål 4)
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Digitaliserade historiska kartor
Med tillgång till digitaliserade historiska kartor över Gotland kan
bebyggelseutvecklingen följas, vilket underlättar och förbättrar
samhällsplaneringen.
Klardatum: 2020
Delmål 5)

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
Delmål 6)

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,
informationsansvarig
Ökad medvetenhet genom förenklad information
Informationen om samhällsplanering på Region Gotlands och Länsstyrelsens
hemsida är uppdaterad, likriktad och förenklad, vilket ökar medvetandet om och
deltagandet i samhällsplaneringsprocessen.
Klardatum: 2016

Delmål 1)

Fler medier attraherar nya målgrupper
Aktuell samhällsinformation presenteras via moderna medier, till exempel filmer
och/eller spel. Detta kan nå nya grupper och öka intresset för samhällsplanering.
Klardatum: 2016
Delmål 2)
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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
Delmål 3)

Digital tjänst för besöksmål
En tjänst med information om besöksmål, med tillhörande information om
tillgänglighetsanpassning, möjliggör för fler att ta del av Gotland och öns
besökmål.
Klardatum: 2017
Delmål 4)

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
processen och underlättar handläggningen.
Klardatum: 2018

Delmål 5)
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7.

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 utbildningsförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, friskolor, Uppsala Universitet, studieförbund med flera aktörer.
Insatsområde 1
Infrastruktur och hårdvara
Huvudmål: Utveckla skolans IT-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
Delmål 1)

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.
Årliga mätningar och utvärderingar av kapacitet och tillgänglighet sker i samråd med ITdriftorganisationen.
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Insatsområde 2

Det digitalt utrustade klassrummet

Ett modernt digitalt klassrum stöder de metoder som utvecklar de framtida förmågorna som
ska utvecklas. 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 klassrummet 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
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 1)

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.)
Delmål 2)

Insatsområde 3
Den digitalt stödda undervisningen
Digitaliseringen inom skolan är en strategisk skolutvecklingsfråga som leds av rektor.
Tekniken ger möjligheter att individualisera undervisningen 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 undervisningen
då man inte längre är begränsad till klassrummet 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 utvecklas.
Huvudmål:
Att utveckla och implementera metoder för rektor och förstelärare att leda digital
skolutveckling.
Måluppfyllelse: Utvärdera årligen nivån via LIKA
Klardatum: 2020
Utveckla den digitalt stödda pedagogiken
Den digitalt stödda pedagogiken bygger på tre grunder:

Delmål 1)
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•
•
•

Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut.
Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det aktuella
ämnet
Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna utveckla
sin pedagogik och ämneskompetens.

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 användarvänligt.

Delmål 3)

Ta fram stöd för att utnyttja molntjänster i form av risk och
sårbarhetsanalyser och PUL anvisningar.

Delmål 4)

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)

Starta samarbeten med Campus Gotland och andra aktörer i
programmering. Genomför pilotförsök på grundskolan.
Delmål 7)

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.

Delmål 8)
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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.

Delmål 9)

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
IT-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 utvecklas. 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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 28

Bygga en ny simhall. Motion av Mats-Ola

Rödén m.fl. (FP)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 144
• Motion 2014-11-28
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03, § 27
• Ledningskontoret 2015-01-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 144
Au § 136

Motion. Ny simhall i Visby
RS 2014/684

- Motion 2014-11-28
- Ledningskontoret 2015-01-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i
regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020.

Mats-Ola Rödén (FP) m.fl. yrkar i sin motion 2014-11-24 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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04--06, 08

Rs § 144 forts.
Au § 136

Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets sammanträde 2015-02-03 i § 27 för
fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2015.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för
utredning av ärendet avsätts i regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

FolkpartietUberalerna

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 modern standard, utan
mer lappats och lagats när behov uppstått. Även om en renovering genomfördes 1999
2000. 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 (far vi hoppas?) sporthall, måste nästa
utvecklingssteg inom folkhälsan tas. Vi måste börja projektera för att ra till stånd ett nytt
modernt badhus under denna mandatperiod. Ätminstone 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 Klintehamns hamn, kryssningskaj som
gymnasium färdigställts så lättar investeringstrycket väsentligt. Eftersom detaljplane
arbete 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

~

Mats- Ola

OBS! Lena Grund är ersättare
och tjänstgjorde inte som
ledamot då motionen lämnades
in och därmed är hon inte giltlig
undertecknare av motionen.
Franz Brozén var dock
tjänstgörande ersättare vid
sammanträdet (4 kap 16 § och 5
kap 49-53 § kommunallagen och
30 § fullmäktiges arbetsordning).
/Per Lundin

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Protokoll

Au § 27

Motion. Bygga en ny simhall
RS 2014/684

- Ledningskontoret 2015-01-09

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare hantering vid vårens budgetberedning.

Mats-Ola Rödén 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.

forts

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-02-03

Protokoll

Au § 27 forts
Den beslutade investeringsbudgeten 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 finns. Ärendet planeras att ytterligare behandlas vid vårens
budgetberedning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/684

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Motion. Bygga en ny simhall
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Motionen avslås med anledning av nedanstående bedömning.
Bakgrund

Mats-Ola Rödén (FP) m fl 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.
Bedömning

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.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/684

Den beslutade investeringsbudgeten 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 finns.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 29

Ökat stöd till idrottsrörelsen. Motion av

Ulf Klasson (FP)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 171
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-04-29
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 5

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 171
Au § 168

Motion. Ökat stöd till idrottsrörelsen
RS 2014/683

- Motion 2014-11-28
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 5
- Ledningskontoret 2015-04-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till regionens ekonomiska läge samt kultur- och
fritidsnämndens yttrande.

