2015-09-10, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

Den 17 september 2015 kl. 9.00. Visborgsallén
19, Rådhuset, Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

Länkade bokmärken för handlingarna finns inlagda i pdf:ens vänstermarginal.
ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Stefan Nypelius.
Justeringssammanträde: 28 september 2015 kl 15.30, plats: Rådhuset rum
1316 (Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2015-08-18

2.

§ 232
Ä2

Rapport. Tillväxtprojektet

-

3.

§ 233
Ä3

Hållbara besök - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder

Bilaga

4.

§ 234
Ä4

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Gotland
(torghandelsstadga)

Bilaga

5.

§ 235
Ä5

Rapport. Livsmedelsupphandling

-

6.

§ 237
Ä7

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren
2015-2018

Bilaga

7.

§ 238
Ä8

Beslut om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest ekonomisk
förening

Bilaga

8.

§ 239
Ä9

Avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Samsö kommun

Bilaga

9.

§ 240
Ä 10

Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på gymnasiet

Bilaga

10.

§ 242
Ä 12

Markanvisningstävlan. Utveckling av Kvarnen i Ar, Fleringe

Bilaga

11.

§ 243
Ä 13

Begäran om tilläggsanslag för restaurering av Katthammarsviks hamn

Bilaga

12.

§ 245
Ä 15

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö

Bilaga
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13.

§ 246
Ä 16

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2015

Bilaga

14.

§ 247
Ä 17

Gotlands Musikstiftelse - plan

Bilaga

15.

§ 248
Ä 18

Slutredovisning Hemse Fasanen 10, Hemse äldreboende projekt 10563
samt begäran av tilläggsanslag för överdrag av projektbudget

Bilaga

16.

§ 249
Ä 19

Motion. Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad

Bilaga

17.

§ 250
Ä 20

Motion. Identifiera och eliminera onödig el- och energiförbrukning

Bilaga

18.

§ 251
Ä 21

Motion. Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer

Bilaga

19.

§ 252
Ä 22

Motion. Inrätta en miljö- och byggnämnd

Bilaga

20.

§ 253
Ä 23

Motion. Samma P-regler året runt

Bilaga

Arbetsutskottets protokoll 2015-09-01

21.

§ 255
Ä2

Ny livsmedelstaxa

Bilaga

22.

§ 256
Ä3

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

Bilaga

23.

§ 257
Ä4

Aktieägaravtal Inera AB

Bilaga

24.

§ 258
Ä5

Ansökan om statsbidrag 2016 för förebyggande av hiv och andra sexuellt
överförbara sjukdomar

Bilaga

25.

§ 259
Ä6

Jämställdhetsplan Region Gotland 2016-2018

Bilaga

26.

§ 260
Ä7

Projekt för ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda

Bilaga

27.

§ 261
Ä8

Elförsörjning på landsbygden

Bilaga

28.

§ 262
Ä9

Deltagande i pilotprojekt Verksamt.se/kommun

Bilaga

29.

§ 263
Ä 10

GNEAB (Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB) - eget kapital

Bilaga

30.

§ 264
Ä 11

Ägardirektiv och bolagsordning AB Gotlandshem

Bilaga

31.

§ 265
Ä 12

Utökad granskning av försäljningen av Hantverket 1

Bilaga
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32.

§ 266
Ä 13

Månadsrapport juli 2015

Bilaga

33.

§ 267
Ä 14

Reglering av hyra - Gotland Grönt Centrum

Bilaga

34.

§ 268
Ä 15

Remiss. Ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Bilaga

35.

§ 269
Ä 16

Remiss. PM Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Bilaga

36.

§ 270
Ä 17

Remiss. Revidering av skriftserien Bevara eller gallra - råd om bevarande
och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner
(skriftseriens nr 4)

Bilaga

37.

§ 271
Ä 18

Remiss. Funktionellt prioriterat vägnät

Bilaga

38.

§ 273
Ä 20

Försäljning del av Näs Drakarve 1-38

Bilaga

39.

§ 274
Ä 21

Begäran om fullgörande av åtagande angående vägunderhåll

Bilaga

40.

§ 275
Ä 22

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland

Bilaga

41.

§ 276
Ä 23

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning

Bilaga

42.

§ 277
Ä 24

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre
hyreslägenheter

Bilaga

43.

§ 279
Ä 26

Uppsala universitet - Campus Gotland

-

44.

§ 280

Regiondirektörens information

-

45.

§ 282

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB

Bilaga

46.

§ 283

Tilläggsanslag Visby hamn nya fenderverk i färjeläge 5 och 6

Bilaga

47.

§ 284

Sammanträdesplaneringen 2016

Bilaga

48.

§ 285

Information. Gammelsvenskbyn

-

49.

§ 286

Ändring av sammanträdesdatum för regionstyrelsen

-

Övriga ärenden

50.

Månadsuppföljning juli 2015 - serviceförvaltningen och
ledningskontoret/politikerorganisationen

Bilaga

51.

Tilläggsanslag för busstationen i Visby

Bilaga

52.

Nationell referensgrupp för ny regional indelning (SKL)

-
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Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

54.

55.

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Ordförandens ev. information

Bilaga

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ärendenr RS 2015/342
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 21 maj 2015

Regionstyrelsen

Hållbara besök - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder

Förslag till beslut
•

Finansiellt stöd beviljas till projektet "Hållbara besök" med sammanlagt högst
600000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund
Gotland står inför en omfattande utveckling vad gäller den turistrelaterade
upplevelseindustrin. Inom några år kommer en ny kryssnings kaj att stå färdig och
möjliggöra för stora kryssningsfartyg att angöra Visby som ett dagsstopp i sin trafik
på Östersjön. På några års sikt kan man förvänta sig en påtaglig ökning av
dagsturister som får möjlighet att se och ta del av Visbys och Gotlands rika kulturarv.
Utvecklingen av besöksnäringen är mycket betydelsefull för Visby och Gotland i
många hänseenden, inte minst i dess utsikter att förstärka regionens ekonomi, säkra
arbetstillfällen och skapa nya. Samtidigt innebär en ökad besöksintensitet, åtminstone
potentiellt sett, en belastning på samhället, den bofasta befolkningen, miljön och inte
minst på just det kulturarv som ligger till grund för att besökare vill resa till Gotland.
Etablerandet aven kryssningskaj och den planerade hamnutvecklingen i Visby
innebär en unik möjlighet att undersöka förutsättningarna för hållbara besök, studera
den faktiska utvecklingen samt producera tillämpbara kunskaper. Resultaten från
dessa studier är rimligen direkt relevanta för det fortsatta utvecklingsarbetet i
regionen och kan på så sätt stödja denna process.
Uppsala universitet - Campus Gotland planerar att genomföra en förstudie där
möjligheterna till att bygga upp ett kunskap scenter inom området hållbara besök
undersöks. Förstudien är ett försteg till ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt
där forskare från en rad discipliner gemensamt studerar flera komplexa
frågeställningar.

Syfte
Det långsiktiga syftet är att bygga upp ett kunskap scenter inom området hållbara
besök. Vidare att inom ramen för detta projekt arbeta för ökad samverkan mellan
Uppsala Universitetet, Region Gotland och det gotländska samhället.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

We bb plats www.gotland.se

Region

Gotlan

3

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/342

Mäl
Målet med förstuclien är att initiera ett större forskningsprojekt kring ämnesområdet
hållbara besök. Konkret skall förstuclien leda t:i.11 ett antal större forskningsansökningar hos exempelvis Europeiska Regionalfonden Småland och Öarna,
Central Baltic, m fl.
Genomförande
Förstuclien genomförs under perioden 1 maj 2015 t:i.1131 december 2015 och leds av
en projektledare som utses och rapporterar t:i.11 en styrgrupp bestående av forskare vid
Uppsala universitet samt rektorsrådet för Uppsala Universitet - Campus Gotland.
De åtgärder som skall genomföras inom ramen för förstuclien är följande.
Identifiering av forskare t:i.11 projektet.
Utarbetning aven forskningsplan.
Inventering av befindig forskning och annan kunskap kring hållbara besök.
Genomföra ett antal workshops, seminarier och möten.
Finna långsiktig finansiering för kommande forskningsprojekt.
Insatsen förväntas ge viktiga kunskaper såväl inför själva etableringsfasen och
byggandet av kryssningskajen som när kajen är i drift och nya grupper av besökare
anländer t:i.11 Visby. Ökad kunskap om de internationella kryssningsbesökarnas
beteendemönster och förväntningar samt skapa förutsättningar för att främja såväl
integration, jämställdhet och nyföretagande och ge Gotland en ökad
konkurrens fördel inom området hållbara besök.

Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader
Egen personal
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Uppsala Universitet
Summa finansiering

2015
794395
405605

Totalt
794395
405605

1200000

1200000

600000
600000

600000
600000

1200000

1200000

Bedömning
Förstuclien är ett första steg i en process som syftar t:i.ll att bygga upp ett
kompetenscenter på Gotland inom området hållbara besök och att skapa ökad
samverkan mellan Uppsala universitet, Region Gotland och det gotländska samhället.
Ökad kunskap ger besöksnäringen på Gotland en ökad konkurrensfördel och leder
t:i.11 att nya företag skapas och att befllltliga företag utvecklas.
Besöksnäringen är utpekad som en viktig näring i Gotlands regionala
utvecklings strategi Vision 2020 och i det näringspolitiska programmet. Med
anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
finansiering t:i.11 projektet.
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Hållbara besök - forskningsprojekt med utgångspunkt i byggandet av kryssningskaj
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Uppsala universitet - Campus Gotland,
Institutionen för teknikvetenskaper

202100-2932

Postadress

Postnummer och ortnamn

Box 534

752 17 Uppsala

Församling/socken

Telefon och telefax

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

Arbetsställenummer (CFAR)

183797-0 (PG) 5048-1100 (BG)
Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Oja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
[2rojektets verksamhet.

O Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

600000

Oja
[gJNej

Projektorganisation
Projektledare
Jenny Ask

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Maria Melin

Telefon och telefax

Telefon och telefax

08-6747922

018-471 3024

e-post
jenny.ask@etnology.su.se

e-post
maria.melin@angstrom.uu.se

Sökandens bank
Bankens namn
Nordea bank Sverige AB

Kontaktperson
Martin Andersson

Postadress
Box 276

Postnummer och ortnamn
751 05 Uppsala

Telefon
018-4171816

ITelefax
018-4711982

e-post
martin.andersson@uadm.uu.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Ernst & Young

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

ITelefax

e-post
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Bifoga utförlig projektbeskrivnmg i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:

Gotland står inför en omfattande utveckling vad gäller den turistrelaterade upplevelseindustrin. Inom
några år kommer en ny kryssningskaj att stå färdig och möjliggöra för stora kryssningsfartyg att angöra
Visby som ett dagsstopp i sin trafik på Östersjön. På några års sikt kan man förvänta sig en påtaglig
ökning av ilandkommande dagsturister som rar möjlighet att se och ta del av Visbys och Gotlands rika
kulturarv.
Utvecklingen av besöksnäringen är mycket betydelsefull för Visby och Gotland i många hänseenden,
inte minst i dess utsikter att förstärka regionens ekonomi, säkra arbetstillfållen och skapa nya. Samtidigt
innebär en ökad besöksintensitet, åtminstone potentiellt sett, en belastning på samhället, den bofasta
befolkningen, miljön och inte minst på just det kulturarv som ligger till grund för att besökare vill resa
till Gotland.
Etablerandet aven kryssningskaj och den planerade hamnutvecklingen i Visby innebär en unik
möjlighet att undersöka förutsättningarna för hållbara besök, studera den faktiska utvecklingen samt
producera tillämpbara kunskaper. Resultaten från dessa studier är rimligen direkt relevanta för det
fortsatta utvecklingsarbetet i regionen och kan på så sätt stödja denna process. Studien kommer att vara
ett viktigt bidrag för kunskap om balansen mellan exploatering/utveckling och bevarande.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Byggandet och driftsättningen av den nya kryssningskajen väcker en rad intressanta frågor som kan
studeras ur flera olika perspektiv. Detta projekt avser genomförande aven förstudie och en inledande
planering av ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt där forskare från en rad discipliner
gemensamt studerar flera komplexa frågeställningar. Resultaten förväntas ge viktiga kunskaper såväl
inför själva etableringsfasen och byggandet av kryssningskajen som när kajen är i drift och nya grupper
av besökare anländer till Visby. Projektet syftar både till ökad kunskap och till att öka samverkan
mellan universitetet och Region Gotland, det gotländska näringslivet och civilsamhället. Vidare syftar
projektet till att skapa förutsättningar för näringar och innovationer i samband med etablering av
kryssningskaj en.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)

Målet är att påbörja etablering av ett större forskningsprojekt kring besöksnäring med utgångspunkt i
byggandet av den nya kryssningskajen i Visby, gm att
-

Identifiera forskare till projektet,

-

Utarbeta en forskningsplan,

-

Finna långsiktig finansiering för projektet

-

stärka samverkan mellan universitetet och Region Gotland, näringsliv samt det gotländska
samhället kring angelägna frågor inom området turismlbesöksnäring

Målgrupp: (Vem I vilka vänder sig projektet till?)

Forskare vid Uppsala universitet
Region Gotland (såväl tjänstemanna- som politisk nivå)
Andra berörda myndigheter
Näringsliv, ideella föreningar och det gotländska samhället i stort.
Projektorganisation I deltagare: (Vilka medverkar?)

En proj ektledare utses som rapporterar till en styrgrupp bestående av forskare vid UU samt rektorsrådet
för Uppsala universitet -Campus Gotland.
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Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)

organisering av projektet - bilda en tvärvetenskaplig forskargrupp. Engagera forskare och
projektmedlemmar (projektledare, styrgrupp m.m)
formulera ett antal större forskningsansökningar (EU-jonder Småland och Öarna, Central Baltic .mjl.)
genomföra ett antal workshops, seminarier och möten kring projektet.
Inventering av befintlig forskning och annan kunskap kring hållbara besök.
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Mäta framgång i att attrahera externa medel till projektet (resultat av de forskningsansökningar som
formuleras)
Antalet samverkansprojekt som kommer ut av projektet mellan de olika aktörerna (UU, Region Gotland
, näringslivet etc.)

I ansa an
A nge d etarIJer I"b"1I aga fil
Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Projektorganisation (projektledning etc.) ink!. overhead
kostnader

Maj 2015

Dec 2015

428450

Styrgrupp- forskningsledning. ink!. overhead kostnader

Maj 2015

Dec 2015

360400

Stöd till enskilda forsknings, samverkans projekt samt
omkostnader för konferenser, seminarier, workshops och
möten samt resor

Maj 2015

Dec2015

361 150

Utvärdering och slutredovisning

Dec2015

Dec2015

50000

Tid- och aktivitetsplan

In dOk
" kte ts ma""tbara resu Itat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
I at orer - proJe
Temaindikator

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande
Förstudier, antal
Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

17

13

Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal

30

Företag, antal nya, ledda av
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I

HOrisontella mål- beskriv projektets paverkan Inom följande områden:
Folkhälsa
Ej applicerbart: Detta är en förstudie som i sig inte påverkar dessa områden.
Dock förväntas det i nästa steg- när vi väl har nya forskningsresultat och en utökad samverkan, förväntas samtliga dessa
områden att utvecklas. Ökad och ny kunskap om hur en Grön (hållbar) inriktning på kryssningsverksamheten kan bli en
konkurrensfördel. Kunskap om de internationella kryssningsbesökarnas beteendemönster och förväntningar skapar
förutsättning att främja såväl integration, jämställdhet och nyföretagande.

Integration
Se ovan

Jämställdhet
Se ovan

Miljö I ekologisk hållbarhet
Se ovan

T d eSI"d or
d tsIpeC11
H"am t a summorna f·
ran b uage
"fkaf lonen pa. f Oljan
Kostnader

2013

2014

Egen personal

2015

Totalt

814395

Extern personal/Köpta tjänster / Konsulter

-

Lokalkostnader
Investeringar / Avskrivningar
Övriga kostnader

391 500
1 205895

Summa bokförda kostnader
Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

2013

2014

2015

Gotlands kommun, anslag 1:1, regional tillväxt

600000

Uppsala universitet

600000

Totalt

Privat kontant medfinansiering
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Summa kontant medfinansiering

..

..

Totalt för projektet

1200000

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till ansökan".
Ort, datum

/

Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2015
Namn och arbetsuppgift
Jenny Ask Projektledare
Gustav Mel€m
Christer Waldenström

Bruttolön per
månad.
17000

Soc. avg. per ..
Antal månader
månad
7255
8

10000

4268

8

4500

1920

8

+ overhead 20 % *

Kostnad
194040
114114
51 364
71 903

Summa:

431421
Bruttolön per
månad
8500

Soc. avg per
. månad
3628

8

97022

Marcus Lindahl

12000

5121

8

136972

Owe Ronström

6000

2560

8

68484

Namn och arbetsuppgift.
Olle Jansson

Antal månader

Kostnad

+ overhead 20 %

60496

Summa:

382974

*enligt överenskommelse med näringslivsenheten.
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal I köpta tjänster I konsulter
5(8)
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Typ av kbstriad '

,

2()1~

",

~014'

2015

"

,

Totalt

Konsu Itkostnad
Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal f köpta ljänster f konsulter.
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Lokalkostnader
'A"ge typ åvhyra

,

'

"~i

2013'

2014

,:;, ..

,

2015

• Totalt

kontorslokal
konferenslokal

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

Investeringar
2013
Typ av investering/inventarier' '

. ':;Inköpspris"

'Uvslängdi <ir ' Avskrivning

", T()talt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:

2014
Typ av iiwestering/invEmtarier ' .'

."

'Irikopspljs,',

'Livslängdiår

Åvskrivning

Totalt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:

2015
Typ av. investering/inventarier' ,

",'

Inköpspris

Livslängd i år

'. AvskriYl1 in g, '

Totalt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställ nigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad .

<,

20.13' .

':'.,

2014

'1'· .

.2015

Totalt

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v
Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor

80000

Logi

80000

Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation
Konferens och seminariekostnader m.m.

181 500

Kostnader för utvärdering december 2015

50000

Summa:

391500

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

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bil~ganr.'

I·

Bilagans na.mn
., . .,.

.. ·i'··,
".

.,
" .1. 1

<

:", ...

Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Utförlig projektbeskrivning
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms
Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för "egen personal" och "eget arbete")

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Ärendenr RS 2014/75
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Wottle

Datum 2015-08-07

Regionstyrelsen

lokala ordningsföreskrifter för torghandel - torghandelsstadga
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
1. Tekniska nämndens förslag den 29 januari 2014, § 12, om lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Godand (torghandelsstadga) antas,
med den ändringen att § 1 i stället ska ha följande lydelse:
§ 1 Syftet med föreskrifterna är att upprätthälla den allmänna ordningen och att
skapa en torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör
därför endast ske frän prydliga ständ som passar väl in i stadsbilden. Placering av
torghandelsständ i Visby sker enligt bilaga 1.

2. Föreskrifterna ska gälla från och med den förste i den månad som infaller
närmast efter det att det på regionens anslagstavla tillkännagetts att fullmäktiges
protokoll i ärendet har justerat, varvid stadgan ersätter nu gällande stadga.

Bakgrund
Tekniska nämnden (TN) föreslog 29 januari 2014 (§ 12) nya lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Godand (torghandelsstadga).
Regionfullmäktige återremitterade förslaget 27 oktober 2014 (§ 17) på grund av
oklarheter kring vad som ska gälla vid vilka torghandelsplatser. TN återkom 18
december 2014 (§ 259) med förtydligandet att stadgan endast ska gälla för Stora
Torget. Hamnplan i Visby utgår som torghandelsplats och vid Östercentrum upplåts
försäljningsplatser och tillfålliga marknadsföringsytor som inte omfattas av
torghandelsstadgan.
Ledningskontoret har i skrivelse 9 april 2014 redogjort för förutsättningarna för
beslutsfattande. Kontoret har i skrivelse 9 februari 2015 kompletterat sitt yttrande
med hänvisning till Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) Cirkulär 1995:41
gällande ordningslagen (1993:1617) och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.
SKL anför på s 31:
Föreskrifter som reglerar utseendet pä torghandlarnas försäljningsständ t.ex. att alla ständ
skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning frän vissa anordningar t.ex.
vagnar eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen pä platsen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Bedömning
Ledningskontoret anser att TN:s förslag bör fastställas med ändring i det att
torghandelsståndens utseende inte kan detaljregleras, enligt SKL:s underlag och
kommentar, i cirkulär 1995:41, till ordningslagen (1993:1617). Följaktligen bör § 1
ändras från TN:s förslag:
Syftet med föreskrifterna är att upprätth§lIa den allmänna ordningen och att skapa
en torghandelsplats med prydliga st§nd som passar väl in i stadsbilden och miljön,
se bilaga 2. Endast denna typ av torghandelsst§nd är godkända. Placeringen av
torghandelsst§nd sker enligt bilaga 1.

till:
Syftet med föreskrifterna är att upprätth§lIa den allmänna ordningen och att skapa
en torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför
endast ske fr§n prydliga st§nd som passar väl in i stadsbilden. Placering av
torghandelsst§nd i Visby sker enligt bilaga 1.

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandels stånd, i tekniska nämndens förslag, utgår då ur
stadgan.
Ändringsförslaget har förankrats hos berörda *nstemän inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
,.

...... ~---- .........

(

/

Bilagor:
/'
Tekniska nämnden 2014-12-18 § 259
Tekniska nämnden 2014-01-29 § 12

2 (2)
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Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

Protokoll

259 Torghandelsstadga för Region Gotland - §terremitterat
ärende Rf § 17

Dm TN 2014-01-29, TN § 12,2014, TN 2013/2824, AU § 18,2014

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar att vidarebefordra förtydliganden av torghandelsstadgan till
regionfullmäktige.

•

Torgståndens mått och utformning, enligt torghandelstadgan, skall endast gälla för
Stora Torget

Regionful1mäktige hade återremitterat ärendet med motivering "att fiirslaget till stadga fiir

t01:ghatldeln endast verkar gälla fiir t01:ghandeln på Stora Tor;get oth att samma regler inte bär gälla fiir de
andra tor;ghandelsplatserna på Gotland samt oklarhet äver vad som ska gälla flir Hamnplan oth
Östertentrtlm. "
Platser, som är regionens torghandelsplatser enligt detaljplan är:
Stora Torget, del av, i Visby.
Fårösund, del av Stux 1:201.
Slite, del av torget, Österby 1:75.
Klintehamn, del av Strands 1:152.
Hemse, del av kv. Talgoxen
Efterfrågan av torghandelsplats är störst i Visby.
T orghandel är reglerade och angivna i detaljplanerna och är på det viset ytor där

användningsområdet är styrt. Regler kring torghandelsplatserna är styrda av torghandelsstadgan
och taxan. Utbudet kan inte styras.
Stora Torget
Till dagens nämndsammanträde hade förvaltningen lämnat i sitt förslag, att satrJiua mått på
utformningen av torgstånd, skulle gälla på samtliga regionens torgplatser.
Efter diskussioner vid dagens sammanträde, enas nämnden om att det inte behöver vara så.
Torgståndens mått och utformning, enligt torghandelstadgan, skall endast gälla för Stora
Torget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2014-01-29

TN §

12

AU §

5

Protokoll

Förslag till torghandelsstadga för Region Gotland

Tekniska nämndens beslut
el

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner förslag till torghandelstadga för fastställande i
regionfullmäktige.

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

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

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

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2014-01-29

Protokoll

Forts § 12
Finns ingen ledig torghandels plats att hänvisa till under tiden arrangemanget pågår
betalar Regionen inte ut någon ersättning för uteblivna intäkter till innehavaren av
torghandelsplats. Regionen kan ta torget i anspråk utan att avdrag på avgiften medges.
Hänsyn till detta har tagits vid fastställandet av torghandels taxan.

§ 7 Upplåtelsebevis
Innehavaren av torgplatsen får ett upplåtelsebevis. Upplåtelsebeviset ska förvaras på
torghandelsplatsen och ska kunna visas upp för polis eller
Samhällsbyggnads förvaltningens handläggare. Den hyrda torghandels plats en får inte
överlåtas.
Upphör sökande med sin torghandel i förtid ska anmälan göras till
Samhälls byggnads förvaltningen.

§ 8 Ordning och reda
Kravet på tillgänglighet är fastställt i lagstiftningen. Det innebär att ytor för
gångtrafikanter utmed och mellan torghandelsplatserna ska hållas fria för passage.
F örs älj ning av varor som kan medföra olägenhet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt får
inte säljas på allmän plats.

§ 9 Parkering av fordon.
Under försäljningstiden får inte fordon, släpvagn eller liknande finnas parkerade på eller
intill torghandelsplatsen.
På Stora torget i Visby, finns under sommarsäsong endast ett fåtal p-platser, de är till för
korttidsparkerade kunder.

§ 10 Renhållning
Efter försäljningstidens slut ska innehavare av torgplats, dagligen samla ihop avfall och
annat skräp från platsen och ta bort detta. Sker inte det, har Region Gotland rätt att ta
bort det på torghandlarens bekostnad.

§ 11 Om gällande regler och föreskrifter inte följs.
Bryter innehavare av torghandelsplats mot gällande regler och föreskrifter kan Regionen,
utan avdrag på avgiften, frånta innehavaren av torgplatsen rätten till platsen för den
resterande delen av uthyrningsperioden.
§ 12 Sanktioner
Sanktioner i övrigt regleras i Ordningslagen (1993:1 617) samt Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland. Vid försäljning av livsmedelsproduktet gäller
bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedels förordningen och föreskrifter enligt samma
författning.
ljusterare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5 (6)

Infrastuktur

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 5 augusti 2015

Regionstyrelsen

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
för åren 2015-2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
.. Omarbetat förslag till program för självmordsförebyggande arbete fastställs.

Bakgrund
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Som en del i
det arbetet har förslag på program för självmordsförebyggande arbete för åren 20152018 arbetats fram.
Ärendets beredning
En arbetsgrupp, med representanter från förvaltningarna och en person från
organisationen (H)järnkoll, arbetade fram ett förslag till program som efter
beslut i regionstyrelsen varit ute på remiss i nämnderna och hos NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa). Ledningskontoret har efter avstämning av remissvaren
med arbetsgruppen reviderat programförslaget.
Sammanfattning av nämndernas och NSPH:s remissvar och ledningskontorets
kommentarer är sammanställda i bilaga.
ledningskontorets bedömning
Remissvaren visar att nämnderna och NSPH är positiva till programförslaget. En del
synpunkter har inkommit som gör att det är ändamålsenligt att göra mindre
förändringar i programmet. De förändringar ledningskontoret föreslår har gjorts för
att förtydliga:
• möjligheten till samordning av det självmords förebyggande arbetet och
utbildningsinsatser
.. uppföljning och strategisk bevakning
.. att regionstyrelsen har ansvar för att erbjuda introduktionstillfållen om
förebyggande av självmord men inte att ge utbildning till samtliga medarbetare
• att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har mandat att själva välja metod för att ge barn och unga kunskap om psykisk
ohälsa
• att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden
gör prioritering av kompetensutveckling inom området i relation till andra
uppdrag

Region Gotland
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Org nr 212000-0803
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att kultur- och fritidsnämnden är en viktig aktör inom det
självmords förebyggande arbete bland ungdomar

Ledningskontorets bedömning är att förslaget till program för
självmordsförebyggande arbete efter remissförfarande och revidering kan sändas
vidare till region fullmäktige för ställningstagande till beslut.

./

Bilagor:

Bilaga 1 Sammanställning av inkomna remissvar angående "Program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 2015-2018",
Bilaga 2 Förslag till program för självmordsförebyggande arbete inom Region
Gotland för åren 2015-2018, uppdaterat 15-08-05

2 (2)
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Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 5 augusti 2015

Regionstyrelsen

Sammanställning av inkomna remissvar angående "Program för
självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren
2015-2018"
Inkomna synpunkter
Förslaget till program har remitterats till nämnderna och till NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa). Nedan presenteras sammanfattning av inkomna svar
med kommentar från ledningskontoret.

Remissinstans
Barn- och
utbildningsnämnden

Sammanfattning av synpunkter
Nämnden är positiv till föreslaget
program. De motsätter sig att en speciell
utbildningsmetod eller
utbildnings arrangör pekas ut i
dokumentet och kan inte åta sig att
utbilda i en metod gentemot elever som
de inte vet kostnad eller omfattning av.

Ledningskontorets kommentar
Ledningskontoret delar nämndens
uppfattning att detaljer kring
utbildningsmetoder inte bör fInnas med i
programmet och att nämnden har ansvar
för att fatta beslut om ändamålsenligt
tillvägagångssätt för att ge elever kunskap
omkring psykisk ohälsa. Omformulering
görs i programmet.

Det fInns behov i förvaltningen av
kompetensutveckling och strukturerat
arbete kring förebyggande av självmord.
Under åren 2015-2018 behöver i första
hand barn- och elevhälsans personal
kompetensutvecklas samt en plan göras
för kompetensutveckling av resterande
personal.

Ledningskontoret bedömer att hänsyn
bör tas till förvaltningens synpunkter på
möjlighet till att genomföra
kompetensutveckling.
F örändring görs i förslaget till program så
att uppdrag att kompetensutveckla
personal inom alla yrkeskategorier under
perioden 2015-2018 förändras till
uppdrag att göra en plan för
kompetensutveckling som kan anpassas
till de möjligheter förvaltningen har att
skapa ekonomiskt utrymme för
insatserna.

Samordning av för utbildning efterfrågas.

Ledningskontoret delar uppfattningen att
det är av stor vikt att utbildningsinsatser
samordnas mellan förvaltningarna i den
mån det är möjligt. Respektive nämnd, i
egenskap av egen myndighet, har eget
mandat att planera utbildning och
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resurser för det. Det är viktigt att viljan
till samarbete är tydlig och att det skapas
förutsättningar för samordning.
Revidering görs i programmet för att lyfta
fram detta.
Byggnadsnämnden

Nämnden tillstyrker förslaget i
programmet.
Samhällsbyggnads förvaltningen kommer
att identifiera funktioner som möter
brukare/kunder som är
självmordsbenägna och situationer med
hög risk för självmordskris.
Förvaltningen kommer att upprätta och
revidera rutiner för arbetet och
kompetensutveckla funktioner som
identifieras. I övrigt kommer
regionstyrelsens upprättade strategier och
uppdrag att genomföras och följas.

Gymnasie- och
vuxenutbildnings
-nämnden

Nämnden ställer sig bakom förslaget till
program.
Kompetensen behöver till viss del ökas
bland personalen och att det behövs mer
strukturerat arbete i förvaltningen kring
förebyggande av självmord.
Under åren 2015-2018 bör i första hand
barn- och elevhälsans personal
kompetensutvecklas, samtidigt som det
tas fram en plan som beskriver hur
resterande personal ska
kompetensutvecklas.
Att göra en gemensam utbildning för alla
medarbetare i gymnasieskolan är en allt
för stor satsning i förhållande till andra
uppdrag.

Motsvarande synpunkt är framförd av
barn- och utbildningsnämnden, se
kommentar ovan.

Samordning av utbildning efterfrågas.

Motsvarande synpunkt är framförd av
barn- och utbildningsnämnden, se
kommentar ovan.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Nämnden tycker initiativet att ta fram
programmet är bra. De har tidigare
efterfrågat att respektive förvaltning
belyser aspekter som rör självmordsrisker
och vidtar förebyggande åtgärder.
F örslaget till program anses tillgodose
detta.
Ett antal utvecklingsområden som hälsooch sjukvården behöver arbeta vidare
med har identifierats.
Riktlinjer och utbildning kan behövas, där Ledningskontorets bedömer att
andra samhällsfunktioner kan bidra, för
utbildning och samverkan med polisen
att medarbetare ska anmäla vapeninnehav ingår i det uppdrag hälso- och
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och riskindivider.

sjukvårdsnämnden har i programmet:
"Rapportering att enligt vapenlagen om
personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen."

Krisstöd av olika slag är förmodligen inte
det viktigaste att satsa på i ett
självmordsförebyggande program.

Ledningskontoret bedömer att det utifrån
kunskapsunderlag och arbetsgruppens
rekommendation är adekvat att
programmet innehåller strategi för att
förbättra krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord.

Värdet av statistik för självmordsförsök
är tveksamt och det fInns svårighet att få
heltäckande bild. Den kan möjligtvis
användas som kvalitetskontroll i vården.

Ledningskontoret bedömer att det är av
vikt att ta fram rutin för statistik gällande
självmordsförsök för att kunna följa upp
effekter av programmet.

Händelseanalys vid självmord som inte
föregåtts av vårdkontakt är ett mycket bra
förslag. Önskemål om att påbörja
pilotprojekt omgående.

Folkhälsomyndigheten arbetar för
närvande med att ta fram vägledning för
händelseanalyser. Ledningskontoret har i
kontakt med dem framfört att Gotland är
intresserade av att delta i pilottest under
hösten.

Målet för programperioden borde vara
djärvare för att skapa drivkraft: minska
förekomst av självmord med 50%.

Ledningskontoret bedömer att det fInns
svårigheter med att sätta viss procentsats
som mål för minskning av självmord
eftersom antalet varierar mellan 6-14 per
år.

Nämnden godkänner förslaget till
program.
Kultur- och fritids förvaltningen har
förutsättningar att ta en större roll i det
självmordsförebyggande arbetet än vad
som står i förslaget om personal får rätt
kompetens och utbildning. Det är positivt
med fokusering på detta område och
förvaltningen har identifIerat grupper av
medarbetare som bör få utbildning.
Möjlighet till samverkan och samarbete
fInns inom regionen, när det gäller
exempelvis utbildnings- och
informationsinsatser och preventivt
arbete kring ungdomar.
Uppdrag till föreningar kan göras
tydligare.

Ledningskontorets bedömning är att
möjligheten till tydligt deltagande från
kultur- och fritids förvaltningen i det
självmordsförebyggande arbetet fInns i
programmet genom det uppdrag samtliga
nämnder har att utarbeta rutiner för
arbete och kompetensutveckling. F ör att
tydligare lyfta fram att kultur- och
fritidsnämnden är en viktig aktör i det
preventiva arbetet kring ungdomar läggs
ett uppdrag till som tillägg under strategi
2 (specifIkt fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet): " Plan
tas fram för arbete och
kompetensutveckling kring förebyggande
av självmord."
Diskussioner kring samverkan inom
regionen och med externa aktörer bör
kunna inrymmas inom strategi 5 i
programmet (samverkan inom Region
Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet).
Förtydliganden görs under strategin för

Region Gotland
Ledningskontoret

41

Ärendenr

RS 2014/582

4 (5)

att tydligare lyfta åtgärder för
samordning.
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Nämnden tillstyrker förslaget i
programmet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer
att identifiera funktioner som möter
brukare/kunder som är
självmordsbenägna och situationer med
hög risk för självmordskris.
Förvaltningen kommer att upprätta och
revidera rutiner för arbetet och
kompetensutveckla funktioner som
identifieras. I övrigt kommer
regionstyrelsens upprättade strategier och
uppdrag att genomföras och följas.

Socialnämnden

Nämnden är positiv till förslaget.
Förvaltningen har identifierat flera
förbättringsområden och ideer inför
skapandet av rutiner för det
självmordsförebyggande arbetet.
Samordning av individuellt kris stöd torde
vara av värde för brukare, anhöriga och
medarbetare.
Utbildningsinsatser för samtliga
medarbetare i socialförvaltningen kan få
ekonomiska konsekvenser.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till
introduktionsutbildning för alla
medarbetare i Region Godand men
framhåller att det är av vikt att den
genomförs på olika sätt.

Ledningskontorets bedömning är att
respektive nämnd har mandat och ansvar
att göra bedömning av vilka medarbetare
som bör prioriteras att få utbildning och
att planera för att den genomförs.
Förändring görs i texten kring
regionstyrelsens uppdrag att erbjuda
introduktion kring
självmordsförebyggande arbete.
Ursprunglig skrivning kan missleda till
uppfattningen att regionstyrelsen har i
uppdrag att ge alla medarbetare
introduktions utbildning som
förvaltningarna därmed är ålagda att
möjliggöra för medarbetarna att gå.
Mandatet till beslut om
kompetensutveckling ligger på respektive
förvaltning som egen myndighet. Som
tillägg till det är tanken att regionstyrelsen
har ansvar för att erbjuda någon form av
mindre omfattande introduktion till
självmordsprevention, i form av
föreläsning eller informationsinsatser.

Det är ett ständigt pågående arbete som
måste fortgå även efter 2018.

Programmet uppdateras med uppdrag till
regionstyrelsen att revidera programmet
efter 2018.
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Tekniska
nämnden

Nämnden tillstyrker förslaget till
program.