Ulf Klasson (FP) yrkar att aktivitets- och resestödet för idrottsrörelsen ökas med 1,5
miljoner kronor (mnkr) 2015 och att Gotlands 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 gotländska föreningarna de närmaste åren.
Kultur- och fritidsnämnden lämnat ett yttrande om motionen § 5 2015-02-03 och
bedömer att det inte finns utrymme inom befintlig budgetram att öka aktivitets- och
resestödet till idrotten.
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.
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 treårsperiod, 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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 171 forts.
Au § 168

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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Klintehamn 24.11.2014

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

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
2010 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
idrottsföreningarna för deras barn och ungdomsverksamhet.
Idrotten är kanske vår främsta inspiratör till god folkhälsa och en utmärkt plats för
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 riksidrottsförbundets
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;
• Aktivitets- och resestöden för idrottsrörelsen ökas med 1 500’ kr 2015.
• Gotlands Idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar o regler
fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget till idrottsrörelsen.
Folkpartiet Liberalerna
Ulf Klasson

Ärendenr RS 2014/683

Ledningskontoret

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 Gotlands 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 gotländska föreningarna de närmaste åren. Om
Gotlands Idrottsförbund (är på statlig nivå i departements ställe) får uppdraget att
fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget hävdas i motionen att kultur- och
fritidsförvaltningen 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
deltagartillfällen. 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
fastlagda 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
färre aktiviteter utan mer sanningsenlig rapportering.
År 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 befintlig
budgetram att öka aktivitets- och resestödet till idrotten. Om en höjning av bidraget
per sammankomst och/eller per deltagartillfälle höjs behövs en översyn och
omfördelning av dagens stöd och bidrag till föreningslivet i stort eller ramtillskott.
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/683

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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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~Region

~GoUand
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03

Protokoll

KFN § 5
Presidiet § 5

Internremiss - motion. Ökat stöd till idrottsrörelsen, RS 2014/683
KFN 2014/425

- Kultur- och fritids förvaltningen 2014-12-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Motionen avslås.

•

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att motionen riktar sig till barn- och
ungdomsverksamhet, som generellt är prioriterad inom nämndens
verksamhetsområde.

•

Utrymme finns inte inom befintlig budget för att öka aktivitets- och resestöd.

•

Nämnden finner att uppdraget även fortsättningsvis bör ligga kvar hos kultur- och
fritids förvaltningen. Att regionen själva beslutar om stöden utan statliga förtecken,
ger en politisk styrka som är förankrad hos medborgarna på ett nära demokratiskt
sätt.

Ulf Klasson, FP, yrkar att aktivitets- och resestöden för idrottsrörelsen ökas med 1,5
mkr 2015, och att Gotlands 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 gotländska föreningarna de närmaste åren. Om Gotlands
Idrottsförbund får uppdraget att fördela och följa upp aktivitets- och resebidrag hävdas i
motionen att kultur- och fritids förvaltningen kommer att avlastas en betungande
arbetsuppgift.
Sedan 2008 har aktivitetsstödet utbetalats med en fast summa per sammankomst och
deltagartillfållen, som kallas a-priser. Under 2009 fick regionförvaltningarna
besparingskrav inför 2010 och 2011. För kultur- och fritids förvaltningen del berördes
inte bidragen till aktivitets- och resestöd av besparingen, och a-priserna sänktes inte.
Aktiviteterna har minskat över tid hos alla föreningar med ungdomsverksamhet. Både
deltagandet och antalet sammankomster minskar något, men antalet deltagare minskar
inte lika mycket, vilket betyder att det är fler deltagare i gmpperna. Idrotten har sedan
2008 alltid fått ut de medel de haft aktiviteter för.

forts.

~Region

~GoUand
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03

Protokoll

KFN § 5 forts.
Förvaltningen bedömer att det inte finns utrymme att öka aktivitets- och resestöd till
idrotten inom befintlig ram. Stöd till ungdomsverksamheten har inte minskat de senaste
åren trots övriga neddragningar. Förslaget skulle då innebära att a-priset per
sammankomst och/eller per deltagartillfålle höjs. För att möjliggöra detta inom ram
behövs en översyn och omfördelning av dagens stöd och bidrag till föreningslivet i stort
eller ett ramtillskott.
Ett överförande av uppdraget till Gotlands Idrottsförbund skulle dels innebära
merkostnader för Regionen så väl som Gotlands idrottsförbund. Dels bedrivs
ungdomsverksamhet inte bara genom idrotten utan även i övriga föreningar.
Förvaltningen bedömer att de positiva fördelarna med att behålla uppdraget att fördela
aktivitets- och resestöd till idrotten överväger.
Genom att kultur- och fritids förvaltningen har arbetat med att fördela det regionala
stödet får regionen en helhetsbild av Gotlands ungdomsverksamhet, föreningsliv och
det civila samhället. Med en helhetsbild kan fler broar skapas mellan organisationer och
föreningar. Förvaltningen arbetar utefter de medel som gotlänningarna kan skjuta till
och efter politiska ramar. Stat och kommun kan rikta sitt stöd till olika
verksamhetsområden beroende på helhetssyn, roll och syfte. Att regionen själva beslutar
om stöden utan statliga förtecken, ger en politisk styrka som är förankrad hos
medborgarna på ett nära demokratiskt sätt.