NSPH (Nationell
Samverkan för
Psykisk Hälsa)

Insatser bör koncentreras kring kunskap,
delaktighet och helhetssyn.

Ledningskontorets bedömning är att de
flesta av strategierna handlar om detta
men att exempelvis även strategin om
skjutvapen fyller en funktion även om det
handlar om ett smalare område.

Alla inom regionen ska ha kunskap om
att självmordsförsök är ett rop på hjälp.
Personal inom elevhälsa, BUP,
vuxenpsykiatri, socialtjänsten
/boendestöd/hemsjukvård behöver ha
likvärdiga kunskaper i omhändertagande
av självmords benägen person.
All personal inom
skolan/ arbetslivscentrum är särskild
viktig i kunskapsuppbyggnaden.
Fråga om vad som händer på sikt och
vem som har ansvar för
kompetensuppbyggnad.

Ledningskontoret bedömer att uppdragen
i programmet för tiden 2015-2018 är en
start i strävan mot att kunskaper sprids
inom regionen och i hela befolkningen. I
programmet lyfts ansvaret upp för varje
nämnd att planera för
kompetensutveckling. Regionstyrelsen
har inte mandat att besluta om hur
utbildningen ska genomföras i respektive
nämnd. Förtydligande görs i programmet
av möjligheterna till och vikten av
samordning av utbildningsinsatser.
Arbetet kommer att fortsätta även efter
2018. Tillägg görs i programmet med
uppdrag till regionstyrelsen att planera för
revidering av programmet i början av
2019.

Det behövs större delaktighet i vården,
för sjuka och anhöriga. Vården ska bygga
på överenskommelser mellan
brukare/patient och anhöriga. Fokus ska
inte vara organisationens bästa. All
personal ges förutsättningar att stödja
patient/brukare när hen har behov.
Använd nya perspektiv och lösningar.

Ledningskontorets bedömning är att
rutinerna och arbetssätt inom de olika
förvaltningarna inte kan specificeras i det
övergripande programmet. Däremot ska
förvaltningarna enligt programmet ha
rutiner för självmordsförebyggande
arbete. Det innebär att hälso- och
sjukvården kommer att specificera och
införa arbetssätt som främjar det
självmordsförebyggande arbetet.

Inför ÄldreSam och V uxSam med tydlig
organisation i W<.et med BarnSam.

Beslut om detta ingår inte i processen
kring att ta fram program för
självmordsförebyggande arbete.

Tydligt beslut ska tas om vem som är
regionsamordnare inom programmet.

Tillägg görs i programmet med uppdrag
till regionstyrelsen att utse funktion som
bevakar nationella kunskapsläget och
deltar i nationella och regionala nätverk.
F örtydligande görs i programmet av
regionstyrelsens uppdrag att övergripande
följa upp programmet i samband med
årsredovisning 2016 och 2018.

Vikten av samverkan och
informationsutbyte med externa aktörer
på Gotland kan inte nog understrykas.

Omformulering görs i progranlmet för att
tydligare beskriva uppdrag kring att
samordna arbetet inom Region Gotland
och med externa aktörer.
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Inledning
Drygt 1600 personer tog sitt liv i Sverige under år 2013 och knappt 7400 personer
vårdades på sjukhus till följd av självmordsförsök 1.
Den totala kostnaden i samhället, indirekta och direkta kostnader, för ett enskilt
självmord beräknas till cirka 18,7 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett
självmordsförsök 2. På Gotland tar mellan 6-14 personer sitt liv per år och runt 50
personer gör självmordsförsök.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Programmet
för självmordsförebyggande arbete kommer att ingå i det, som ett delprogram.
Arbetet med förslaget till program för självmordsförebyggande arbete har gjorts i en
arbetsgrupp med representation från förvaltningarna och en hjärnkollsambassadör.
Diskussion har förts med Tryggare Gotland (brottsförebyggande arbete mellan polis,
länsstyrelse och Region Gotland i samarbete med externa organisationer),
representanter från Falck Ambulans AB, Sjukvårdsrådgivningen Previa, Finsam,
Sjukhuskyrkan, ideella organisationen SuicideZero, NASP (Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) samt ambulans överläkare.
Förslaget till program remitterades till regionens nämnder och till NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa) och reviderades något efter det.

Syfte
Syftet med programmet för det självmordsförebyggande arbetet är att minska antalet
självmord och självmordsförsök på Gotland under åren 2015-2018.

Strategier och satsningar inom Region Gotland år 2015-2018
Utifrån fakta och identifierade risker och behov prioriteras fem strategier inom
Region Gotland för att minska antalet självmord och självmordsförsök under åren
2015-2018:
1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
2. Specifik fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
3. Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
4. Säker hantering av skjutvapen
5. Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet

Implementering av strategierna i verksamhet och uppföljning
Nedan anges uppdrag till nämnderna som bedöms vara särskilt viktiga att satsa på för
att strategierna ska få genomslag i praktiskt arbete. En del av uppdragen finns redan i
verksamheterna och lyfts fram eftersom de bedöms ha stor betydelse. Det kan finnas
behov av att strukturera och fokusera arbetet samt att öka samverkan mellan
förvaltningarna. Andra uppdrag är nya utifrån identifierade behov.
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U tifrån uppdragen ansvarar respektive nämnd för planering av aktiviteter med tydliga
delmål och indikatorer för uppföljning. Arbetet lyfts in i ordinarie system för ledning
och styrning i verksamheterna. Vid planering av åtgärder tas hänsyn till grupper med
ökad risk för självmordsförsök och självmord. Åtgärderna anpassas även för att
fungera väl i olika grupper, hänsyn tas till exempel till ålder, kön och utbildningsnivå.
Tidigare skrivning
Samarbete görs över nämndgränser där
det är ändamålsenligt.

Ny skrivning
Samarbete görs med fördel över
nämndgränser till exempel genom
samordning av utbildningsinsatser.

Uppföljning görs årligen i verksamheternas ordinarie system för resultatuppföljning.
Tillägg
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning av programmet.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med årsredovisning år 2016 och 2018
sammanställa nämndernas resultat utifrån uppdragen samt förekomsten av självmord
och självmordsförsök i befollmingen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhetfo'r medborgarna på Gotland eftersom det
självmords förebyggande arbete ingår som en del av det.

Strategier och uppdrag under är 2015-2018
1 Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: Samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling fInns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära* och situationer med hög risk för
självmordskris*. Respektive nämnd defInierar vilka funktioner det gäller inom
verksamheten.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: HSN

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gällas
i hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en
del i Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i "första hjälpen för psykisk
hälsa".
Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.

*Definitioner, se sidan 7
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Ny skrivning
Erbjuda introduktionstillfållen kring
självmordsprevention riktad till
medarbetare inom Region Gotland.

2 Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Tidigare skrivning
Barn och unga ges kunskap i skolan
om tecken på psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord enligt
metod rekommenderad av NASP.

Ny skrivning
Barn och unga ges kunskap i skolan
om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserad metod.

Tidigare skrivning
Personal inom alla yrkesgrupper i
skolan har kunskap om och skolan har
tydliga rutiner för upptäckt av risk för
självmord och självmordsförsök.

Ny skrivning
Skolan har tydliga rutiner för upptäckt
av risk för självmord och
självmordsförsök.
Plan tas fram för att personal i skolan
har kunskap om psykisk ohälsa.

Tillägg
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: KFN

Plan tas fram för arbete och kompetensutveckling kring förebyggande av
självmord.
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk
ohälsa.
3 Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: RS

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök
och självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid
allvarlig händelse.
4 Säker

av

Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Rapportering enligt vapenlagen (SFS 1996:67 § 6) om personer som ur medicinsk
synpunkt inte är lämpliga att hantera skjutvapen.
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5 Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på
Gotland.

Tidigare skrivning
Ta fram och implementera arbetssätt
för regelbunden samverkan för
självmordsprevention inom Region
Gotland och med externa aktörer.

Ny skrivning
Säkerställa att det flnns arenor för
regelbunden samverkan kring
självmordspreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa
aktörer. I dessa
samverkanssammanhang kan
exempelvis utbildningsinsatser
samordnas.

Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland
personer som inte haft kontakt med sjukvården.

Tillägg
U tse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring
självmordsförebyggande arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk.
Genomföra övergripande uppföljning av programmet i samband med
årsredovisning 2016 och 2018.
Planera arbete för revidering av programmet i början av 2019.

Konsekvenser
Fokusering på de uppdrag som flnns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specif11m processer, tydliggörande av rutiner, nya samarbeten etc. Det kan leda till
behov av omfördelning av resurser i verksamheten. Exempel på det skulle kunna
vara arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i skolan och kompetensutveckling i
verksamheterna.
Ä ven nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.
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Definition av begrepp

Självmordsförebyggande och suicidprevention

Självmordsförebyggande och suicidprevention är synonyma begrepp för åtgärder
med syfte att förhindra självmord och självmordsförsök 3.
I programmet används begreppet självmords förebyggande i första hand.
Suicidprevention används som begrepp i vissa fall när det gäller åtgärder gentemot
självmordsnära personer, inom exempelvis hälso- och sjukvård.
Självmordshandling
II

II

Självmordsförsök - Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att
sätta sitt liv på spel eller göra intryck aven sådan avsikt, men som inte leder till
döden
Självmord 4

Självmordstankar

Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa kan
utvecklas till avsikter, planer och eventuellt
beslut 4
Självmordsrisk

Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken under hela livet 4
Självmordskris

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösnillgsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självmordsnära

Begreppet självmordsnära används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett självmordsförsök
- har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga
under den närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga självmordstankar ändå bedöms vara i riskzonen för
självmord på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för
starkt negativa livshändelser 4
Självmordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 1
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Faktaunderlag

Orsaker till självmord och självmordsförsök
Självmord och självmordsförsök påverkas av flera olika faktorer: psykisk hälsa,
biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma livshändelser, psykologiska och
sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska miljön 5.
Innan en person gör självmordsförsök eller tar sitt liv pågår en självmordsprocess.
Personen börjar tänka på självmord och över tid går dessa tankar över i
kommunikation kring självmord som kan observeras mer eller mindre tydligt för att
så småningom leda fram till självmordsförsök och självmord. Självmordsprocessen
startar när flera riskfaktorer har anhopats samtidigt som personen upplever avsaknad
av stöd. Exempel på sådana situationer är förluster, negativa besked,
relationsproblem, stress, våld eller psykiskt trauma. Självmordshandlingen
uppkommer när personen varit en tid i självmordsprocessen och något utlöser en
självmordskris då personen inte kan se något annat sätt att handskas med situationen
än att ta sitt liv. Det är vanligt att en självmordshandling sker som en impulshandling.
Den utlösande faktorn kan vara en specifIk situation med ökad stress och påfrestning
4,6,7

Hos barn och unga är den suicidala processen ofta kortare än hos vuxna

7.

9 av 10 personer som tar sitt liv har någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är
depression och alkoholmissbruk. Hälften av personerna som tar sitt liv har haft
kontakt med psykiatrin 8.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor men vanligare med
självmordsförsök bland kvinnor 6.
Det är skillnad på riskfaktorer för att självmord ska inträffa någon gång i livet och
risksituationer för utlösning av självmordskris då en person genomför själva
handlingen 6.
Riskfaktorer för att självmord kan inträffa någon
gång i livet
" I fosterlivet: modems stress, sjukdom/rökning/missbruk
" Att vara adopterad
" Föräldrars bristande hälsa
"Vanvård, fYsisk och psykisk
"Fysisk sjukdom och värktillstånd
°Relationsstördningar
"Psykiskttrauma; mobbning, våld, övergrepp
"Förluster, i vid mening, avegendomlhälsaJ
tillhörighet/identitet
"Migrationserfarenhet
"Homo-. bi-o transsexualitet
"Psykisk sjukdom, särskilt depression, anorexi,
missbruk, psykos
OTidigare självmordsförsök
"Hopplöshet

Risksituationerför självmord
"Att bli utsatt för våld eller kränkning
"Separationer(att förlora nära relation, arbete, social status)
"Att bli anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt
c l\.tt rål:a ut för naturkatastrofer
"Livskriser
"Att självmord inträffat i närgruppen
"Övergångsfaser i livet
-att lämna föräldrahemmet
-menopaus
-pensionering
"Inom den psykiatriska vården
-byte av behandling eller behandlare
-avbrott eller avslut i behandlingen
-upprepade behandlingsmisslyckanden
-penrussion
-utskrivning från vårdavdelning

Källa: SRingskog Vagnhammar, D. Wasserman Första hjälpen vi självmordsrisk

Det fInns ett samband mellan självmord och tillgång till metoder för att genomföra
det. Exempelvis fInns samband mellan självmord och tillgång till skjutvapen och
faktorer i den fysiska miljön. Hur media rapporterar om självmord har också
betydelse. Det handlar om risk för imitation. Risken för att andra personer begår
självmord efter rapportering i media ökar om tydlig beskrivning görs av metod och
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budskapet uppfattas heroiskt eller då negativa konsekvenser och alternativ
behandling för psykisk ohälsa utelämnas 8.

Förebyggande av självmord
WHO (iYlorld Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan fiir
p-!ykisk hälsa fiir åren 2013-2020. I planen den anges målet att självmord i befolkningen
ska minska med 10 procent till år 2020 9.
Påverka bakomliggande faktorer

Självmord och självmordsförsök kan förebyggas genom att påverka bakomliggande
faktorer som ökar risken för självmordshandling. Det är till exempel förebyggande av
psykisk ohälsa och missbruk i befolkningen samt att minska arbetslöshet och behovet
av ekonomiskt stöd 4,8.
Det är väsentligt att barn och unga har goda livsvillkor och att de får skyddsfaktorer
under uppväxten som motverkar psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är bland annat att ha
tilltro till sig själv och förmåga att söka och få stöd av andra, att vara öppen för andra
människors erfarenheter och för nya ideer samt att ha bra relation till andra
människor. I skollag och läroplan anges att målen för skolan handlar om både
utbildning och social fostran. Arbetsmiljön i skolan behöver även vara god så att
elever uppnår kunskapsmål och samtidigt mår bra. Personal i skolan behöver stöd för
att minska stress och oro i skolarbetet. En hälsofrämjande skola bör utöver specifIka
kunskapsmål även ge en utbildning om psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering
samt kamratstöd. Till den undervisningen bör kunskap om förebyggande av
självmord också infogas. Det måste planeras noga med evidensbaserade metoder för
att få rätt effekt 4.
Att förebygga mobbing och att ge föräldrar evidensbaserat föräldrastöd är andra
åtgärder som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga 4.
Tillgänglighet till vård och behandling av god kvalitet vid psykisk ohälsa och
missbruk påverkar förekomsten av självmord. För barn och unga behövs en väl
fungerande första linje för vård vid psykisk ohälsa. Första linjen innebär den funktion
eller verksamhet som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat psykiskt
eller psykosocialt hälsoproblem som är i behov av bedömning och eller vård 10.
Frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället kan vara en resurs för att
medverka till att bryta isolering och att stötta i samband med personliga kriser 8.
Försvåra för självmordshandling

Åtgärder behövs för att minska tillgången till metoder för självmord som har hög
dödlighet. Ju svårare det är att få tillgång till höggradigt dödliga metoder för
självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre dödlig metod
och därför överlever. Det kan till exempel handla om att det fInns barriärer i den
fysiska miljön. Åtgärder kan också göras för att försvåra för självmordshandling när
en person kommer in i en självmordskris så att impulsen att genomföra handlingen
kan gå över och personen istället kan få vård och stöd. Det kan till exempel handla
om att personer med nedsatt psykisk hälsa inte ska ha tillgång till vapen och att
läkemedel förvaras säkert Il.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Tidig upptäckt av personer som redan är inne i självmordsprocessen med snabbt
omhändertagande gör att självmordshändelser kan undvikas. Ökad kunskap behövs i
befolkningen om självmord, myter, rädslor och tabun samt vart man vänder sig för
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att få hjälp och stöd. Det är större sannolikhet att möta en person med behov av akut
hjälp på grund av psykisk ohälsa än person med hjärtstillestånd. De flesta som tänker
på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen om de får stöd och vård. En stor del av de
som tar sitt liv har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle
kunnat medföra att den självmordsprocessen hade avtagit. En statlig utredning har
påvisat behovet av utbildning i jO'rJta f?jälpen till p!ykiJk ohälJa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health .t<zrJt Aid Training kommer ursprungligen från
Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för jO'rJta f?jälpen jO'r p!ykiJk hälJa men förkortas även här MHFA 12,14.
Tillgängligheten till vård för självmordsnära personer är viktig och kontaktvägar
behöver vara kända i befolkningen 4,5. Det gäller vid pågående självmordshandling,
och när en person försökt ta sitt liv men även när en person är inne i en
självmordsprocess för att undvika att en självmordskris udöses så att en
självmordshandling genomförs.
Snabb bedömning inom hälso- och sjukvård, rätt behandling, kontinuitet och
uppföljning av vård är väsentligt. Andra insatser som är viktiga för självmordsnära
personer är sociala interventioner som till exempel krisstöd, råd, information och
psykosociala behandlingskontakter. Stöd av olika former behövs till anhöriga i
samband med självmord men även till en självmordsnära persons anhöriga.
Närstående till självmordsnära personer har en viktig roll i stödet till den
självmordsnära personen, och bör involveras, men samtidigt egen ökad risk för att
hamna i självmordsprocess eller att situationen udöser en självmordskris 4,5.
Det akuta omhändertagandet i samband med en självmordshandling, till exempel hot
om självmord på allmän plats kan med fördel samordnas mellan
"blåljussfunktionerna" polis, ambulans, räddningstjänst och alarmcentral för att få till
snabbt omhändertagande. Det har bland annat gjorts i Stockholm och Jönköping 13,14.
Kompetens i akut omhändertagande av självmords benägen person är också av vikt
för att bryta pågående självmordshandling.
Samverkan och uppföljning

Samverkan mellan olika aktörer i samhället behövs i det självmordsförebyggande
arbetet. Stödet kring självmordsnära personer behöver planeras över organisatoriska
gränser. Uppföljning av självmordshändelser, bredare än bara i hälso- och
sjukvården, ger kunskap som kan användas för att förbättra samarbetet mellan
aktörer och hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden
4,5,10

Foll<hälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer i början av 2016 att lansera ett
kunskapsstöd för bred händelseanalys av självmord bland barn och unga.
Nationella strategier

I nationellt handlingsprogram för förebyggande av självmord, beslutat av riksdagen,
flnns 9 angivna strategier 5:

1 lllJatJer Jomfräl1(jar goda li')J(;!JanJerfl/r mindre gynnade grupper
Genom arbete i förskola, skola och fritidsverksamhet kan utvecklingen av barns och
ungas kompetenser främjas. Då kan risken för psykisk ohälsa och självmord minskas
även för barn med mindre goda förutsättningar .
• * NASP - Natinellt centrum för suicidforsning och prevention av psykisk ohälsa.
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2 Minskad alkoholkonsumtion i bifolkningen och i högriskgrupperflir galvmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoderflir galvmord
4 S;alvmordsprevention som hantering av p!Jkologiska misstag
Självmord ses som en psykologisk olycka som skulle kunnat förhindras. Bred
analys av händelsen, inte bara inom vården, behövs för att kunna förebygga att
likande olyckor sker.
5 Medicinska, p!Jkologiska och p!Jkosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det flnns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spndning av kunskap om evidensbaserade metoderflir att minska galt;mord
NASP(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
har expertfunktion inom suicidprevention i Sverige och arbetar med utveckling
av suicidpreventiva metoder, utbildning och information.
7 Kompetenshijning at; personal och andra '!Jckelpersoner i l;ård och omhändertagande av personer
med galt;mordsprobiematik
Ökad kunskap behövs i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter
där medarbetarna kommer i kontakt med självmordsnära personer. Det handlar
inte bara om medarbetare som arbetar inom psykiatri och beroendevård utan
även till exempel medarbetare i primärvård, olika typer av handläggare, personal i
äldrevård och så vidare.
8 Händelj-eana!ys i samband med Lex Maria anmälningar
Hälso- och sjukvården ska anmäla alla självmord som inträffat under pågående
vård eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt, enligt Lex Maria.
9 Stöd tdlfrivilligorganisationer
Frivilligorganisationer kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram
perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På detta sätt kan de påskynda en
utveckling i önskvärd riktning.
Prioriterade åtgärder enligt Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell förening som för närvarande är stark opinionsbildare och
biirare av kunskap ILti~g självmord. De lyfter fram några
som särskilt viktiga i
det självmordsförebyggande arbetet: uppmärksammande av risk för självmord och
krisstöd i form av kriscentra, breda händelseanalyser samt tydliga insatser i skolan.
De förespråkar att skolorna använder Miami-modellen för självmordsförebyggande
insatser. Det innefattar bland annat regelbunden kompetensutveckling för alla
personalgrupper i skolan kring självmordsprevention samt tydliga rutiner för
bedömning av risk för självmord bland barn och unga. I skolan flnns
specialistutbildade så kallade trust jpecialists som har lång utbildning om psykisk ohälsa
och behandlingskompetens. De har livskunskap med eleverna samt är de som
genomför bedömningar och samtal om en elev uppfattas ha ökad risk för självmord
15

Stödmaterial

WHO har tagit fram stödmaterial för det självmordsförebyggande arbetet som kan
användas i svenska förhållanden. Det flnns att tillgå via NASP (Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)hemsida.
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•

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret,
ambulans och SOS-alarm

•
•
•

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för allmänläkare
Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media
Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever - ett
stödmaterial för lärare och annan skolpersonal

•
•
•

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården
Att förebygga självmord: ett stödmaterial för fångvården
Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande

•

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen

Stödmaterialet för förebyggande av självmord och självmordsförsök hos skolelever är
specifikt anpassat till svenska förhållanden av NASP. I det fmns bland annat kunskap
om skydds faktorer för barn och unga, upptäckt och hantering av självmordsnära
elever samt åtgärder om självmord inträffat.
NASP har även framtaget stödmaterial till föräldrar och till skola.
Länk till stödmaterial från WHO och NASP
Flera organisationer har tagit fram stödmaterial som kan användas i det
självmordsförebyggande arbetet och erbjuder stöd via telefon eller chatt.
Länk till Nf\SP hem.sida med infonnation
myter och risksignaler fÖr~Jymord.

011'1

hjiilplinjer och enkel information om

Länk tilLY-,'lrdJtwden 11 Ti hemsida för stÖd till barn y{igalhJgCl
Utbildningar som stöds av NASP

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
tillhandahåller utbildningar som kan användas i det självmordsförebyggande arbetet
16

Flinta f?Jalpen till pijkisk ohälsa, MHJA"'
MHFA fmns med inriktning både för först hjälpen för unga, vuxna och äldre.
Utbildningen är så kallad kaskadutbildning som innebär att instruktörer får utbildning
för att i sin tur kunna utbilda andra personer. Instruktörsutbildning ges via NASP
och kostar 19 500 kronor. Den omfattar 5 dagar. Utbildningen som sedan ges av
instruktörerna till andra sker i grupp rned cirka 16 personer. Varje grupp får en
utbildning på 12 timmar uppdelad i 4 moduler där varje del är 3 timmar. Utbildning i
respektive modul kan ske vid separata tillfällen eller läggas ihop. Utbildningen i
MHFA med inriktning mot unga är även den delad i 4 moduler men varje modul är
något längre; 3,5 timmar. Utbildningen i MHFA med inriktning mot unga och äldre
är riktad till personer som exempelvis arbetar med dessa grupper. Tanken är inte att
exempelvis ge utbildningen till elever i skolan.
Akut omhändertagande av !Jalvmordsbenägen person,AOJP
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP är en utbildning som
riktar sig till personer som i sitt yrke möter personer i akuta självmordssituationer.
Utbildningen är inte vetenskapligt utvärderad men omfattande praktisk användning
visar goda erfarenheter som gör att den rekommenderas av NASP. Den utvecklades
som en del i Stockholms läns projekt för självmordsprevention. Aven denna
utbildning är kaskadutbildning. Instruktörsutbildning ges via NASP och kostar 5000
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kronor. Den omfattar 2 dagar. Utbildningen som sedan ges via instruktörerna är en
endagskurs på 5-8 timmar i grupper om cirka 12 personer.

Introdttcerande tttbildning i galvmordsprevention
Introduktion till självmordsprevention innebär att ge grundläggande kunskap om
psykisk hälsa, myter om självmord, risker och stöd. Sedan några år har NASP
tillsammans med kommuner i Stockholm ett pågående projekt Aktion livräddning. Det
innebär att personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med
självmordsnära och sårbara människor får en dags introduktionsutbildning i
självmordsprevention.
KttnskapJSeminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och ttnga
NASP ger utbildningen Kärleken är den bästa kicken som är en utbildning riktad till
personer som arbetar med ungdomar. Den är 2 dagar och kostar 3500 kronor per
deltagare. Den ger kunskap för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Den
som gått utbildningen kan i sin tur utbilda ungdomar. Det flnns inget formellt
upplägg för hur utbildningen ges till unga. Kunskapen kan användas som del i någon
form av utbildning i "livskompetens". NASP rekommenderar att "livskompetens" är
något som skolorna satsar på, exempelvis att ha schemalagd tid för utbildning kring
detta.
2015 presenterades en vetenskaplig studie som fått medial uppmärksamhet. Den
visar att riktad utbildning till unga om tecken på psykisk ohälsa har effekt för att
minska antalet självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner bland skolelever 1416 år gamla. Det kallas för "Youth Aware of Menthal Health Programme" 17. Det är
dock inte testat i Svenska förhållanden.

Förekomst av självmord och självmordsförsök på Gotland
För detaljer, se diagram och tabeller i bilaga 2.
Självmord på Gotland

De senaste 5 åren har mellan 6-14 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 9 personer per år.
Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med självmord bland män än bland hinnor.
Av de personer som tagit sitt liv på Gotland sedan 1997 har fler varit i åldern 40-59
år än i andra åldersgrupper. Minst antal självmord har genomförts av personer i
åldern 0-19 år, totalt 7 personer under de 17 år som det flnns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som flnns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det flnns inte något tydligt mönster bland kvinnor som tagit sitt liv på Gotland i
vilket tillvägagångssätt som använts. Bland män syns det tydligt att fler tagit sitt liv på
annat sätt än genom förgiftning. Tillförlitlig statistik flnns inte för att analysera de
metoder som använts då tillvägagångssättet angetts som annat sätt än förgiftning.
Bland de personer som tog sitt liv under 2014 som haft kontakt med sjukvården var
hängning det vanligaste tillvägagångssättet. Medarbetare hos polisen och
ambulanssjukvården på Gotland har bilden av att flest självmord på Gotland skett

12 (25)

55
Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/582

genom hängning och skjutning. Polisens uppgifter om självmord på Gotland visar
inte några mönster i form av speciellt utsatta platser.
Vid jämförelse med riket räknas antalet självmord om till antal per 100 000 invånare.
På Gotland har antalet självmord varierat mellan åren och totalbefolkningen är liten.
Det gör att det flnns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket. Rangordnas
länen utifrån det län som har lägst förekomst av självmord år för år framgår stor
variation i placeringen för Gotland. Vissa år har Gotland haft högst antal i jämförelse
och vissa år har Gotland varit bland de län som haft lägst antal självmord. Vid analys
av antal självmord under flera år syns det att förekomsten av självmord bland män på
Gotland under flera år varit något vanligare än i riket. När det gäller kvinnor har det
varierat mellan åren om antalet självmord varit högre eller lägre i förhållande till riket.
Vid jämförelse med riket av självmord i olik:a åldersgrupper framgår att det varierar
om förekomsten på Gotland varit högre eller lägre än i riket. I åldersgrupperna 0-19
år och 80+ år har däremot förekomsten varit högre jämfört med riket under samtliga
år då minst en person i de åldersgrupperna tagit sitt liv på Gotland tros att det
faktiska antalet självmord i de åldrarna är lågt.
Självmordsförsök på Gotland

Mellan åren 2009 och 2013 har i medeltal 22 män och 27 kvinnor vårdats på sjukhus
för självmordsförsök. Antalet har ökat både bland kvinnor och bland män sedan år
2007.
Av de personer på Gotland som vårdads på sjukhus för självmordsförsök mellan år
2009 och 2013 var de flesta kvinnorna i åldersgruppen 20-39 år och yngre än 19 år.
Bland män var det flest i åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år.
Det är vanligare på Gotland att män vårdats på sjukhus för självmordsförsök än i
riket.
Att mäta självmordsförsök genom antal personer som vårdats på sjukhus ger inte en
sann bild av antalet. Det flnns ett antal personer som gjort självmordsförsök men
inte vårdats på sjukhus i samband med det.

Självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
Påverkan av bakomliggande faktorer

Arbete för att förebygga psykisk ohälsa, hos barn och unga, vuxna och äldre sker
genom grunduppdrag i
flesta förvaltningarna" Sam01:dning av
mom
Region Gotland för att förbättra psykisk ohälsa hos barn och unga görs via BarnSam,
samverkan mellan förvaltningarna i Region Gotland. Tydlig samordning av arbetet
att förebygga psykisk ohälsa kring vuxna och äldre flnns inte på motsvarande sätt.
För närvande pågår arbete inom hälso- och sjukvården med att planera för tydlig
struktur första linjens vård för psykisk hälsa bland barn och unga. I arbetet ingår att
göra verksamheten tillgänglig och känd i befolkningen samt att arbeta med rutiner
tillsammans med socialtjänst och elevhälsa. I förlängningen skulle arbetet kunna leda
till att medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med "första linjens
vård" arbetar närmare barn och ungdomar på plats i skolan.
Försvåra för självmordshandling

Varje år rapporterar läkare i sjukvården cirka 5-8 gånger per år i enlighet med
vapenlagen om personer som inte är lämpliga att hantera skjutvapen. Det är
rimligtvis en underrapportering med tanke på antal vapenlicencer som flnns. Polisen
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kontaktas även av och till av anhöriga som upplever att en person inte är lämplig att
inneha skjutvapen, där polisen bedömer att det varit adekvat med anmälan från
sjukvården 18.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Inom ramen för regionens krisberedskap pågår planering för arbete med att kartlägga
vilket stöd som finns för individer i kris. I nuläget saknas regiongemensamt
omhändertagande för individuellt kris stöd och tanken är att under 2015 arbeta fram
det. Det kommer även att innefatta krisstöd i samband med självmord och
självmordsförsök och göras i samarbete med andra externa organisationer.
Inom psykiatrin har riktlinjer tagits fram för praktiskt arbete med patienter som är
självmordsnära. Det innehåller bland annat skattningsskalor för bedömning av risk
för självmord.
I flera verksamheter i Region Gotland har en del medarbetare fått utbildning kring
självmordsprevention, exempelvis via NASP. Inom socialförvaltningen och hälsooch sjukvården finns några medarbetare som är instruktörer i första hjälpen i psykisk
hälsa, MHF A. Strukturerad samordning av utbildning inom och mellan förvaltningar
saknas. Inom BarnSam har behov framkommit av gemensam introduktion för
medarbetare i Region Gotland om psykisk ohälsa och risk för självmord.
Samverkan mellan Region Gotland och externa aktörer med blåljusfunktion
efterfrågas.
Samverkan och uppföljning

Polisen kontaktar chefläkare i hälso- och sjukvården efter självmord. Har personen
haft kontakt med hälso- och sjukvården inom 4 veckor görs Lex Maria anmälning
och händelseanalyser. Om så inte är fallet görs ingen vidare analys eller uppföljning.
Strukturerad kontakt mellan NASP och Region Gotland har inte förekommit.

Bedömning av risker och behov på Gotland
Påverkan av psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt på Gotland eftersom det är den främsta
orsaken till självmord samt att antalet självmordsförsök ökar. Samordning på
övergripande nivå i det arbetet för vuxna och äldre vore av vikt inom Region
Gotland. Det tas emellertid inte upp i strategierna för det självmordsförebyggande
arbetet. Det är istället önskvärt med tydlig samord!1jng hing den frågan som en del
av det regionövergripande follmälsoarbetet.
Specifika insatser för barn och unga

Det finns ett behov av att i det självmordsförebyggande arbetet specifikt lyfta fram
behovet av insatser kring barn och unga eftersom en stor del av de personer som
genomför självmordsförsök är under 20 år. Även om antalet självmord varit få i den
åldersgruppen så har det relativt sett varit fler fall än i ril<.et de år då en ung person
tagit sitt liv på Gotland. Det bedöms även viktigt att göra åtgärder så att barn och
unga utveckla kompetenser som skyddar mot självmord senare i livet eftersom de
flesta av självmordsförsöken genomförts av personer i åldern 20-39 år.
Det är av vikt att arbetet, inom hälso- och sjukvården, med tillgång till första linjens
vård för barn och unga vid psykisk ohälsa, får framgång. Tydlig samverkan i det
dagliga arbetet mellan förvaltningarna kring ungdoms häls a bedöms också vara
betydelsefullt.
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Skolan har uppdrag enligt skollagen att arbeta för att stärka barn och unga och inte
enbart nå kunskapskrav i skolämnena. Fokus på hälsofrämjande skola skulle
ytterligare kunna stärka det arbetet med exempelvis tydlig plan för att ge barn och
unga kunskap som stärker "livskompetens" , exempelvis genom schemalagda
aktiviteter, samarbete med andra förvaltningar i Region Gotland och externa aktörer.
I det arbetet kan utbildningen kärleken är den bäJta kicken vara användbar liksom
WHO:s stödmaterial för förebyggande av självmord och självmordsförsök bland
skolelever.
Arbetet med likabehandlingsplaner och mobbingförebyggande åtgärder kan stärkas.
Det skiljer sig mycket mellan skolorna i hur stor del av eleverna som upplever att
vuxna på skolan arbetar för att förhindra mobbing (18).
Kunskap om psykisk ohälsa och om förebyggande av självmord behöver säkras i alla
yrkesgrupper som arbetar i skolan.
Minska tillgång till metoder för självmord

Tillgång till skjutvapen har hög relation till förekomst av självmord. På Gotland är
skjutning ett av de självmordssätt som dominerar och polisen uppfattar att det flnns
en underrapportering från sjukvården om personer som inte är lämpliga att hantera
skjutvapen. Förekomsten av självmord bland män är även något högre på Gotland än
i riket. Detta gör att det flnns behov av att se över och säkra rutiner i hälso- och
sjukvården för rapportering enligt vapenlagen. Något behov av åtgärder i den fysiska
miljön har inte identiflerats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov flnns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befollmingen eftersom antalet
självmord inte minskar och antalet självmordsförsök ökar. Självmord och
självmordsförsök kan förhindras om självmordsprocessen bryts. Stor del av de
personer som tar sitt liv använder hängning som metod vilket till viss del kan kräva
en del planering. Det visar att det flnns utrymme för att arbeta med att fånga upp
personer som är inne i självmordsprocessen, att ge vård och stöd innan den suicidala
processen leder till självmordshandling. För att det ska vara möjligt behöver personer
i omgivningen reagera på tecken att en annan person är inne i en självmordsprocess.
Det flnns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
på
samt V9<rt stöd
att tillgå. Region Gotland
utbildping
av medarbetare bidra till ökad kunskap i befolkningen.
Samarbete kan även göras med externa aktörer för att sprida kunskap. Generell
introduktion om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord kan användas,
exempelvis på liknade sätt som det har gjorts i Stockholmskommuner.F'iirJta !valpen
pr p!ykiJk bä/Ja, MHFA skulle behöva spridas i samhället så att det blir en "allmän
kompetens" på motsvarande sätt som hjärtlungräddning är. Även stödmaterial från
WHO och andra aktörer kan användas tydligare i verksamheterna.
Förutom att utbilda medarbetare i Region Gotland för att sprida kunskap i samhället
och bidra till god arbetsmiljö behövs kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord i verksamheter där medarbetare kommer i kontakt lued
självmordsnära personer. Det handlar om funktioner som ger vård och stöd till
personer i samband med självmordsförsök och vid genomförda självmord men även
om funktioner som möter personer med hög risk för självmord och i situationer som
skulle kunna utlösa självmordskris. Det gäller spridda typer av funktioner, allt från
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handläggare av personalärenden till medarbetare i räddningstjänst. Analys av vilka
dessa funktioner är inom respektive verksamhet kan göras med stöd av kunskap om
kända riskfaktorer och risksituationer för självmord.
MHF A,fo"rsta f?jälpen.flir prykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
fInns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det fmns även
utbildade instruktörer i MHFA på Gotland inom organisationer utanför Region
Gotland. Samtliga inriktningarna inom MHFA bör användas. Bland unga är antalet
självmord få men det är vanligare med självmordsförsök bland unga än i andra
åldersgrupper. Det är få faktiska fall av självmord bland äldre men relaterat till hur
många personer i den åldersgruppen som bor på Gotland är det vanligare jämfört
med i riket och till och med vanligare i den åldersgruppen på Gotland än i andra
åldrar vissa år.
Tydigt behov av samordnat kris stöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar fmns behov på
Gotland av möjlighet till aktivt stöd då någon tar kontakt för att erbjuda krisstöd och
uppföljning. I samband med självmordsförsök behöver rutiner säkras så att personen
får vård och stöd i samverkan mellan olika aktörer. Det fmns även att tydligt behov
på Gotland att säkra rutiner för krisstöd till anhöriga i samband med
självmordshändelse.
I en del verksamheter saknar medarbetare i Region Gotland tillgång till kris stöd i
samband med självmordshändelser utanför kontorstid.
De riktlinjer som tagits fram för suicidprevention i psykiatrin, med rutiner för
bedömning av självmordsnära personer och vård vid självmordskris används inom
psykiatrin men behöver spridas i andra verksamheter. De kan implementeras brett i
hälso- och sjukvården och även anpassas till att användas inom socialtjänst och
elevhälsa.
Möjlighet till ökat samarbete mellan blåsljusfunktioner vid hot om självmord ses
också. Redan beprövade metoder för gemensam alarmering mellan polis, ambulans
och räddningstjänst skulle troligen kunna användas även på Gotland.
Samverkan och uppföljning