Expedieras:
LK, Åsa Högberg
Registrator-rs
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Handlingar till

Ärende 30

90 km/tim på länsvägarna. Motion av

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M)
och Mats-Ola Rödén (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 172
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-05-11

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 172
Au § 169

Motion. 90 km/tim på länsvägarna
RS 2014/681

- Motion 2014-11-28
- Ledningskontoret 2015-05-11

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Mats-Ola Rödén (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/tim 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.
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
färre allvarliga olyckor och minska antalet som dödas i trafiken med 30 personer per år.
Därtill skulle det minska trafikens miljöbelastning genom mindre buller i tätorter och
något 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/tim. 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 omkörningsfält
per 1 mil väg. 90-vägar som klassades som mindre säkra fick hastigheten 80 km/tim.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 172 forts
Au § 169

För Gotlands del visade Vägverkets bedömning att få vägar kunde behålla 90 km/tim,
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/tim, men även för detta skulle omfattande insatser krävas. 90 km/tim 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 2014 - 2017.
En av strategierna i Vision Gotland 2025 är att utveckla 140-vägarna till snabba och
säkra matarvägar och därmed krympa avstånden på Gotland.
Inom länsplanerna för regional transportinfrastruktur kan infrastrukturåtgärder
genomföras dels inom statens ansvarsområde (åtgärder på och kring det statliga
vägnätet), och dels som statlig medfinansiering 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 cykelleder. 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/tim, är med samma förutsättningar, som då hastighetsförändringarna genomfördes, sannolikheten antagligen inte
stor för en återgång till 90 km/tim, då det som nämnts ovan krävdes mycket kostsamma
åtgärder för att upprätthålla den hastigheten. Till det ska läggas en eventuell utfasning av
90 km/tim.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls så tillvida att regionstyrelsen ska kontakta
lämpliga instanser om hur generella förbättringar på de statliga vägnätet ska kunna
genomföras, liksom en utbyggnad av cykelvägar.
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 länsplan 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;
att
Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt
övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och riksdagens
trafikutskott, i syfte att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som
utbyggnad av cykelvägar.

att
Regionstyrelsen skall återrapportera till regionfullmäktige under 2015 vilka
kontakter och insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam ( M)

Mats-Ola Rödén (FP)

Ärendenr RS 2014/681

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

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 Rödén (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/tim 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 10-steg i intervallet 30 –
120 km/tim (tidigare fanns enbart 30, 50, 70, 90 och 110 km/tim). 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 färre allvarliga olyckor och
minska antalet som dödas i trafiken med 30 personer per år. Därtill skulle det
minska trafikens miljöbelastning genom mindre buller i tätorter och något
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/681

Region Gotland

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/tim. 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 omkörningsfält per 1 mil väg. 90-vägar som klassades som mindre säkra fick hastigheten 80 km/tim.
För Gotlands del visade Vägverkets bedömning att få vägar kunde behålla 90
km/tim, 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/tim, men även för detta skulle omfattande
insatser krävas. 90 km/tim 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 2014 2017.
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 länsplanerna för regional transportinfrastruktur kan infrastrukturåtgärder
genomföras dels inom statens ansvarsområde (åtgärder på och kring det statliga vägnätet), och dels som statlig medfinansiering 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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/681

Region Gotland

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/tim, är
med samma förutsättningar, som då hastighetsförändringarna genomfördes,
sannolikheten antagligen inte stor för en återgång till 90 km/tim, då det som
nämnts ovan krävdes mycket kostsamma åtgärder för att upprätthålla den hastigheten. Till det ska läggas en eventuell utfasning av 90 km/tim.

Per Lindskog
Tf regiondirektör

3 (3)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 31

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Stiftelsen Gotlandsmusiken 2014
Innehåll
• Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 32

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2014 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser)
Innehåll
• Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
(OBS! Bilagorna är ej medlagda här men finns på
www.finsamgotland.se/arsredovisning2014)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-16

Handlingar till

Ärende 33

Årsredovisningar och revisionsberättelser
för bolagen 2014; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem
• Gotlands Energi AB
• Gotlands Elnät AB
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB
• Inspiration Gotland AB

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 34

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
b) Hanna Wimans avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Inspiration Gotland AB samt förslag om att Eva Werkelin blir ny ledamot
(via VD i bolaget).

Visby den 28 maj 2015
Ändringsanmälan avseende Inspiration Gotland, 556306-3733

Hanna Wiman har avsagt sig rollen som ledamot i Inspiration Gotlands styrelse
fr.o.m. bOlagsstämman den 18 maj 2015. Som ny ledamot föresl~s Eva
Werkel' ,640113-3209.

eter Li pvall
Verkställande direktör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 35

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Gunnar Bergfasths medborgarförslag om att skapa ett Visuellt Centrum som
en del av Science Park (Inkom 2015-04-13) RS 2015/249
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Björn Erikssons medborgarförslag om att Region Gotland borde erbjuda
systemet Fastighetsnära insamling (FNI) (Inkom 2015-04-14) RS 2015/253
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Barbro Lindströms medborgarförslag om att skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få
åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken (Inkom 2015-04-27) RS 2015/277
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Björn Sandbergs medborgarförslag om att säkerställa ett framgångsrikt
asylmottagande genom att beräkna och avsätta de extra resurser som krävs
(Inkom 2015-04-27) RS 2015/293
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Owe Ronströms medborgarförslag om att installera världens största
vattenorgel i Visby (Inkom 2015-05-04) RS 2015/302
(Ytterligare material finns i den digitala kallelsen)

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Ann-Katrin Erikssons medborgarförslag om att anlägga en cykel- och
gångbana längs Västra Törneqvior (Inkom 2015-05-18) RS 2015/340
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Leif Gustafssons medborgarförslag om att införa skärpta regler för beredning
och beslut av medborgarförslag (Inkom 2015-05-20) RS 2015/346
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

• Eva Bofrides medborgarförslag om beläggningen på inre parkeringen på
Visborg, f.d. kaserngården (Inkom 2015-05-20) RS 2015/347
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
• Lars Håkanssons medborgarförslag om underhåll av Skogsholmsvägen i
Visby (Inkom 2015-05-22) RS 2015/352
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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REGION GOTLAND

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

VasW
Civ

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

TInformation
4- *• om behandling
K K ,,, av

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

B
[~~1

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

Nämnt ecknin;

\SOSVS
Namnfortydligande
Adress
Postadress

w>

E-postadress

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

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

Införandet av skärpta regler för beredning och beslut
av Medborgarförslag
Se bilaga 1a
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Se bilaga 1 b

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

Ixj
Q

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

2015-05-19

Adress

Kajlungs 3247
62453 Lärbro
E-postadress
I.h.gustafsson@tele2.se
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga la
Införandet av skärpta regler för beredning och beslut av Medborgarförslag
1. Ett medborgarförslag skall beredas och beslutas inom ett år efter inlämnandet.
2. Vid en ev. komplicerad beredning kan tidsfristen förlängas efter samråd med
förslagsställaren.
3. Beslutet skall vara antingen bifall eller avslag och väl motiverat.
4. Om Medborgarfbrslaget är otydligt eller handlar om förslag som regionen inte råder
över skall förslaget återremitteras till förslagsställaren för revidering omgående.