Behov fInns av att få tillförlitliga uppgifter om förekomst av självmordsförsök. Den
statistik som fmns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
m()rClSn)rSOK på Godand för att exempelvis utvärdera
satspjngar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olil<a förvaltningar i Region Gotland och med polis och ambulansverksamhet.
Satsningar under år 2014-2015

Utifrån identifIerade risker och behov föreslås fem strategier och satsningar som
fmns angivna i början av detta dokument. Uppföljning görs i respektive verksamhets
ordinarie struktur för resultatuppföljning. Utöver det föreslås att ledningskontoret får
i uppdrag att sammanställa hur nämnderna arbetat utifrån uppdragen samt att följa
förekomsten av självmord och självmordsförsök. Vid uppföljningen av antal
självmord är det viktigt att beakta att antalet självmord år 2018, eller annat enskilt år,
inte kan vara en indikator på om satsningar varit lyckade eller inte eftersom det
hittills varit stor variation i antal självmord på Gotland mellan åren. Ett år kan
förekomsten på Gotland relaterat till riket vara bland den högsta för att året efter
vara bland den lägsta. För att säkert kunna dra slutsats om antal självmord minskat
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behöver en trend mätas över flera år. Resultat kommer därför inte att kunna ses
tydligt förrän ett antal år efter 2018. För självmordsförsöken borde resultat kunna
mätas tidigare. Ett observandum är att med planerade satsningar kan antalet personer
som får vård och stöd i samband med självmordsförsök öka samtidigt som bättre
uppföljning av antal självmordsförsök utvecldas över tid. Det gör att det under
perioden kan framstå som att antalet självmordsförsök ökat trots att de i själva verket
kan ha minskat.
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Statistik över självmord och självmordsförsök

Diagram och tabeller avses personer folkbokförda på Gotland.
Figur 1 Antal självmord, kvinnor och män, på Gotland mellan år 1997 och 2013
Fler män än kvinnor p§ Gotland har tagit sitt liv under §ren med undantag av §r 2013. Antalet
självmord varierar över §ren.
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Källa: S ocialJryrelJen, diagnoJ X60-X84 AVJiktligt !jällJdeJtruktiv handling (gaåJmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013

Alder

0-19 år
20-39 år
40-59 år
60-79 år
80+ år

Medelantal

0,4
2,0
3,9
2,5
0,8

Variation i Totalt antal
antal per år under 17 år

0-1
0-4
0-8
o-t)

0-3

7
34
56
41
13

Källa: SocialJryrelJen, diagnoJ X60-X84 AVJiktligt gaåJdeJtrttktiv handling (galvmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Alder
0-19 ar
20-39 ar
40-59 ar
60-79 ar
80+ ar

Andel utifrån
medeltal per år

utifrå n högst
antal

0,00%

0,01%

0,02%
0,03%
0,02%
0,02%

0,03%
0,05%
0,04%
0,09%

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med bl!lolkningJmängd i åldmgruppen
Källa: Sociaktyre/Je!1, diagnoJ X60-X84 A1JJiktligt gdllJdeJtrttktiz handling (gall'lJJord)
l
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Figur 4 Tillvägagångssätt vid självmord bland kvinnor på Gotland mellan år
1997 och 2013
Antalet självmord genom för giftning och annat sätt varierar i antal över ~ren
bland kvinnor p~ Gotland. Det g~r inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 A1Jsiktligt självdestruktilJ handling,fiit;giftning,
X70-X84 A1Jsiktligt galtJdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män p~ Gotland genomfördes p~ annat sätt än genom förgiftning under
~ren

1999 till 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt galtJdestruktiv handling, fo'rgiftning,
X70-X84 A1JJiktlip,t J7alvdestruktilJ handling, annat
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Figur 6 Gotlands placering bland län med lägst respektive högst förekomst av antal
självmord per 100 000 invånare under åren 1997 till 2013
Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifriln förekomst av självmord i
befolkningen under respektive ilr. Högst placering, det vill säga pil placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Lilg placering innebär lilgt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över ilren.
Exempelvis är förekomsten hög ilr 2012 men lilg 2013.
_
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Källa: Sodalstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt galvdestruktiv handling (gälvmord)
Figur 7 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare för jämförelse
mellan antal på Gotland och i riket
Antalet självmord per 100 000 invilnare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan ilren pil Gotland. Antalet har varit högre bland män p§ Gotland än i riket de flesta ilren
mellan 1997 och 2013.
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Figur 8 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök mellan åren 2001 och 2013.
Antalet kvinnor och män som vårdats på sjukhus på grund av självmordsförsök har ökat sedan
år 2007.
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Källa: S ociak(yrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt g'äilJdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Alder
0-19 ar
20-39 ar
40-59 ar
60-79 ar
80+ ar

Medelantal
7
11
5
3
O

Variation i
Totalt
antal per
antal
år
under 5 år
5 till 11
9 till 13
2 till 8
1 till 6
Otill 1

37
57
27
14
1

Källa: So(ials!yrelsen, diagnos X60-X84 alJsiktligt g'älvdestruktilJ handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Alder
,

0-19 ar
20-39 ar
40-59 ar
60-79 ar
,
80+ ar

Andel utifrån
medeltal per Andel utifrån
år
högst antal

0,13%
0,19%
0,07%
0,04%
0.00%

0,19%
0,22%
0,10%
0,08%
0,05%

Beräknat genom att dela medelantalodJ maxantal alJ antal gälvmord.ljiirsiik flir klJimzor mellan
dre?! 2001 och 2013 med antal k lJiwlO r pd Gotland i dldmgruppm
Källa: Socials(yrelsen, diagnos X60-X84 alJsiktligt g'ällJdestrttktilJ handling
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Figur 11 Antal män per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök i olika
åldersgrupper under åren 2009 till 2013
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Medelantal

år
år
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ltill13
1 till 11
2 till 6

10
48
31
17

AIJser lJård på gitkhzts efter galvmordifö'rsiik
Källa: Sodalstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt ga!tJdestrztktiv handling

Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Alder

Andel utifrån
medeltal per Andel utifrån
högst antal
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0,04%
0,08%

0-19 år
20-39 ar
40-69 ar
60-79 ar
80+ år

0,06%
0,20%
0,14%
0,07%
0,23%

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal atJ antal gall!mordifö'rsiik flir män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldmgrnppen
Källa: SOcialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt galvdestrnktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under åren 2001
till 2013
Av de personer som v§rdats för självmordsförsök p§ sjukhus p§ Gotland har flest varit i
§Idersgruppen 20-39 §r.
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Källa: Sodalstyrelsen, diagnos X60-X84 alJsiktligt ga!t){lestrnktilJ handling

,

24 (25)

67
Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/582

Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som v!kdats på sjukhus för självmordsförsök omräknat till antal per 100 000
invånare visar att antalet självmordsförsöken varit fler bland män på Gotland är bland män i riket.

200
180
Q)
1.0

160
c
oftI 140
c>
o 120
o
o
o 100
o
'1"4
80
1.0
Q)
c..
60
....cfil
40
fil

-+- kvinnor Gotland
kvinnor Riket
_män Gotland
Män Riket

<t

20
O
,..-j

N

N

N

o
o

o
o

[V")

o
o

N

'<t"

o
o

N

l.()

o
o

N

[V")
N
-o f'-.. ro 01 ,..-j
o ,..-j
,..-j
,..-j
,..-j
o o o o
o o o o o o o o

N

N

N

N

N

N

N

N

Källa: S orialstyrelsen, diagnos X60-X84 aVJiktligt själt;destruktiv handling
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Ärendenr RS 2015/401
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 16 juni 2015

Regionstyrelsen

Beslut om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest ek. för.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att erlägga insatsbelopp upp till 50 procent av högsta nivån,
totalt 3 326 352 kr.
Bakgrund
Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2015. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Bakgrunden till den ökade insatsen är de nya lagkrav som växer fram, information
om detta gavs på RSau 2015-04-13, §126.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 22 mnk! eller 391,90
kr/invånare. För att komma upp till 50 procent av högsta nivån, 450 kr/invånare,
krävs en inbetalning på 3326352 kr. För att komma upp till 75 procent, 675
kr/invånare krävs 16208727 kr och för att nå upp till högsta nivån som är 900
kr/invånare krävs en insättning på drygt 29 mnkr.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 50 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är
det en fördel att redan nu påbörja uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen
för medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så
småningom får b~hålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet.
släget används dessa för att öka insatskapitalet.

tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 FÖrfrägan om särskild medlemsinsats är 2015 frän Kommuninvest ek för

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.

2015-05-21

Gotlands kommun
Styrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
295
förening . I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget
initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra
den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara bifogade
fonnulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni
väljer något annat alternativ.
. Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs nännare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad,,296.
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta brutto soliditet träder i kraft.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller
huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet
aven sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt
att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp
en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra.

Stadgarna framgår av stämmohandlingama (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests
hemsida: http://kommuninvest.se/wp-content/uploadsI201S/04/Stammohandl-201S-samtliga-delar-

295

TOTALFIL.pdf
296

Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 19). Se samman länk som anges i not l.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 5562814409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453·2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro' Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 01047 08 700 • Fax: 019·12 11 98' E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett
sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i
snart 30 år eller som blivit medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan
2 500 och 541 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har inte
några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun!
landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den urs~rungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar,
insatsemissioner 97 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till och med
2014-12-31.
Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för 2015 som stämman beslutat att ni
ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2015
betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagt
insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SeB och avser förhållandet 2015-01-01.
Kapitalinsats som överstiger den högsta nivån blir överinsats
En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats som beslöts på den senaste
stämman en insatsnivå som överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som
tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets fråga 3 och 5 (så att vi vet att
ni fått samma information som övriga medlemmar).
297 En av tOreningsstämman beslutad överf6ring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.
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Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att
klassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar
frivilligt med. Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på räkning.
Överinsats har inte tidigare fOrekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen
därfOr att fastställa villkoren fOr överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en
medlem önskar ta överinsatsen utbetald. Information om detta lämnas till er vid en
senare tidpunkt.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år
göra en extra insatsbetalning.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen298 fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen
ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked fOr inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan fOreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett fOre 2015 års utgång för att få beaktas när 2016
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntanJåterbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta Då insatskanital
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 til12,5 procent.
Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället
en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska
föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för
återbäring).
Föreningen kan därför inte i fOrväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen

298

r de nya stadgarnas § 5.5 sägs: "Styrelsen rar besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera

särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen
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eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som
belöper på var och en av dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möjlighet 2016 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2016 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att
ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 4. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske .
.Aktivitet

Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2015. Medlemmar
som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större
kapital.

.Tid
Maj månad
2015

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juni·
september
2015

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2015.

31 oktober
2015

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

November
2015

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital for att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 2016.

31 december
2015

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.

April 2016

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2016

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om

Maj 2016
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Bilaga 1

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
Grunduppgifter .

57255

Invånarantal i beräkningarna

18211 460

Insatskapital i kronor vid 2015 års början
Ny årsinsats 2015 i kronor

4226938

Totalt insatskapital i kronor

22438398
391,9

Totalt insatskapital i kronor per invånare

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall
För att uppnå följande iitsatsbåloppm .

Aterstår följande .
insatsbelopp300

Miniminivå

200 (40) kr/inv

-kr

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

3326352 kr

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

16208727 kr

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

29091 102 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i rorekommande fall återstår att erlägga som insats
ror att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om "-" anges, har angiven nivå uppnåtts.
Medlemmar som redan uppnått den hogsta insatsnlvan
Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om
detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget.

I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% fOr invånarantal 90.001-200.000 och till 60% for invånarantal på 200.00 l och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker fOr större invånarantal i landsting/region.
300 Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i forhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

299
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Aktivitet
intresset fOr att betala in en extra insats under 2016.

Tid

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om eller om du tycker att någon uppgift verkar
felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha
kontakt med.
Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att huvuddelen av den
utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan
under 2015!
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Bilagor
l.

2.

Thomas Äkelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett
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Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen
Grun d uppg_,'fter

·

1

Organisationsnummer

Medlemmens namn

Enhet

Postadress

u'ppgl'fts I"am nare hos medlemmen

2
Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefonlmobil

•
f'U
'
' 2015
a mng
om ons kema01 om ansat s bet aInang
HUVU dfrages
·
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild

3

insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk förening?

l 1 JA
[

1

NEJ

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.
Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt S.

Öns k ad st orJek pa sars k'ld'
I
ansat s 2015
·
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 20 IS?

4

o

,.

Markera valt alternativ med ett X.

l

]

Alternativ 4.1

Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

( ] Alternativ 4.2
Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

l-

76

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

[ J Alternativ 4.3

Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ J Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
[

J

Alternativ 4.5

Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.
l,nsatsbelOee ;krono,

I

Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

5.

Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år
2015 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)

Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild
insats år 20 15? Markera valt alternativ med ett X.
[ ] Alternativ 5.1
Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ J Alternativ 5.2

Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 5.3

Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.4

Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.

l 1

Alternativ 5.5

Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.
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6 Angivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2015 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodanIfaktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.

7 Underskn'ft av be h"ong,-a
' / fIrmatecknare
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

NamnförtydlIgande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro,

78
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/399

Bertil Klintbom

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsen heten
Datum 2015-06-15

Regionstyrelsen

Avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Samsö
kommun
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaringen
Bakgrund

Ledningskontoret har enligt uppdrag genomfört ett seminarium med deltagare
från regionen samt Samsö kommun i Danmark för att diskutera ett fortsatt
samarbete mellan de två öarna. Sedan tidigare finns en av regionstyrelsen
antagen avsiktsförklaring gällande samarbete inom ED-projektet Smilegov.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att ett fortsatt och stärkt samarbete mellan
Region Godand och Samsö kommun är fördelaktigt och ger goda möjligheter
till framtida samarbetsprojekt. Både Godand och Samsö har ett gott varumärke
internationellt som kan samverka positivt i en allt större konkurrens vid
projektansökningar. Godand och Samsö har samarbete med högskolor och
universitet vilket ger lsoda möjligheter till framtida samverkan inom ett flertal

(7gSonttåden
\,,'--..

\~

Pet Lindskog

tf regiondirektör

Bilaga:

Bilaga 1 Avsiktsförklaring

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (1)
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Bilaga till Letter of Intent mellan Region Gotland och Samsö kommune
Samarbetet mellan öarna skall bl.a. omfatta,
samhällsutveckling på öarna så att styrkan hos civilsamhället, frivilliga
organisationer och öarnas visioner tas tillvara på ett strukturerat sätt genom
utveckling av metoder för kommunikation och medverkan m.m.

Vind, sol och biomassa. Utveckling av teknologier och utbildning både internt
och externt. Kombinationer på nya sätt av existerande teknologier som tex
"combined heat and power".

Lokala regler och kommunikation.

Gemensamt arbete för att påverka lagstiftningen i öarnas närområde

Samarbete inom undervisnings- och forskningsområdet genom gemensamma
åtaganden av lärande organisationer på de båda öarna.

Samarbete inom internationella nätverk och föreningar för att utveckla de båda
öarna.

Gemensamt arbete gällande urbanisering och mobilitetsfrågor där hela öarnas
utvecklingsmöjligheter tas tillvara.
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Avsiktsförklaring mellan Region Gotland och
Samsö kommun
Region Gotland och Samsö kommun vill gemensamt utveckla öarna
för forskning, utveckling och demonstration av hållbar utveckling,
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Syftet är att utveckla befintligt
samarbete med kunskapsöverföring och ny kunskap genom följande
strategier.
•

genom olika projekt finna vägar för ökad extern finansiering av
hållbara satsningar inom de båda öarnas miljö- och energiarbete

•

skapa gemensamma mötesplatser för framtida forskning och
samarbete med fokus på lokalt och regionalt näringsliv

•

verka för samarbete mellan högskolor och universitet
verksamma på öarna

•

gemensamt bidra till att de båda öarnas kompetens blir
tydliggjord både nationellt och internationellt

Arbetet återrapporteras årligen till respektiver uppdragsgivare.
Region Gotland 2015- -

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga: utvecklingsområden

Samsö kommun 2015- -

Marcel Meijer
Borgmästare Samsö
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Avsiktsförklaring mellan Region Gotland och
Samsö kommun
Region Gotland och Samsö kommun vill gemensamt utveckla öarna
för forskning, utveckling och demonstration av hållbar utveckling,
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Syftet är att utveckla befintligt
samarbete med kunskapsöverföring och ny kunskap genom följande
strategier.
•

genom olika projekt finna vägar för ökad extern finansiering av
hållbara satsningar inom de båda öarnas miljö- och energiarbete

•

skapa gemensamma mötesplatser för framtida forskning och
samarbete med fokus på lokalt och regionalt näringsliv

•

verka för samarbete mellan högskolor och universitet
verksamma på öarna

•

gemensamt bidra till att de båda öarnas kompetens blir
tydliggjord både nationellt och internationellt

Arbetet återrapporteras årligen till respektiver uppdragsgivare.
Region Gotland 2015- -

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga: utvecklingsområden

Samsö kommun 2015- -

Marcel Meijer
Borgmästare Samsö
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker, Alf Nilsson
Datum 2015-08-05

Regionstyrelsen

Atgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
förslag till beslut
Informationen mottages och lägges till handlingarna.
Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden har identifierat en gemensam utmaning
för ungdomsgymnasiet, grundskolan och arbetslivet att matcha näringslivets och
samhällets behov av kompetens. Detta mot bakgrund av att allt fåtte elever söker till
de yrkesprogram inom gymnasieskolan som leder direkt till arbete. Gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningens förslag till förvaltningsövergripande samarbete med
ledningskontoret har initierats utifrån det uppdrag som ledningskontoret har att
samordna en regional kompetensplattform och den handlingsplan man tagit fram för
att arbeta med den långsiktiga kompetensförsötjningen på Gotland.
Ledningskontoret har därför fått i uppdrag att tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen utarbeta ett åtgärdsprogram som hat gymnasieskolans
yrkesprogram med få sökande i fokus.
Ba kgrundsinformation
Kostnaden för att bedriva gymnasieutbildning på Gotland ligger i snitt 25 % högre
än på fastlandet enligt uppgift från gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen, där
en del av förklaringen ligger i att fastlandskommuner har andra samarbetsmöjligheter
kring exempelvis yrkesptogram som kräver dyr utrustning. Allt fårre ungdomar
söker yrkesptogram på Gotland vilket på sikt därmed kan resultera i att vissa
utbildningar blir för kostsamma att. behålla. Ett arbete med att få fler sökande till
yrkesptogram är angeläget bland annat för att säkra den regionala
kompetens försörjningen inom de branscher som rekryterar direkt från dessa
gymnasieprogram. En utmaning i sammanhanget är också att Gotland ligger under
riks snittet när det gäller utbildningsnivå. Förutom en strävan att få fler sökande till
yrkesprogrammen behöver Gotland också fler ungdomar som söker vidare till
högskoleutbildning för att regionen ska närma sig riket gällande utbildningsnivån.
För arbetsgivare är få antal sökande till yrkesprogrammen en stor utmaning. Skulle en
yrkesutbildning försvinna från ön så försvåras möjligheterna för dem att rekrytera
kompetensen eftersom uppfattningen är att målgruppen är mindre benägen att flytta
och därmed svårare att rekrytera från fastlandet.
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Förslag till åtgärder för fler sökande till yrkesprogram
Med ovan i beaktande har lednings kontoret och gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen följande insatser som förslag för att få fler sökande till
yrkesprogram på gymnasiet där de olika förslagen har mer direkt eller indirekt
koppling till uppdraget:
Studie- och yrkesvägledningsorganisationens uppdrag

Den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen har av utbildnings chefen
bland annat fått i uppdrag genom förvaltningens strategiska plan och budget att
arbeta med att få fler elever att söka sig till yrkesprogrammen samt att arbeta mot
könsstereotypa utbildningsval, detta förväntas ha effekt på antalet sökande till
yrkesprogram. Studie- och yrkesvägledningsorganisationen har alltså redan ett
uppdrag att arbeta med huvudutmaningen med fler sökande men det är också viktigt
att komma ihåg att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar.
Kartläggning av gymnasievalsprocessen

Under början på höstterminen 2015 kommer ett arbete inom studie- och
yrkesväglednings organisationen påbörjas med att kartlägga processen för
gymnasieval. Där hoppas man att kunna identifiera om och i så fall vilka insatser som
kan utvecklas eller förändras i arbetet med att stödja ungdomar inför deras
gymnasieval som kan leda till att fler väljer yrkesprogram.
Studie- och yrkesmässa

Den studie- och yrkesmässa som genomförts under många år är under omarbetning.
Till mässan bjuds elever från årskurs 8 och 9 in samt deras föräldrar inför
gymnasievalet. Till hösten 2015 planeras vissa förändringar av mässan i syfte att visa
på bredden på den gotländska arbetsmarknaden.
Utveckla modell för prao

Inom grundskolan finns en inarbetad modell kallad "vårdprao" . Syftet är att fånga
upp de elever som i grundskolan visar intresse för att arbeta inom vården och koppla
dem till ett särskilt praoprogram. Studie- och yrkesväglednings organisationen
undersöker möjligheterna att arbeta efter modellen i andra branscher.
Jämn väg

Studie- och yrkesväglednings organisationen genomför tillsammans med
ledningskontoret en utvecklingsprocess kring jämställdhetsfrågor och könsstereotypa
utbildningsval. Detta arbete förväntas ha bätiP~ på studie- och yrkesvägledarna i
deras kontakter med elever som kan bidra till att fler ungdomar breddar sin bild av
möjliga gymnasieprogram att söka.
Utbildningspaket från Skolverket

Skolverket har tagit fram ett utbildningspaket med "fokus på att studie- och
yrkesvägledning på ett medvetet och systematiskt sätt ska integreras i undervisningen
i olika ämnen". Utbildningspaketet presenteras av Skolverket på följande sätt:
När lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig
del i undervisningen och ett stöd för eleverna att göra väl underbyggda val för
framtiden. Utbildningen bygger på det som redan görs i skolan med utgångspunkt i
läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna.
Långsiktigt syftar utbildningen till:
• att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och
arbete
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• att visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledningen i
undervisningen och hur skolan kan arbeta systematiskt och långsiktigt med detta
• att deltagarna ökar sin kunskap om arbetsmarknaden
• att skolan utvecklar kontakter med närsamhället
Skolverket kommer till ön i september i år för att presentera utbildningspaketet för
rektorer på ön för att de ska kunna ta ställning till om de vill ta del av utbildningen
eller inte.
Dialogforum med branschrepresentanter

En dialog med näringslivet om deras kompetensförsörjningsbehov och diskussion
kring utmaningarna med få sökande är nödvändig för att få branscherna att själva
engagera sig och visa upp de kompetensbehov de har. Här kan även diskussioner
lyftas om arbetsgivarnas egna möjligheter att arbeta för att få en mer breddad
rekryteringsbas i form av att bryta traditionella könsmönster inom vissa branscher.
Under 2014 prövades en ny form för dialog med näringslivet på initiativ av Region
Gotland och Arbetsförmedlingen. Ett nytt dialogmöte planeras till hösten 2015 för
att diskutera kompetens försörjning och olika utmaningar inom området.
Ökad aktivitet i programråd

För yrkesprogram på gymnasiet ska det finnas ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv. Hur de lokala programråden ska organiseras
och vilka uppgifter de ska ha är inte reglerat i någon förordning. Till
yrkesprogrammen på Gotland är engagemanget och dialogen med branscher olika
mycket välutvecklat, inom vissa programråd fungerar dialogen mycket bra, i andra
behöver dialogen utvecklas. Ledningskontoret och gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen har haft ett möte med Tillväxt Gotland som nu har
kommit i kontakt med Wisbygymnasiets rektorer för att diskutera vilka programråd
som skulle behöva utvecklas och hur Tillväxt Gotland kan vara en bidragande del i
detta arbete.
Bedömning
Ledningskontoret bedömer att det är mycket svårt att förstå och förutse de
bakomliggande orsakerna till ungdomars gymnasieval. Ett arbete för att till ännu
större del höja ungdomars kunskap om möjliga utbildnings- och yrkesvägar bedöms
som angelägen och en viktig del i arbetet. De ovanstående presenterade förslagen till
åtgärder kan förhoppningsvis ha en viss inverkan på att fler ungdomar väljer
yrkesprogram på gymnasiet. Arbetet är långsiktigt och det kommer ta tid innan man
kan se ett resultat i form av ändrade sökmönster till gyrnnasiet och ett samarbete
mellan grund- och gymnasieskola är viktigt i detta sammanhang.

Ärendet berör flickor och pojkar från förskoleklass till gymnasienivå. De olika
insatserna som föreslås förväntas bidra till att underlätta ungdomars utbildnings- och
yrkesval som kan ha inverkan på deras möjligheter till egen försörjning på sikt.
Arbetet förväntas även ha en reviderande inverkan på studie- och yrkesvägledare och
elevers bild av traditionella mans- och kvinnoyrken.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 7 augusti 2015

Regionstyrelsen

Utveckling av Kvarnen i Ar, Fleringe

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att udysa en markanvisningstävling för att inhämta förslag från intressenter för utveckling av Kvarnen i Ar,
Fleringe. Villkor och former för tävlingen ska i huvudsak följa det förslag som
redovisas under punkterna a - g nedan. Ledningskontoret ska efter genomförd
tävling återkomma till regionstyrelsen med förslag till vinnande bidrag.

Bakgrund

Kvarnen i Ar är belägen inom fastigheten Godand Fleringe Srniss 1:9 och är
belägen intill Ar forskningsstation där Campus Godand Uppsala Universitet
bedriver verksamhet. Delar av fastigheten Fleringe Srniss 1:9 omfattas bland
annat av Riksintresse för Naturvård och Friluftsliv, Natura 2000, Strandskydd,
Godandskust 4:4 MB, Naturreservat Bästeträsk. Dessutom är Arån, som rinner
genom kvarnbyggnaden, klassad som ett vattendrag med högt skyddsvärde. An
har i mätningar konstaterats vara ett av få vattendrag på Godand som uppnår
"God ekologisk status". Området är inte planlagt, men är i Översiktsplan Bygg
Godand utpekat som ett område där ekoturismverksamhet lämpligen kan
utredas.
I ett gemensamt projekt som avslutades 2012 undersökte länsstyrelsen och
regionen tillsammans hur området kring Ar, Bästeträsk och Blå lagunen bäst
skulle kunna utvecklas. Projektet avslutades utan att man kunnat uppnå
visionen: "Att Ar och Bästeträsk naturreservat förvandlas till en levande bygd
där natur- och kulturturism utgör framgångsrika faktorer ... ". En starkt
bidragande orsak till att visionen inte kunde nås var det lagstadgade skydd som
stora delar av området har i form av naturreservat och Natura 2000-område,
vilket då bedömdes omöjliggöra ingrepp och exploateringar inom de skyddade
områdena.
Regionstyrelsen beslutade i slutet av 2012 att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att ta fram en detaljplan området kring kvarnen. Syftet med planläggningen var
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att skapa möjligheter för en utveckling av området och i förlängningen
möjliggöra en avyttring av delar av området. Inom ramen för planläggningen
skulle en lämplig avgränsning av området göras. Regionstyrelsen menade också
att det var viktigt att arbetet sker i dialog med företrädare för
forskningsstationen samt att värna om naturvärden och allmänhetens tillgång
till området.
Under den tid som passerat sedan planuppdraget gavs har ledningskontoret
och berörd förvaltning fört en dialog med Uppsala Universitet kring deras
framtida planer för forsknings anläggningen. Nu finns ett gemensamt underlag
för en utbyggnad av stationen med fler boendeenheter för forskare och
studenter, samt lokaler för undervisning. Det återstår att lösa en del detaljer
kring utbyggnadens fInansiering innan förslaget kan genomföras. Universitet
ser dock positivt på möjligheterna till samverkan med den framtida aktör som
kommer att etablera sig i kvarnen.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det nu är rätt läge att gå ut till intressenter för
att be om förslag till utveckling av kvarnbyggnaden med tillhörande byggnader.
Ambitionen med den markanvisningstävling som föreslås är att få till stånd en
positiv utveckling av kvarnen och dess närområde. En sådan utveckling skulle
kunna innehålla utveckling av mötesplatser, publika ytor och i viss mån även
etablering av verksamheter inom den befintliga kvarnbyggnaden samt inom
övriga byggnader i området. Förslag som innebär att platsen levandegörs och
att allmänheten ges möjligheter att nyt~a och besöka området kommer att
värderas positivt. Likaså kommer möjligheter till samarbete med den
intilliggande forskningsstationen att bedömas som positivt vid utvärderingen.
Ett förslag till underlag för tävlingen redovisas i bilaga 1.
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Vid markanvisningstävlingen ska följande parametrar särskilt beaktas:
a. Beskriv i text ideer och förslag till utveckling och gestaltning av Kvarnen
med omgivande markområde. Enklare skisser som kan förtydliga förslaget
är positiva, men är inget krav.
b. Beskriv i text och markera på situationsplan omfattning av eventuella
nytillkommande byggnader och anläggningar.
c. Beskriv i text hur byggnader och mark kan göras publika och tillgängliga
samt hur allmänhetens upplevelser i området kan utvecklas.
d. Beskriv i text hur förslaget tar hänsyn till närliggande verksamhetsutövare
och grannar (Ar forskningsstation mfl). Vilka samverkansmöjligheter
förutses?
e. Beskriv i text hur hänsyn tas till den känsliga natur- och vattenmiljön i
närområdet. Särskilt vikt bör läggas vid att beskriva hur den känsliga Arån
som rinner genom kvarnbyggnaden kan skyddas från påverkan.
f. Redogör kortfattat för hur den planerade verksamhetens ekonomiska
planer och driftkalkyler ser ut, på kort och lång sikt.
g. Priside. Avge ett indikativt bud i kronor för förvärv av byggnader inklusive
omgivande mark. Det indikativa bud som lämnas kommer att vara
vägledande i fortsatta diskussioner och senare när avtal ska tecknas.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen ger kontoret i uppdrag att utlysa
en markanvisningstävling där ovan nämnda parametrar får utgöra
utgångspunkterna. Ledningskontoret ska genomföra uppdraget i samverkan
med berörda förvaltningar och ska efter genomförd tävling återkomma till
regionstyrelsen med förslag till vinnande bidrag.
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Region Gotland

Datum 27 augusti 2015

Region Gotland utlyser markanvisningstävling
Inbjudan att lämna förslag för utveckling av Kvarnen i
Ar, Fleringe

1. Bakgrund

Kvarnen i Ar är belägen inom fastigheten Gotland Fleringe Smiss 1:9. Hela
fastigheten omfattar ca 8 hektar mark och ett antal byggnader. Det
markområde med byggnader som nu är aktuellt i denna markanvisningstävling
utgör en mindre del av denna större fastighet, en preliminär avgränsning
redovisas i karta. Den slutliga utformningen av det område som
markanvisningen omfattar, kommer att fastställas vid kommande
lantmäteriförrättning som ska resultera i att kvarnbyggnaden med omgivande
mark får en egen fastighetsbeteckning.
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Kvarnbyggnaden i Ar härstammar från sent 1800-tal, då den ersatte en tidigare
kvarnbyggnad. Verksamheten på platsen är dock betydligt äldre än så, redan
under 1600-talets mitt arbetade ett antal personer här med kalkbränning, kvarn
och sågverk. Fram till 1970-talet bedrevs här kalkbränning och senare
kalkbrytning där kvarnen hade en central roll via det moderna kraftverk som
genererade elektricitet. När verksamheten var som störst vid Ahrs bruk
jobbade här ca 45 personer.
Området kring Ar är ett mycket speciellt landskap och torde vara ett av få
stället i Sverige där det är så nära mellan havet och en större sötvattensjö. Den
säregna naturen kring Ar gjorde att ”Bästeträsk naturreservat” bildades år 2001.
Eftersom det finns få avloppsanläggningar och i stort sett ingen utlakning från
åkermark i området är både sjö- och havsvattnet här ovanligt rent. Det har
skapat goda förutsättningar för den marinbiologiska forskningsstation som
drivs av Uppsala Universitet och som ligger alldeles intill kvarnbyggnaden.
Verksamheten här har behov av att verka i och finnas i en miljö utan
störningar i form av buller och utsläpp till luft, vatten och mark. Såväl
forskningsstationens verksamhet som den säregna och känsliga land- och
vattenmiljön gör att det finns goda skäl att arbeta för att anpassa den framtida
verksamheten i kvarnbyggnaden efter omgivningen. Delar av fastigheten
Fleringe Smiss 1:9 omfattas bland annat av Riksintresse för Naturvård och
Friluftsliv, Natura 2000, Strandskydd, Gotlandskust 4:4 MB, Naturreservat
Bästeträsk. Dessutom är Arån, som rinner genom kvarnbyggnaden, klassad
som ett vattendrag med högt skyddsvärde. Ån har i mätningar konstaterats
vara ett av få vattendrag på Gotland som uppnår ”God ekologisk status”.

2. Teknisk beskrivning mark och byggnader

De byggnader som omfattas av tävlingen är kvarnbyggnaden med vidhängande
verkstad samt en fristående byggnad som för närvarande nyttjas som förråd.
Kvarnbyggnaden upptar ca 200 kvm i byggnadsyta och har tre våningar.
Byggnaden har ett kraftigt eftersatt underhåll. Den saknar el, vatten, avlopp
och värme. Vissa fönster saknas eller är trasiga.
Vidhängande verkstadsbyggnad med garage är uppförd långt senare och har ett
något bättre skick. Den fristående förrådsbyggnaden har en storlek om ca 150
kvm golvyta och består i huvudsak av ett plan. Byggnadens standard är enkel.
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Den tänkta fastighet som kommer att skapas där kvarnen ingår har märkts ut i
bifogad kartskiss. Uppskattningsvis kan en lämplig storlek på den framtida
fastighet som kommer att avstyckas runt kvarnbyggnaden att bli cirka 3 000 5 000 kvm.
3. Förutsättningar för utveckling av Kvarnbyggnaden

Region Gotland vill få till stånd en positiv utveckling av kvarnen och dess
närområde. En sådan utveckling skulle kunna innehålla utveckling av
mötesplatser, publika ytor och i viss mån även verksamheter inom den
befintliga kvarnbyggnaden samt övriga byggnader inom området. Förslag som
innebär att platsen levandegörs och att allmänheten ges möjligheter att nyttja
och besöka området kommer att värderas positivt. Likaså kommer möjligheter
till samarbete med den intilliggande forskningsstationen att bedömas som
positivt vid utvärderingen.
4. Lämna in förslag

Region Gotland bjuder in intressenter att lämna förslag till utveckling av
Kvarnen i Ar. Vi ser gärna att intressenterna utvecklar sina idéer i text och
skisser och då tar avstamp i bilagda punkter (a - g) som vi ser som viktiga att
beakta.
5. Viktiga punkter att beakta inför framtagandet av förslag

a. Beskriv i text idéer och förslag till utveckling och gestaltning av Kvarnen
med omgivande markområde. Enklare skisser som kan förtydliga förslaget
är positiva, men är inget krav.
b. Beskriv i text och markera på situationsplan omfattning av eventuella
nytillkommande byggnader och anläggningar.
c. Beskriv i text hur byggnader och mark kan göras publika och tillgängliga
samt hur allmänhetens upplevelser i området kan utvecklas.
d. Beskriv i text hur förslaget tar hänsyn till närliggande verksamhetsutövare
och grannar (Ar forskningsstation mfl). Vilka samverkansmöjligheter
förutses?
e. Beskriv i text hur hänsyn tas till den känsliga natur- och vattenmiljön i
närområdet. Särskilt vikt bör läggas vid att beskriva hur den känsliga Arån
som rinner genom kvarnbyggnaden kan skyddas från påverkan.
f. Redogör kortfattat för hur den planerade verksamhetens ekonomiska
planer och driftkalkyler ser ut, på kort och lång sikt.