Bilaga Ib
Sedan 2004 har det varit möjligt för vissa medborgare på Gotland att lämna
medborgarförslag. Denna möjlighet har bara blivit ett spel för gallerierna då
handläggningstiderna blivit oacceptabelt långa. För närvarande finns 28 ärenden äldre en l år,
trots att det är sagt att beredningstiden bör vara ett år. 13 av dessa är äldre än två år. Ett av
dessa medborgarförslag är fria bussresor under lågtrafik för pensionärer. Jag lämnade in det
den 18 april 2012. Förslaget remitterades till tekniska nämnden där det har blivit liggande,
man har inte ens fått det vidare till pensionärsrådet för yttrande. Det är därför nödvändigt att
tydliggöra tidsfristerna för beredning och beslut. Vid en ev. komplicerad beredning kan
tidsfristen förlängas efter samråd med förslagsställaren. Beslutet skall vara tydligt antingen
bifall eller avslag.
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REGION GOTLAND

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

Region Gotland tar initiativ till en dialog med
fastighetsägaren om beläggningen på den gamla
kaserngården på Visborg.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det finns ingen som absolut kräver att planen ska
vara grusbelagd. Se bifogad mejlkonversation med
berörda parter och ytterligare motivering.

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

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

2015-05-19

Namntec*rm^-"7

/

Narrtnfertyaligande

•

)

Eva Bofride
Irisdalsgatan 105

Adress

Postadress

62 142 Visby
eva.bofride(5)gotlandstidningar. se

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarförslag om initiativ angående ytbeläggningen på gamla kaserngården, Visborg.

Som anställd på en arbetsplats förlagd till Visborg är man hänvisad att parkera på den fd
kaserngården. Det innebär vissa problem som att man rätt som det är kör ner i en grop så det smäller
till så man tror att bilen ska gå sönder.
När planen är behandlad med dammbindande medel riskerar man dessutom att få sin skor förstörda
av det rödbruna medlet som flyter över grusplanen.
När det är geggigt på parkeringen dras också massor av grus och gegga in i lokalerna vilket bland
annat leder till att hissarna inte fungerar när grus dras in och fastnar i dessa.
För fastighetsägaren innebär grusplanen en hel del merarbete och kostnader i och med ständigt
skrapning och behandling av damm.
Till vilken nytta kan man fråga sig.
När jag frågat har jag fått till svar att det är Gotlands Museum/Gotlands Fornvänner som har nån sorts
veto i utformandet av detaljplanen. Vid direkt fråga till dem nekar de dock till att detta skulle varit ett
skall-krav. Det enda man varit emot var plantering av större träd i mitten av gården. Grus eller asfalt
har de inte haft nån invändning emot även om man eventuellt kan ha förordat grus. (Johan Gardelin)
Hur som helst är detta inte en fråga som någon i dagsläget verkar intresserad av att hålla fast vid som
ett måste.
Efter min undersökning av ärendet var rådet från Region Gotland att fastighetsägaren skulle ta
kontakt med enheten för bygglov (SBF) för en diskussion om hur man kan lösa en bra beläggning och
samtidigt behålla karaktären på kaserngården.
Någon dialog verkar dock inte ha inletts varför jag önskar att Region Gotland tar initiativ till en sådan,
gärna i samråd med övriga hyresgäster på området: Gotlands Media, Previa och företagen på Form
Visborg.
I samband med att planen förhoppningsvis asfalteras skulle man också kunna göra en bättre
markering av parkeringsplatserna så att det blir lättare för bilister att parkera rätt, det vill säga inom
de markerade platserna.
Bifogas mejlsvar från Gotlands Fornvänner och Region Gotland

Visby 2015-05-19

Eva Bofride
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Eva Bofride
den 19 maj 2015 12:27
Eva Bofride
SV: detaljplan kaserngård

Ursprungligt meddelande
Ämne:Re: Fwd: FW: VB: Har printat VB: Gotlands Fornvänner
DatunrTue, 20 May 2014 13:45:52 +0200
Från:johan gardelin <iohan.gardelin(5)gotlandsmuseum.se>
TilhEva Selin <eva.selin@gotlandsmuseum.se>

Hej
Det är trevligt att media intresserar sig för kulturmiljöfrågor, särskilt i en så intressant och relativ modern miljö.
Frågan är inte helt rätt riktad då Gotlands Museum har varken beslutanderätt eller myndighetsroll i denna fråga. Jag har
dock tittat lite i arkivet och rådbråkat mitt minne i ärendet.
Jag har efter samråd med RAÄ skrivit ett yttrande om byggnaderna men inte själva markytorna. Jag deltog i planprocessen
för området bl a genom en inventering av området samt vid plansamråd. Vid plansamrådet deltog även
stadsträdgårdsmästaren samt representanter för stadsarkitektkontoret vid dåvarande Gotlands Kommun samt
representanter för byggherren, dåvarande Vasallen AB. Detta bör ha varit vid slutet av 2006. Enda gången jag deltagit vid
behandling av kaserngårdens markytor var vid just detta möte då stadsträdgårdsmästaren framförde tanken att dela av
kaserngården med trädplanteringar. Detta ställde jag mig tveksam till då jag ansåg det vara viktig, av kulturhistoriska skäl,
att behålla kaserngården som en öppen yta inom kasernernas omslutande krets. Att förlägga parkeringsplats till området,
frågor som också diskuteras i planarbetet, bedömde jag som mycket lämpligt, då ytan har haft den funktionen sedan
regementet motoriserades. Som jag minns det diskuterades inte vilket material markytan skulle ha. Jag kan dock mycket
väl ha varit positiv till en grusyta med tanke på den kontinuitet materialet har på platsen. Den viktiga frågan i
sammanhanget var om ytan skulle delas av med träd eller inte. Resultatet blev en kompromiss där man planterade
lågväxande träd som inte bryter intrycket av en öppen plan. Protokoll från mötet, som möjligen kan ge verifiera vad som
sagts eller inte, finns säkerligen hos Region Gotland. Resultatet av arbetet blev ett planprogram där ytorna förklarades
som gemensamhetsytor vilka skulle kompletteras med ett gestaltningsprogram. Resultatet av det programmet känner jag
dock inte till.
Hur som helst kan Gotlands Museum på sin höjd framföra synpunkter vad som bör ske och inte. Det slutgiltiga beslutet
ligger hos fastighetsägaren och myndigheten. Det finns dock en tendens hos olika parter att ta våra frågor som
förevändning för att t ex begränsa ekonomiska åtaganden. De kulturhistoriska värdena blir intressanta då det, genom att
hänvisa till dessa, går att spara pengar.
mvh

jg

Vänliga hälsningar
Eva Bofride
Gotlands Tidningar

Från: Fredrik.Pettersson@peab.se [mailto:Fredrik.Pettersson@peab.se]
Skickat: den 26 maj 2014 13:41
Till: Eva Bofride
Ämne: detaljplan kaserngård
Enligt ok

Fredrik Pettersson
Regionchef
Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
Box 808, 169 28 Solna
Besöksadress: Gårdsvägen 8
Telefon vx 08-623 68 00, direkt 08-623 69 38, mobil 070-666 07 44
fredrik.pettersson@peab.se

peab.se

Eva Bofride
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Eva Bofride
den 19 maj 2015 12:28
Eva Bofride
SV: DP Visby Visborg 1:1

Från: Eva Werkelin Fmailto:eva.werkelin@gotland.se]
Skickat: den 27 maj 2014 09:27
Till: Eva Bofride
Kopia: Hegardt, Christian; Heldtander Färnlöf, Cecilia; James, Maria
Ämne: Sv: DP Visby Visborg 1:1

Hej!

Det stämmer att i det gestaltningsprogram som togs fram tillsammans med detaljplanen bl a står att "den inre
kaserngården ska gestaltas strikt och geometriskt med körytor av asfalt, biluppställning på grus associerande till
ursprunglig användning". Under planprocessen deltog länsmuseet och lämnade underlag för
utformningsbestämmelser. Kaserngården diskuterades mycket - eftersom den har en central roll som exercisplats i
den historiska miljön. Det bedömdes som angeläget att bevara öppenheten och att sätta vissa
utformningsbestämmelser. Utformningen ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret, stadsträdgårdsmästaren och
länsmuseet.
Om nu synen på bevarande har ändrats föreslår jag att fastighetsägaren (Peab) kontaktar enheten för bygglov på
samhällsbyggnadsförvaltningen för en diskussion om hur man kan lösa en bra beläggning och samtidigt behålla
karaktären på kaserngården. I den diskussionen bör stadsträdgårdsmästaren samt även länsmuseet delta.
Vänliga hälsningar
Eva Werkelin

Region

Werke|in
r* A-M *% f* j-4Eva|anarkitekt

U011 an up
E-post: eva.werkelin@aotland.se
Hemsida: www.aotland.se
Tel: 0498-26 91 95
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby

>» Eva Bofride <eva.bof ride@gotlandstidningar.se> 2014-05-26 17:48 >»
Hej!
Som anställd på en arbetsplats förlagd till Visborg är man hänvisad att parkera på den fd kaserngården. Det innebär
vissa problem som att man rätt som det är kör ner i en grop så det smäller till så man tror att bilen ska gå sönder.
När planen är behandlad med dammbindande medel riskerar man dessutom att få sin skor förstörda av det
rödbruna medlet som flyter över grusplanen.
När det är geggigt på parkeringen dras också massor av grus och gegga in i lokalerna.
För fastighetsägaren innebär grusplanen en hel del merarbete och kostnader i och med ständigt skrapning och
behandling av damm.
Till vilken nytta kan man fråga sig.
När jag frågat har jag fått till svar att det är Gotlands Museum som har nån sorts veto i utformandet av
detaljplanen. Vid direkt fråga till dem nekar de dock till att detta skulle varit ett skall-krav. Det enda man varit emot
var plantering av större träd i mitten av gården. Grus eller asfalt har de inte haft nån invändning emot även om man

eventuellt kan ha förordat grus. (Johan Gardelin)
Hur som helst är detta inte en fråga som någon i dagsläget verkar intresserad av att hålla fast vid som ett måste.
Som enskild person har man kanske ingen möjlighet till inflytande men jag mejlar ändå för att göra ett försök att
ändra ett beslut som ingen vill stå för och som inte fyller nån funktion eller värnande av kulturhistoria.
Kan man lägga ett medborgarförslag om att ändra den delen i den fastställda detaljplanen?
Vänligen
Eva Bofride
i egenskap av medborgare och anställd som nyttjar parkeringen
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ang. Skogsholmsvägen i Visby. Har kontaktat
Regionen ang underhåll på vägen som påstår att
detta är enskild väg och boende skall underhålla
vägen.Boende känner inte till detta.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Vägen är i mycket dåligt skick. Stora djupa hål som
kan orsaka stor skada. Vägen är 1.1 km och då skall
om jag är rätt informerad vägen skötas av regionen.
Önskar att det blir klargjort vem som "äger
problemet" så att åtgärder kan vidtaaas.2015-05-19

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

Namnteckning

2015-05-19
Namnfbrtydligandc
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Lars Håkansson
Adress