4 (6)

g. Prisidé. Avge ett indikativt bud i kronor för förvärv av byggnader inklusive
omgivande mark. Det indikativa bud som lämnas kommer att vara
vägledande i fortsatta diskussioner och senare när avtal ska tecknas.
h. Sysselsättningseffekter. Redogör kortfattat för hur den planerade
verksamheten kan bidra till att skapa sysselsättning i området, på kort och
lång sikt. Uppskatta antalet arbetstillfällen som kan skapas, på säsongs- eller
helårsbasis.
6. Möjlighet att besöka platsen
Intresserade har möjlighet att besöka platsen och byggnaderna för att skapa sig
en egen bild av platsen och byggnadernas status. Kontakta gärna Anders
Nissling på intilliggande Ar Forskningsstation, Uppsala Universitet,
anders.nissling@ebc.uu.se eller 0498-224630.
7. Fortsättningen

En jurygrupp inom Region Gotland kommer att utvärdera inkomna förslag.
Under hösten 2015 kommer en eller flera förslagslämnare att bjudas in till en
fortsatt dialog. Inom ramen för denna senare dialog kan det komma att bli
aktuellt med att ta fram skisser och gestaltningsidéer. Den exploatör som
slutligen utses kommer preliminärt att erbjudas att teckna ett
markanvisningsavtal för att vara med och utveckla området. Beroende på hur
vinnande förslag är utformat kan det bli aktuellt med en detaljplaneläggning av
området. Plankostnaden kommer att finansieras via ett plankostnadsavtal som
tecknas mellan intressenten och regionen. Frågor kring väganslutning och
parkering ska lösas i samband planläggningen.
Bidrag ska vara inkomna senast 30 oktober 2015 till adress nedan.
Ledningskontoret
Att: Anders Lindholm
Region Gotland
621 81 Visby

För mer information, kontakta gärna
Christian Hegardt, stadsarkitekt
christian.hegardt@gotland.se

Anders Lindholm, exploateringsstrateg
anders.lindholm@gotland.se

5 (6)

8. Fotodokumentation

Bild 1. Kvarnen

Bild 2. Verkstad

6 (6)

Bild 3. Förråd

Karta över exploateringsområdet, del av Fleringe Smiss 1:9

Ungefärligt
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Ärendenr RS 2015/325

Niclas Ohlander

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 10 august 2015

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för restaurering av Katthammarsviks
hamn
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 500 tkr för restaurering av
Katthammarsviks hamn. Medel anvisas via beviljade bidrag från Länsstyrelsen.
Bakgrund
Katthammarsviks hamn visar tydliga tecken på att börja rasera. Kajanläggningen är
gammal och har nått sin tekniska livslängd och vädrets krafter har börjat ta ut sin rätt
på kajen. Detta är inget nytt och många reparationer har utförts under åren lopp men
det kommer inom en snar framtid att krävas relativt omfattande reparationer om
kajen inte skall rasera.
Ar 2012 lämnade hamnavdelningen, på uppdrag av tekniska nämnden, in en
bidragsansökan på 1 500 tkr för restaurering av Katthammarsviks hamn till
Länsstyrelsen, då den utgör en värdefull kulturmiljö. Bidragsansökan föregicks av
tidigare ansökningar som inte kunnat beviljas av Länsstyrelsen.
2013-05-28 beslutade Länsstyrelsen enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, samt avsiktsförklaring angående ytterligare
medel till restaurering av Katthammarsviks hamn, Östergam. Totalt bidragsbelopp
för 2014 var 750 tkr. Bidraget förutsatte egen- eller medfinansiering med minst lika
stort belopp, så att bidraget utgör högst 50 % av den totala kostnaden för
restaureringsarbetena vid hamnen under projekttiden 2013-2015.
2013-06-27, TN § 154, beslutade tekniska nämnden bland annat att disponera 750 tkr
av eget kapital för att täcka brattofinansier.ingen av den första etappen, restaurering
Katthammarsviks hamn.
2014-11-19, TN § 217, beslutade tekniska nämnden att disponera 750 tkr av eget
kapital för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen, restaurering
Katthammarsviks hamn.
2015-02-17 beslutande Länsstyrelsen enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, medel år 2015 till den avslutande etapp 2 i
restaureringen av Katthammarsviks hamn, Östergam. Beslutet är ett tilläggsbeslut
och innebär ett totalt bidragsbelopp 2015 på 750 tkr.
Enligt regionens redovisningsprinciper ska investeringsutgifter bruttoredovisas vilket
innebär en total investeringsutgift med 1 500 tkr år 2015. Finansieras genom 750 tkr
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Ärendenr

RS 2015/325

regionens del, samt 750 tkr som regionen erhåller bidrag för från Länsstyrelsen för
investeringen 2015.
Då tekniska nämndens ekonomiska resurser är begränsade har inställning tidigare
varit, att ekonomiska medel i investeringsplanen avsätts först då Länsstyrelsen
beslutat om bidrag, vilket innebär att projektet inte finns med i tekniska nämndens
investeringsplan.
Tekniska nämnden har nu beviljats de bidrag som man ansökt om hos Länsstyrelsen.
Därför bör projektet nu slutföras och beviljat bidrag utnyttjas för restaureringen av
Katthammarsviks hamn.
Då ekonomiska medel inte har avsatts i investeringsbudgeten måste detta nu
hanteras. Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att hos regionstyrelsen ansöker
tilläggsanslag med 1500 tkr för investeringens genomförande. Tekniska nämndens
föreslås även disponera 750 tkr av eget kapital för att utgöra medfinansieringen 50 %
till den avslutande etapp 2 i restaureringen av Katthammarsviks hamn.
Beslutet bedöms ur barnperspektivet innebära fortsatt tillgång till en värdefull
kulturmiljö.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker förslaget och föreslår att tekniska nämnden medges
tilläggsanslag,.med 1 500 tkr.

~Slnrorcl

Jrlin~:l
tf regiondirektör

/

/
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

97

Begäran om tilläggsanslag för restaurering av
Katthammarsviks hamn

AU §

48

TN 2013/1432

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med
1 500 tkr för den avslutande etapp 2 i restaureringen av Katthammarsviks hamn.

•

För finansieringen disponera av eget kapital 750 tkr.

•

Anvisa 750 tkr i investeringsbidrag från Länsstyrelsen för finansieringen.

F öredragande; ekonomichef Mats Renborn
Katthammarsviks hamn visar tydliga tecken på att börja rasera. Kajanläggningen är
gammal och har nått sin tekniska livslängd och vädrets krafter har börjat ta ut sin rätt på
kajen. Detta är inget nytt och många reparationer har utförts under åren lopp men det
kommer inom en snar framtid att krävas relativt omfattande reparationer om kajen inte
skall rasera.
Ar 2012-lämnade hamnavdelningen, på uppdrag av tekniska nämnden, in en
bidragsansökan på 1 500 tkr för restaurering av Katthammarsviks hamn till
Länsstyrelsen, då den utgör en värdefull kulturmiljö. Bidragsansökan föregicks av
tidigare ansökningar som inte kunnat beviljas av Länsstyrelsen.
2013-05-28 beslutade Länsstyrelsen enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, samt avsikts förklaring angående ytterligare medel
till restaurering av Katthammarsviks hamn, Östergarn. Totalt bidragsbelopp för 2014
var 750 tkr. Bidraget förutsatte egen- eller med finansiering med minst lika stort belopp,
så att bidraget utgör högst 50 % av den totala kostnaden för restaureringsarbetena vid
hamnen under projekttiden 2013-2015.
2013-06-27, TN § 154, beslutade tekniska nämnden bland annat att disponera 750 tkr av
Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Forts § 97

eget kapital för att utgöra med finansieringen 50 % i en första etapp av restaureringen av
Katthammarsviks hamn.
2014-11-19, TN § 217, beslutade tekniska nämnden att disponera 750 tkr av eget kapital
för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen, restaurering Katthammarsviks
hamn.
2015-02-17 beslutande Länsstyrelsen enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, medel år 2015 till den avslutande etapp 2 i
restaureringen av Katthammarsviks hamn, Östergarn. Beslutet är ett tilläggsbeslut och
innebär ett totalt bidragsbelopp 2015 på 750 tkr.
Enligt regionens redovisningsprinciper ska investeringsutgifter bruttoredovisas vilket
innebär en total investeringsutgift med 1 500 tkr år 2015. Finansieras genom 750 tkr
regionens del, samt 750 tkr som regionen erhåller bidrag för från Länsstyrelsen för
investeringen 2015.
Då tekniska nämndens ekonomiska resurser är begränsade har inställning tidigare varit,
att ekonomiska medel i investeringsplanen avsätts först då Länsstyrelsen beslutat om
bidrag, vilket innebär att projektet inte finns med i tekniska nämndens investeringsplan.
Tekniska nämnden har nu beviljats de bidrag som man ansökt om hos Länsstyrelsen.
Därför bör projektet nu slutföras och beviljat bidrag utnyttjas för restaureringen av
Katthammarsviks hamn.
Då ekonomiska medel inte har avsatts i investeringsbudgeten måste detta nu hanteras.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att hos regionstyrelsen ansöker tilläggsanslag
med 1500 tkr för investeringens genomförande. Tekniska nämndens föreslås även
disponera 750 tkr av eget kapital för att utgöra med finansieringen 50 % till den
avslutande etapp 2 i restaureringen av Katthammarsviks hamn.
Beslutet bedöms ur barnperspektivet innebära fortsatt tillgång till en värdefull
kulturmiljö.

Protokollsutdrag: RS

Justerare:
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Ärendenr RS 2015/328
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 10 augusti 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 475 tkr för investeringsutgifter
avseende mark- och stadsmiljö. Finansiering sker genom beviljat anslag för regionala
tillväxtåtgärder.
Bakgrund
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
enligt fasdagd budget. Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att
genomföra det "Näringspolitiska programmet" har Region Godand beviljats
regionala tillväxtmedel med 6 475 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan
fördubblas för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till
12950 tkr vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Godand
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet
har behandlats i regionstyrelsen 4 mars 2015.
Projekt

Investeringsnivå

12000 Ospecifierade gator och vägar
12001 Beläggningsprogram
12007 Enskilda vägar förbättringar
12050 Belysning åtgärdsprogram
12036 Enkelt avhjälpta hinder
12200 Park, ospec
12209 Lekredskap
12253 Bad och besöksplatser
12217 Södra hällarna

225 tkr
600 tkr
1000 tkr
1000 tkr
50 tkr
500 tkr
500 tkr
1 100 tkr
1 500 tkr

Totalt

6475 tkr

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
6 475 tkr och att medel anvisas genom anslag för regionala tillväxtåtgärder.

------

,
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Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

100

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö

AU §

51

TN 2014/1318

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos region fullmäktige om tilläggsanslag med
6475 tkr för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

Finansiering sker med 6 475 tkr av beviljat anslag för 1:1 regionala
tillväxtå tgärder.

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fasdagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det "Näringspolitiska programmet" har Region
Godand beviljats regionala tillväxtmedel med ..§..J45tkr vilket innebär att
investeringsnivån kan fördubblas för ett antal projekt. I befintlig investeringsbudget
finns projekten budgeterade med~tkr. Den totala investeringsutgiften behöver
höjas till 13 490 tkr vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Godand
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet
behandlades i regionstyrelsen 4 mars 2015.
I nedanstående tabell redovisas samtliga projekt som omfattas med beräknad
investeringsutgift samt befintlig investeringsbudget.
Projektnummer

Justerare:

-rH Budget 2015, tkr

Projektnamn

12000

Ospecificerat gator och vägar

225

12001

Beläggningsprogram

600

12007

Enskilda vägar förbättringar

1000

12050

Belysning åtgärdsprogram

1000

12036

Enkelt avhjälpta hinder

50

12200

Park ospec

500

12209

Lekredskap

500

12253

Bad och besöksplatser

1100

Utdragsbestyrkande:
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Forts § 100

I

12217

I

S<>dm

H'",m,

1500

T",I

Delprojekt 1 - Strategier och planer
I delprojektet kommer en projektanställning att tillsättas. Projektledaren ska arbeta med
att ta fram planer och strategier för vårt framtida arbete inom flera områden.
Badplatsplan - som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för badplatser
En lekplatsstrategi - som ska styra hur vi ska arbeta med lekplatser på Gotland.
En lekplatsplan - som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar.
En tillgänglighets strategi för utomhusmiljö - som ska styra hur vi ska arbeta med
tillgänglighet på Gotland.
En tillgänglighetsplan för utomhusmiljö - som ska redovisa planerade åtgärder och
investeringar.
Delprojekt 2 - Infrastruktur för turism
I projektet kommer turistvägar att rustas upp. I världsarvet ska resterande del av S:t
Nicolaigatan och Svartbrödragatan stenläggas. Detta för att öka tillgängligheten,
framkomligheten samt för att försköna Världsarvet. Delar av belysning som finns i
världsarvet byts ut till LED-belysning. Projektet bidrar till ökad trygghet och attraktivitet
samt till att försköna världsarvet.
Delprojekt 3 - Attraktiva platser för besöksnäringen
I delprojektet rustas badplatser, parker/ allmänplats och lekplatser upp.
Badplatser- Slite badplats kommer att tillgänglighetsanpassas, Nissevikens brygga
renoveras och Gustavsviks brygga byts ut.
Parker/ afiman plats - Etapp 2 i Almedalen med förnyelse av rabatter och urgrävning av
dammen genomförs. Vi fortsätter förnyelser av rabatter på Gotland med ett gemensamt
perennprogram för att bland annat locka den "gröna turismen".
Lekplatser Almedalens lekplats renoveras och tillgänglighetsanpassas.
Delprojekt 4 - Besöksmål Södra hällarna naturreservat
I projektet ska en toalett nyanläggas, skyltprogram och möbleringsprogram tas fram och
anläggas, tillgängligheten ner mot vattnet förbättras och trafikåtgärder genomföras för
att öka trygghet och säkerhet för besökare till naturreservatet.
Justerare:
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Forts § 100

Enligt förvaltningens bedömning behövs 6475 tkr i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Motsvarande inkomst är beviljad som regionala tilläggsmedel.
Investeringsutgifterna är därmed finansierade.
Investeringarna beräknas att genomföras under år 2015.

Protokollsutdrag
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Ärendenr RS 2015/406
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 7 juli 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2015.
Förslag till beslut
• Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 2 097 tkr.
• Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 2 097 tkr. Medel anvisas ur
regionens Eget kapitaL
Bakgrund
Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2015 års nivå i
budgeten för de anslagsfmansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som fmns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 2 097 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen minskas med samma belopp. Regionens budgeterade resultat
blir O tkr.

Kapitalkostnader 2015
Förvaltning
Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Servicef6rvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsf6rvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden '*

Differens

Anläggningsredovisning

Budget

O

O

2640
16262

2640
18751

-2489

O
O
O

252997
3020
1 596
188
2845
15617

242699
2929
l 293
209
2871
12837

10298
91
303
-21
-26
2780

961
91
303
-21
-26
2780

6130

6 198

-68

-68
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Socialnämnden
Hälso- o sjukvårdsnämnden
Finansförvaltningen
Summa

Ärendenr
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3679
25971

3922
27651

-243
-1680

-243
-1680

845

845

o

o

331 790

322845

8945

2097

*GVN har minskat sin budget med 3 568 tkr som har flyttats till Lövsta Grönt centrum.
Budget 2014 GVN 9 766 tkr - Lövsta 3 568 tkr = 6 198 tkr.
Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges för de ökade kapitalkostnaderna
och att medel anvisas ur regionens Eget kapital. Det budgeterade resultatet på O tkr
för regionen visar på nödvändigheten att ha en budget som tål förändringar under
året, framförallt då investeringarna de närmaste åren kommer att vara stora och
,/./~a
italkostnaderna därmed kommer att öka.
/
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Ärendenr RS 2014/692
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 10 juni 2015

Regionstyrelsen

Gotlands Musikstiftelse - målplan
Förslag till beslut
Gotlands Musikstiftelses reviderade m§lplan för verksamheten 2014 - 2016
godkänns

Bakgrund
Innan Region Gotland var del av kultursamverkansmodellen 2011 styrdes
GotlandsMusikens verksamhet endast aven målplan. Sedan inträdet i kultursamverkansmodellen regleras alla regionala kulturinstitutioners övergripande mål och
uppdrag inom kultursamverkansmodellen i kulturplanen och konkretiseras genom de
beslut om medel inklusive villkor som kultur- och fritidsnämnden fattar varje år.
I december 2014 mottog lednings kontoret en målplan för verksamheten, Gotlands
Musikstiftelse. Efter granskning bedömde ledningskontoret att dokumentet saknade
en tydlig struktur och tydliga målformuleringar. En ny reviderad målplan för
verksamheten 2014 - 2016 har nu presenterats för kultur- och fritidsnämnden som
har granskat och godkänt dokumentet 2 juni 2015.
Deras bedömning är att målplan för verksamheten, Gotlands Musikstiftelse, stämmer
väl överens med övergripande mål i kulturplanen och kulturnämndens beslut om
uppdrag, medel och andra villkor.
ledningskontorets bedömning
Ledningskontorets samlade bedömning är att den reviderade målplanen för Gotlands
Musikstiftelse tydligt beskriver uppdrag och verksamhetens framtida inriktning.
Den politiska strategin att prioritera barn och ungdomar avspeglar sig i hög grad i
verksamhetens kommande utbud och satsningar.
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Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02

Protokoll

KFN § 42
Au §42

GotlandsMusiken, reviderad m§lplan för verksamheten 2014-2016
KFN 2015/2
- Kultur- och fritids förvaltningen, 2015-05-11

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

GotlandsMusikens målplan 2014-2016 godkänns.

•

Målplanen skickas vidare till regionfullmäktige för fastställande.

GotlandsMusiken har, i egenskap av att vara en regionägd stiftelse under
regionfullmäktige, en målplan. Innan regionen gick in i kultursamverkansmodellen 2011
styrdes GotlandsMusikens verksamhet endast av målplanen. Sedan inträdet i modellen
regleras alla regionala kulturinstitutioners övergripande mål och uppdrag inom
kultursamverkansmodellen i kulturplanen och konkretiseras genom de beslut om medel
inklusive villkor som kultur- och fritidsnämnden fattar varje åt. Målplanen är nu
reviderad för att i högre utsträckning följa intentionerna i lru1tU1'planen.
KultU1'- och fritids förvaltningen har gjort bedömningen att målplanen stämmer överens
med övergripande mål i kulturplanen och villkoren i beslutet, varför ingen diskrepans
finns vad gäller de olika styrdokumenten.