HejdebyLillaRåby315

Postadress

62 176 Visby
Iarshakansson2008@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 36

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Tommy Gradenborgs medborgarförslag om riva den gamla Q8-macken på
Scheelegatan. KS 2011/641
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-24
• Medborgarförslag (Inkom 2011-11-29)
• Stig Hammarstedts medborgarförslag om en portabel utomhusscen till
östercentrum. RS 2014/439
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 27
• Medborgarförslag (Inkom 2014-08-14)
• Mikael Mellqvists medborgarförslag om att skapa ett kulturcentrum på
fastigheten Gotland Visby Solberga 1:22, den s.k. Korsbetningen.
RS 2014/397

• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 28
• Medborgarförslag (Inkom 2014-07-09)
• Elsie Hanssons medborgarförslag om att införa trådbunden internet och
telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands verksamheter. RS 2014/482
• Regionstyrelsen 2015-04-22, § 120
• Medborgarförslag (Inkom 2014-09-03)
• Magnus Hellströms medborgarförslag om att upprätta Plustrafik kvällstid
mellan Visby och Katthammarsvik. RS 2014/24
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 90
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-13)
• Gunilla Schentz’ medborgarförslag om en busslinje Visby-Gothem-Åminne.
RS 2013/744

• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 91
• Medborgarförslag (Inkom 2013-11-22)
• Tina Messings medborgarförslag om en ny busslinje som sommartid passerar
alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby med närområden.
RS 2014/92

• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 92
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-19)

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Jag tycker att den gamla Q8 macken på
Scheelegatan skall rivas, den skämmer
Östercentrum en hel del. Macken har ju stått där en
längre tid och bara skräpat.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi har så dåligt med grönområden på Östercentrum,
så varför inte göra en plats med lite små träd, buskar
samt några parksoffor. Det kan ju inte bli speciellt
kostsamt att utföra detta. Många skulle säkert
uppskatta en sådan plats. Det kan inte bli sämre än
den gamla macken som står där nu.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 11- 11- 28

Namnteckning
Namnförtydligande

Tommy Gradenborg
Vallgravsgatan 9
Postadress
621 40 Visby
E-postadress
tgradenborg@live.se
Adress

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 120
Au § 117

Medborgarförslag. Trådbunden internet- och telefonuppkoppling
inom äldrevården m.m. för elöverkänsliga
RS 2014/482

- Ledningskontoret 2015-02-24

Regionstyrelsens beslut
•

Vad gäller att införa särskilda skyddsåtgärder för elöverkänsliga föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget tillstyrks såtillvida att de kommuninvånare som
anser sig vara drabbade av elöverkänslighet skall få möjlighet att få sina fall
individuellt prövade av socialnämnden utifrån socialtjänstlagens möjligheter att
erhålla bistånd för förbättring av sin livsmiljö.

•

Med stöd av Strålsäkerhetsmyndighetens uttalanden föreslår ledningskontoret att
medborgarförslaget vad gäller att införa trådbunden Internet- och telefonuppkoppling inom äldrevården, äldreboenden, alla för- grund- och gymnasieskolor samt
Visby, lämnas utan åtgärd.

Elsie Hansson föreslår i ett medborgarförslag att trådbunden internet- och telefonuppkoppling införs inom äldrevården, äldreboende, alla för-, grund- och gymnasieskolor
och vid Visby lasarett, samt att särskilda skyddsåtgärder införs för elöverkänsliga.
I ärende Rs 2014/79 angående medborgarförslag om Anpassade boendeformer för
elöverkänsliga framför ledningskontoret:
”Elöverkänslighet som begrepp är en kontroversiell fråga. Om man googlar på Wikipedia kan man
läsa att Riksdagen behandlat drygt 160 motioner som rört elöverkänslighet och dess erkännande som
folksjukdom. I Sverige drivs frågan av Elöverkänsligas förbund, en handikapporganisation som
erhåller statsbidrag. Utan att i detalj gå in på resultatet av den forskning som bedrivits inom området
kan man konstatera att det råder en stor oenighet om elöverkänslighet kan betraktas som en fysisk
sjukdom eller om det även finns psykologiska faktorer till uppkomsten av de problem de drabbade
råkar ut för. Det är därför mer korrekt att karaktärisera elöverkänslighet som en funktionsnedsättning. Det finns också stöd för detta synsätt i Europarådets resolution 1815 från år 2011 där
det poängteras att medlemsstaterna har ett ansvar utifrån försiktighetsprincipen att vidta alla rimliga
åtgärder för att minska människors exponering för elektromagnetiska fält.”

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 120 forts
Au § 117

Socialnämnden har 2014-12-04 § 158 beslutat fastställa funktionsprogram för särskilt
boende. Av funktionsprogrammet framgår att för varje boendeenhet om 10 lägenheter
skall en till två av lägenheterna vara anpassad för att minimera besvären för boende med
elöverkänslighet.
I anslutning till nu aktuellt medborgarförslag har tagits tillvara de synpunkter och råd
som framförs av den statliga nationella Strålskyddsmyndigheten. Myndighetens uppdrag
är bland annat att arbeta pådrivande och förebyggande för att skydda människor och
miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2013 informerat Sveriges kommuner och skolledningar om den bedömning som myndigheten gör när det gäller strålskyddsrelaterade
hälsorisker med trådlösa datornätverk, det vill säga att exponeringen för radiovågor från
trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om
myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Ofarligt-med-tradlosa-datornatverk-urstralskyddsynpunkt/
I information till skolor och skolledare 2013 anges:
Men det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa
datornätverk. Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk endast
exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor. Detta gäller även när barn eller vuxna vistas längre
tider i lokaler där trådlösa datornätverk är installerade.
Det finns därför inga strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i varken
skol- eller hemmiljö. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten och i stort sett alla världens
strålsäkerhetsmyndigheter, och även Världshälsoorganisationen (WHO).
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Pressmeddelanden/2013/brev-tillskolledare-angaende-tradlosa-natverk.pdf
Samma förhållande, att det inte finns strålskyddsskäl att undvika att installera trådlösa
datornätverk, torde gälla också äldreboenden och sjukhus.
Senast i maj 2014 har Strålskyddsmyndigheten sammanfattningsvis redovisat ”Ny
forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa
datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Rs § 120 forts
Au § 117

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Ommyndigheten/Aktuellt/Nyheter/Mobiltelefoni-ny-forskning-tyder-inte-pa-halsorisker/
Med hänvisning till att den statliga nationella myndigheten med ansvar för strålsäkerhet
tydligt uttalar att det ”finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med
radiovågorna från trådlösa datornätverk” gör ledningskontoret ingen annan vetenskaplig
bedömning.
Ledningskontoret anser Strålskyddsmyndighetens utlåtande ger stöd för att inte vidta
generella åtgärder med anledning av medborgarförslaget.
Vad gäller medborgarförslagets önskan att införa särskilda skyddsåtgärder för elöverkänsliga hänvisas till förslag i liknande ärende (RS 2014/79). I det ärendet förslog SON
(SON 2013 § 37) att personer som anser sig vara drabbade av elöverkänslighet skall
erhålla samma möjlighet att som andra personer med funktionshinder få sitt fall prövat
av socialnämnden utifrån socialtjänstlagen. Ledningskontoret anser att det är rimligt
med samma ställningstagande i detta ärende.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enheten för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

90

Medborgarförslag. Upprätta Plustrafik kvällstid mellan
Visby och Katthammarsvik

AU §

41

TN 2014/594

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås men kommer att beaktas i framtida planering.

Magnus Hellström föreslår i ett medborgarförslag: Att det ska upprättas plustrafik under
kvällstid mellan Visby och Katthammarsvik.
Han motiverar bl a att i dagsläget är det mycket begränsad busstrafik till
Katthammarsvik. I dag är det svårt för ungdomar utan körkort att växa upp på
Östergarnslandet. Utan körkort kan man inte delta i fritidsverksamheter…..
Förvaltningens bedömning:
I nuvarande tidtabell trafikerar linje 41 mellan Visby och Katthammarsvik fem
dubbelturer måndag till fredag och två dubbelturer lördag till söndag. Under sommaren
går det fem dubbelturer måndag till fredag och fyra dubbelturer under lördag och
söndag.
Under höst/vinter/vår, går den senaste turen på vardag kl 16.55 från Katthammarsvik
och kl. 18.10 från Visby. De senaste turerna på helgerna går 14.20 från Katthammarsvik
och 15.40 från Visby.
Under sommartid går de senaste turerna kl. 17.20 från Katthammarsvik, måndag till
fredag och kl 20.30 lördag till söndag. Från Visby går senaste turen 22.20 måndag till
söndag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen inser att förbindelsen mellan Visby och
Katthammarsvik kan bli bättre. Det pågår i dagsläget planer på att utveckla
Katthammarsvik och hela Östergarnslandet. Detta skulle kunna vara ett incitament för
att öka antalet bussturer.
I dagsläget är dock andel passagerare längs sträckan för få för att en utveckling skulle
vara varken ekonomisk eller miljömässigt hållbar.
___
Protokollsutdrag: RS, förslagställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Änr

MEDBORGARFORSL^

2014 -01- 1 3

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGiCM GOTLAND
2914 -01- 1 3

REGJON GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

91

Medborgarförslag, en busslinje från Visby- GothemÅminne

AU §

42

TN 2014/40

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås men beaktas i kommande planering

Gunilla Schentz föreslår i ett medborgarförslag att en busslinje/minibuss införs i
kollektivtrafiken för resor mellan Visby–Gothem-Åminne.
Förslagsställaren önskar en mindre buss till Visby som går fler gånger.
Förvaltningens bedömning:
I nuvarande tidtabell trafikerar linje 24 Gothem och Åminne en tur på morgonen och en
tur på eftermiddag. Linje 24 går måndag- fredag och enbart under skoldagar. Linjen går
mellan Åminne och Bäl, i Bäl finns sedan anslutning till linje 22 mot Visby.
Det går även att nyttja närtrafiken som går mellan Gothem- Visby under tisdagar och
torsdagar, samt mellan Gothem- Slite på onsdagar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen inser att förbindelsen mellan Åminne/Gothem
och Visby i dagsläget är begränsad. Samtidigt finns det möjligheter att färdas kollektivt
mellan områdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar till sig önskemålen och ska ta dem i beaktande inför
framtida investeringar.
Protokollsutdrag
RS, förslagställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
SS
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

92

Medborgarförslag. En ny busslinje sommartid som
passerar alla attraktiva sevärdheter

AU §

43

TN 2014/947

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås men beaktas i kommande planering.

Tina Messing föreslår i ett medborgarförslag att det ska upprättas en ny busslinje som
under sommartid ska passera alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby.
Grunden ska vara att kollektivtrafiken fungerar dåligt för de som bor i områdena
Gustavsvik- Brissund- Väskinde. Förslagsställaren menar även att det borde
finnas kollektivtrafik till Kneippbyn dit det idag enbart trafikeras med
Kneippbyns egen buss.
Förslaget innebär att en ”Smultronlinje” med täta avgångar (en gång i timmen) skulle
upprättas under sommaren. Linjen skulle köra sträckan Högklint- Fridhem- KneippbynSödra hällarna- Hamnterminalen- Visby busstationÖstercentrum- LasarettetNorderstrand- Gustavsvik- Snäck- Muramaris-Brucebo- Själsö- BrissundKrusmyntagården- Lummelundsgrottan.
Förvaltningens bedömning:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är ett intressant och väl formulerat förslag.
Förvaltningen håller med om att det vore positivt för turistlivet med en sådan linje.
Införandet av en linje enligt förslaget skulle även avlasta övrig trafik på bland annat linje
61 och linje 4.
Att lägga in en helt ny linje under sommaren längs denna streckning är dock kostsam
och större delar av sträckan är redan trafikerad i dagsläget. Linje 4 har flertalet turer
mellan Visby- Snäck och linje 61 passerar Brissundsvägen, Själsö och Lummelunda. Som
förslaget själv nämner så har även Kneippbyn en egen buss som har relativt hög
frekvens.
Förslaget är mycket intressant och skulle kunna vara aktuellt beroende på framtida
resurser och investeringar.
___
Protokollsutdrag: RS, Förslagställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 37-39

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Roger Wärns (M)
interpellation om nedrustning av vägbelysning i Stånga. RS 2015/290
• Socialnämndens ordförande Maria Björkmans (S) svar på Simon Härenstams
(M) interpellation om bortglömd uppsägning av hyreskontrakt. RS 2015/289
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om tidigare ställd motion om gångväg och cykelväg
mellan Sjuströmmar och Mojnareområdet i Slite. RS 2015/291

Stånga 2015-04-27

Interpellation:
Till:

Nedrustning av vägbelysning i Stånga
Tommy Gardell ordförande Tekniska Nämnden

I januari 2014 monterades ett drygt 10-tal belysningsstolpar ner i Stånga efter väg
144. I interpellationssvaret våren 2014 angav Du att det var Trafikverkets ansvar.
Enligt brev från Trafikverket har stolparna aldrig tillhört dem, utan hela tiden varit
Gotlands kommuns ansvar. Belysningsstolparna i Stånga ingår med andra ord inte i
den planerade diskussionen med Trafikverket.

Med anledning av ovanstående vill jag veta:
-

Vilken plan finns för att återställa de nedmonterade belysningarna i Stånga?

Se även bilaga från Trafikverket
Stånga 2015-04-27

Roger Wärn (M)

Att Trafikverkets diarie: hör till ärende TRV2014/12210
Hej Roger!
Tack för ditt mejl.
Jag måste börja med att förtydliga en del i mitt tidigare svar som rörde avtal om
belysningsanläggningar utmed statliga vägar på Gotland. Tidigare avtal har reglerat vilka
belysningsanläggningar som dåvarande Vägverket skulle överta ägande, drift och underhåll av från
Region Gotland, inte tvärt om. Belysningsanläggningarna som du har frågor kring omfattades inte av
avtalet utan har tillhört de belysningsanläggningar som Region Gotland har ägt.
Som nämndes i tidigare svar så har Trafikverket en dialog med Region Gotland om hur
belysningsanläggningar som Region Gotland inte avser fortsätta underhålla och förnya ska hanteras.
Ett första steg har varit att genomföra en utredning om vilka av aktuella belysningsanläggningar som
utifrån Vägar och gators utformning med mera det finns skäl att fortsätta ha belysning på.
Utredningen bedöms vara klar senast till sommaren.
När behovet klargjorts måste en diskussion om förutsättningar för investeringar av nya
belysningsanläggningar föras med Region Gotland då medel för nyinvesteringar finansieras av
länsplan för transportinfrastruktur för Gotland. Länsplanen upprättas av Region Gotland.

Med vänlig hälsning
Martin Bylander
Samhällsplanerare
martin.bylander@trafikverket.se
Mobil: 070- 641 40 35
Trafikverket

Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
Att Trafikverkets diarie: hör till ärende TRV2014/12210

Visby 2015-04-27

Interpellation:

Bortglömt hyreskontrakt kostar Region Gotland
miljoner

Till:

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)

Enligt uppgift i media den 22 april 2015 har Region Gotland glömt att säga upp ett
hyreskontrakt för ett gruppboende på Silvergatan i Hemse. Region Gotland kan därför
nu tvingas betala flera miljoner i hyra för tomma lokaler under ytterligare fem år.
Socialnämnden har en mycket ansträngd ekonomi och ser ut att gå mot ett stort
underskott 2015. Det är därför mycket olyckligt att detta inträffar och det är ett stort
slöseri med skattebetalarnas pengar.
Det framkom även i media att det totalt är ca 230 hyreskontrakt som
Socialförvaltningen är ansvariga för och att ansvarig tjänsteman anser att det är för
många kontrakt att hålla ordning på.

Med anledning av ovanstående undrar jag:
Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen?
På vilka sätt arbetar Socialförvaltningen med att hitta hyresgäster till lokalerna?
Har dialog först med Gotlandshem för att se om de kan ta tillbaka fastigheten för
uthyrning?

Simon Härenstam (M)

Slite 2015-04-27

INTERPELLATION:

Motion Gång - cykelväg SjuströmmarMojnareområdet

Till:

Regionfullmäktige

Betr:
Ovan angivna motion av den 2013-04-22 lämnades till regionfullmäktige för
behandling.
Att:”Region Gotland skulle se över
möjligheterna att uppföra en gång
alternativt gång och cykel väg över
Sjuströmmar fram till affärsområdet
vid Mojner för ökad trafiksäkerhet”.

Jag vill
ha en redogörelse vad som hitintills gjorts i utredningsarbetet för att möjliggöra
en gång-cykelväg.

Mats Hedström (M)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-06-15

Handlingar till

Ärende 42

Flyktingmottagning. Asylboende
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-05-28, § 190
• Ledningskontoret 2015-05-13

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-05-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19

Rs § 190
Au § 187

Flyktingmottagning. Asylboende
RS 2014/148

- Ledningskontoret 2015-05-13
- Avsiktsförklaring 2015-05-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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.

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.
Ledningskontoret har föreslagit att avsiktsförklaring med tillhörande uppdrag beslutas
av regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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.

Beredskap krävs för
Folkhögskolan viktig aktör. Nyanlända kan vara
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)
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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. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell anpassning av lokalerna utifrån
Migrationsverkets krav på asylboende. Hyran som Migrationsverket betalar ger
kostnadstäckning för investeringar som görs av fastighetsägaren 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