Expedieras:
Registrator-rs
GotlandsMusiken

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr KFN 2015/2
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 11 maj 2015

Kultur- och fritidsnämnden

GotlandsMusiken, reviderad målplan för
verksamheten 2014-2016
Beslut
•
•

GodandsMusikens målplan 2014-2016 godkänns.
Målplanen skickas vidare till regionfullmäktige för fastställande.

Bakgrund
GodandsMusiken har, i egenskap av att vara en regionägd stiftelse under
regionfuIlmäktige, en målplan. Innan regionen gick in i
kultursamverkansmodellen 2011 styrdes GodandsMusikens verksamhet endast
av målplanen. Sedan inträdet i modellen regleras alla regionala
kulturinstitutioners övergripande mål och uppdrag inom
kultursamverkansmodellen i kulturplanen och konkretiseras genom de beslut
om medel inklusive villkor som kultur- och fritidsnämnden fattar varje år.
Målplanen är nu reviderad för att i högre utsträckning följa intentionerna i
kulturplanen.

Bedömning
Kultur- och fritids förvaltningen har gjort bedömningen att målplanen stämmer
överens med övergripande mål i kulturplanen och villkoren i beslutet, varför
ingen diskrepans finns vad gäller de olika styrdokumenten.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registratoU<ff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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GotlandsMusiken

Gotlands Musikstiftelse
Reviderad Mälplan för verksamheten 2014-2016
Gotlands Musikstiftelse, nedan kallat GM, ägs av Region Gotland allt sedan
dess instiftande 1986, och rapporterar till regionfullmäktige.
GM erhåller idag sina statliga och regionala verksamhetsanslag och
uppdragsbeskrivning från region Gotlands kultur- och fritidsnämnd.
GM ingår som en integrerad del i Region Gotlands samverkansmodell och dess
verksamhet och inriktning styrs till avgörande delar av den regionala
kulturplanen.
GM-styrelsen om sju ledamöter utses av region fullmäktige vart fjärde år, och
dess sammansättning speglar den politiska representationen i fullmäktige.
1. Uppdrag

GMs uppdrag är att som en regional musikinstitution, med fast anställda
professionella musiker som kärna, utgöra en för Gotlands musikliv initierande,
stödjande och kompletterande kraft för barn- och ungdomsverksamhet,
professionella frilansmusiker, amatörer och musikarrangörer.
2. Vision
o

o

o
o

GM musiksätter Gotland med både bredd och spets och är musikens
främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen på
ön.
GM är en regional plattform för all slags musik, där kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla det gotländska samhällets
utveckling.
GM samverkar med andra scenkonstinstitutioner på Gotland med syfte
att erbjuda gotlänningarna ett rikare kulturliv.
GMs värdegmnd baseras på övertygelsen om allas lika rätt till musik,
som lyssnare, deltagare och kreatörer.

3. Mål

GM ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
o Prioritera verksamhet som tillgodoser barns och ungas rätt till
musik, både för lyssnare och utövare, och kontinuerligt utveckla och
stimulera nyfikenhet och intresse för skilda musikaliska uttrycksformer,
från barndom och tonårs tid och vidare genom vuxenlivets olika faser.
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o

o

O

Tillgängliggöra musikupplevelser av skilda slag för alla kategorier av
invånare och över hela ön, och samtidigt vare en regional ambassadör
genom projekt och produktioner i Sverige och utlandet.
Samverka med andra institutioner, föreningar och enskilda på
Gotland liksom med såväl svenska som internationella kulturaktörer,
med särskild tonvikt på Östersjöområdet.
Verka för ett jämställt musikliv, mångfald, interkulturalitet och
internationalisering liksom för etablerandet av relevanta musikaliska
mötesplatser för det gotländska musiklivet.

4. Verksamhet
Barn och Ungdom, egna produktioner

o Skolkonserter (minst 70 kostnadsfria per år) under skoltid: från
och med 2014 gäller detta låg-, mellan- och högstadiet, samt
gymnasiet.
o Barnmusikaler (minst 25 per år) för låg-, mellan- och högstadiet
• Spelningar på t.ex. förskolor kan inkluderas från tid till
annan men ingår inte i det egentliga uppdraget.
O Familjekonserter (minst 2 per år fr.o.m. 2014)
O Skapande Skola-medverkan
• GM, dvs. dess olika ensembler, ska varje år komma in
med väl genomtänkta projektförslag till Skapande Skola.
Vi ska därtill tillse att det alltid finns bra GM-projekt i
utbudet till skolorna.
Barn och Ungdom: samverkan

o Gotlands Sinfonietta (minst två konserter per år), produktion
och medverkan.
o Musik Direkt (minst en Länsfinal kombinerat med annan
aktivitet) .
o Gotlands Musikalkompani (ca 10 föreställningar per år inkl.
repetitioner).
o Projekt/samarbeten med Tonsättarskolan, Kulturskolan
Gotland, Ungkulturhuset Fenix m.fl. ad lib.
Samarbete med Länsteatern

o GM-medverkan i Länsteaterns produktioner.
o Länsteaterns medverkan i GMs produktioner.
o Gemensamma produktioner.
O Praktiskt samarbete med teknik etc.
Spelningar för andra målgrupper:

o I vården (minst 35 spelningar per år): ålderdomshem, sjukhem,
särskola etc.
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Offentliga konserter

o Spelningar på bibliotek (minst 28 konserter per år).
o Konsertserierna (minst 16 konserter per år; 4X3 i Lilla Serien,
4X1 i Stora Serien).
o Samarbeten med andra: Visby Domkyrka och Stift,
Kulturförerungen Roxy m.fl. ad lib.

Gotlands Musikräd

o Minst 6 officiellt udysta sammankomster per år.
5. Uppföljning och redovisning

GM ska årligen, senast vid utgången av andra kvartalet, rapportera årets
verksamhet, ekonomi och resultatuppfyllelse till regionfullmäktige i av ägaren
efterfrågat format.
Gotlands Musikstiftelse

Per Edman
ordförande

Dag Franzen
direktör
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Ärendenr RS 2014/737
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-06-26

Regionstyrelsen

Slutredovisning Hemse Fasanen 10, Hemse äldreboende projekt
10563 samt begäran av tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Slutredovisning för Hemse Fasanen 10 projekt 10563 samt att begäran om
tilläggsanslag godkänns.
Bakgrund
Beslut om prognostiserat överdrag beslutades i tekniska nämnden 2012-11-28, § 263.
Den totala budgeten for entreprenaden uppgick i kostnadsläge 2010-03 till 51 mnkr.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010-12-08, § 155 att revidera sitt
funktionsprogram att omfatta att äldreboende förses med kylanläggning.
TNau beslöt 2011-04-21, Au § 72 att föreslå tekniska nämnden att
hos regionstyrelsen begära tilläggsanslag med 1,7 mnkr för pkt 1 och 2 av nedan angivna
åtgärder. Regionstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2011-12-19, Rs § 353
och beslöt att tekniska nämnden medges att överskrida gällande investeringsanslag
med 1,7 miljoner.
Följande oförutsedda sto'rre åtgärder som fått konsekvenser för projektbudget är:
1 Omläggning yttertak ca, 2500 m2
2 Utbyte Va-ledningar
3 Brandklassning av befintligt bjälklag, ca 1 800 m2
4 Uppbyggnad av ny golvkonstruktion, ca 1 800 m2
5 Rivning av väggkonstruktion i befbyggnad, ca 1 700 m2
6 Fukt i betongplatta, ca 1 700 m2
7 Anpassning av utemiljö
8 Installation av Kylanläggning, för ca 3 700 m2
Teknikförvaltningen hänvisar till godkänd information enligt ovanstående paragraf med
följande kompletteringar:
Fastigheten försåldes 2013-11-01 till fastighetsbolaget Hemsö fastigheter. Vid
försäljningen fanns ingen slutredovisning färdig då rutinerna är att denna inte görs
förrän vid garantitidens slut.
Förvaltningen har genomfört en analys och uppföljning av problemen under projektets
garantitid som upphörde i april 2014 avseende fukt i betongplattan.
Undersökningarna visar att inga Euktproblem kvarstår.
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende, projekt 10563, samt begäran om tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget .

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Projekt
---------

Produktions-~-----._~,

Hemse Fasanen, projekt
10563

J~~~!

_____

Ärendenr

2 (2)

RS 2014/737

Produktions- Överkostnad
/ underskott
- -- - -,---------".- -- ----Budget

51200000

58108533

-6908533

Projektet har erhållit 2 452 580kr i statsbidrag.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att tilläggsanslag
medges.
Dock påpekar ledningskontoret vikten av att göra slutredovisningar i tid då
fastigheter ska försäljas eftersom differens mellan budget och utfall bör regleras i
samband med försäljning .
.... _--.)

)J'~ontoret
Per Lindskog
tf regiondirektör

\
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Protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

TN §

144

Slutredovisning Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende projekt 10563 samt begäran av
tilläggsanslag för överdrag av projektbudget

AU §

78

TN § 263/2012

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att teknikförvaltningen tillförs ett
investeringsbelopp om 6 908 533 kronor för överdrag av projektbudget vid Hemse
äldreboende.

•

Slutredovisningen tillstyrks och överlämnas till region fullmäktige för beslut.

Föredragande; projekteringschef TI<F, Bengt Kristiansson
Vid dagens sammanträde är ärendet kompletterat med slutrapporten.
Försäljningspriset är 120 Mkr.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden

Ärendet kompletteras med slutrapport i kallelsen till nämnden. Information om
försäljningspriset ges på nämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att teknikförvaltningen tillförs ett
investeringsbelopp om 6 908 533 kronor för överdrag av projektbudget vid Hemse
äldreboende.
Slutredovisningen tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för beslut.
Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende projekt 10563 samt begäran av tilläggsanslag för överdrag av projektbudget.
Projektet avser till- och ombyggnad för 40 lägenheter för särskilt boende.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse
Projektet har erhållit 2 452 580 kr i statsbidrag.

Utdragsbestyrkande:

51 200000 kr
58108533 kr
- 6 908 533 kr
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Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-06-04

Protokoll

forts § 144

Bakgrund
Teknikförvaltningen hänvisar till godkänd information om prognostiserat överdrag i
tekniska nämnden 2012-11-28, § 263 med följande kompletteringar:
Fastigheten försåldes 2013-11-01 till fastighetsbolaget Hemsö fastigheter.
Förvaltningen har genomfört en analys och uppföljning av problemen under projektets
garantitid som upphörde i april 2014 avseende fukt i betongplattan.
Undersökningarna visar att inga fuktproblem kvarstår.

Bedömning
Det är viktigt att det anvisas medel för att täcka redovisat underskott i detta projekt för
att undvika att andra projekt inte påverkas negativt.

Protokollsutdrag:
RS+ slutrapport

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Slutrapport
Projekt

SÄBO Hemse 10563, Hemse Fasanen 10

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Projektledare

Alf Johansson

Bakgrund och
syfte

Uppdrag i enlighet med SOF's beställning att bygga 40 lägenheter för särskilt
boende.

Projektmål

Att uppfylla SOF's beställning och deras funktionsprogram

Ti Ilvägagångssätt

Ovanstående har genomförts som generalentreprenad.

Ekonomi (tkr och
timmar)
CD

Budget

CD

Utfall

CD

Avvikelse

TKR

Tid (tim)

Kommentar
l 700 000 avseende tilläggsanslag RS § 353 19111-11
saknas i budget.

51 200000
58 108533
-6908533

Resultat och
analys
• Måluppfyllnad
• Tid
• Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Ovrigt

Ang nybyggnadsdelen har energiförbrukningen uppmätts till 63 kwh/m2 och år.
Boverkets regel verk säger 90 kwh 1m2 och år.
Projektet påbörjades år 2009 och avslutades år 2013
Se tjänsteskrivelse 26 maj 2014 "bakgrund".
Längre tid i förprojekteringsstadiet och bättre möjligheter att undersöka
byggnaden.

Fastigheten är såld den 1 november 2013 till fastighetsbolaget Hemsö Gotlands
Fastigheter AB
Org nr 556923-9592, box 24281,10451 Stockholm.

JDatum l

Slutrapport godkänd
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2014/678
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 10 juli 2015

Regionstyrelsen

Motion - Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad
Förslag till beslut
Motionen tillstyrks med stöd av den kommentar som redovisas nedan under
Bedömning.
Bakgrund
Eva Gahnström (c) föreslår i en motion att efterlevnaden av byggnadsordningen för Visby innerstad följs upp, t ex med en tillsynsplan.
I motionen framhålls vikten av att upprätthålla världsarvets unika kulturvärden
som bygger på lokala kunskaper och en lång tradition att utföra renoveringar
och underhålla innerstadens byggnader i enlighet med den byggnads ordning
som finns för området.
Bedömning
Byggnadsnämnden har i beslut § 120/2015 behandlat motionen och i beslutet
föreslagit att motionen skall bifallas. Till stöd för detta sägs följande:
I år firar Visby 20 år som världsarv, vilket innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen, genom olika aktiviteter riktar särskilt fokus på världsarvet. I mars
skickades ett brev till alla boende, fastighetsägare och verksamma i Visby innerstad med en inbjudan att delta i firandet samt en gåva i form av byggnadsordningen. Satsningar i form av information på regionens hemsida samt möten
med allmänheten i syfte att sprida kunskap om detaljplan och byggnadsordning
har genomförts under våren och ytterligare aktiviteter planeras under resten av
året.
Enhet Bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att implementera
rutiner för att bygglovprocessen ska fungera på ett smidigt sätt och samarbetar
med antikvarier och hantverkare för att säkerställa processen genom hela ledet.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Region

Gotland

Ledningskontoret
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Region Gotland

Enheten anser i likhet med motionären att det är angeläget att följa upp detaljplan och byggnadsordning för innerstaden för att försäkra sig om att fastighetsägare och verksamma känner till bestämmelserna. Det är en pedagogisk
uppgift och en demokratisk fråga att alla får rätt information om riktlinjerna
för bebyggelsen i Visby innerstad. En förståelse för och rätt tillämpning av
riktlinjerna i byggnadsordningen är grundläggande för att bevara kulturvärdena
i Visby innerstad.
Till grund för arbetet med att följa detaljplan och byggnadsordning för innerstaden finns den tillsynsplan för 2015-2016 som nyligen godkändes av byggnadsnämnden under § 119/2015. I planen har Visby innerstad pekats ut som
ett prioriterat område för den kommande tillsynen med planerade tillsynsinsatser under 4:e kvartalet i år.

2 (2)
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-05- 27

BN § 120

Internremiss - Motion - Byggnadsordning i Visby innerstad
BN 2014/9757
-5BF 21 maj 2015

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslår
Regionfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning
Enhet bygg har angett Visby innerstad som ett prioriterat område för tillsyn i enlighet
med F &slag till til/synsplan 2015-2025. Byggnadsnämndens tillsynsplan är ett övergripande
styrdokurnent som ska användas för inriktning och uppföljning av tillsynsverksamheten

under en tioårsperiod.

Bakgrund
I en motion ställd till regionfullmäktige i november 2014 föreslår Centerpartiet att

efterlevnaden av byggnadsordningen för Visby innerstad följs upp, t.ex. med hjälp aven
tills)'nsplan.
I år fIrar Visby 20 år som världs arv, vilket innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen,
genom oWca aktiviteter ril<tar särskilt fokus åt världsarvet. I mars skickades ett brev till
alla boende, fastighetsägare och verksamma i Visby innerstad med en inbjudan att delta i
fIrandet samt en gåva i fonn av byggnadsordningen. Satsningar i form av information på
regionens hemsida samt möten med allmänheten i syfte att sprida kunskap om
detaljplan
byggnadsordning har genomförts under våren och ytterligare aktiviteter
planeras under resten av året.
Enhet Bygg arbetar med att implementera rutiner för att bygglovprocessen ska fungera
på ett smidigt sätt och samarbetar med antikvarier och hantverkare för att säkerställa
processen genom hela ledet.

Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

Byggnaclsnämnclens arbetsulskott 2015-05- 27

BN § 120 forts
Bedömning
Enhet Bygg anser att det är angeläget att följa upp detaljplan och byggnads ordning för
Visby innerstad för att försäkra sig om att fastighetsägare och verksamma känner till
bestämmelserna. Det är en pedagogisk uppgift och en demokratisk fråga att alla får rätt
information om riktlinjerna för bebyggelsen i Visby innerstad. En förståelse för och rätt
tillämpning av riktlinjerna i byggnads ordningen är gtundläggande för att bevara
kulturvärdena i Visby innerstad.

Justerare:

~
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Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden
Tillsynsplan
Bilaga 2015

Gällande kvartal 3 och 4 2015

137
Byggnadsnämnden

Inledning
En tillsyns plan från byggnadsnämndens sida ger en tydlig signal att det fInns en
betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser kan upptäckas och leda till
ingripanden och påföljder.
Tillsyn är begränsat till sådan granskning som sker i efterhand och som, för det fall
bestämmelser inte följts, leder till beslut som syftar till att åstadkomma rättelse. Det
innebär inte att de förebyggande uppgifter som byggnadsnämnden har i plan- och
bygglagstiftningen är mindre viktiga. När det strikt avgränsade tillsyns begreppet
används i en sektorslag hindrar det inte att tillsynsmyndigheter även i fortsättningen
kan ha till uppgift att arbeta främjande och förebyggande, för att effektivt uppnå
lagstiftningens måL Det kan delvis ske inom ramen för den allmänna
serviceskyldigheten som alla myndigheter har enligt förvaltningslagen och som
innebär att myndigheter ska lämna allmänheten upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp i frågor som har samband med myndighetens verksamhet. När det
anses nödvändigt att gå längre än denna allmänna skyldighet kan uppgifterna
specifIceras i författning, vilket kan ge uppgifterna en starkare ställning inom de
organisationer som ska utföra dem och ge uttryck för vikten av främjande
verksamhet som styrmedeL

Kvartal 3, 2015
Varje sommar sker en markant ökning avanmälningar mot olovligen uppställda
husvagnar och villavagnar på Godand. För att skydda naturen, enligt
terrängkörningslagen, får man inte köra in med motorfordon på barmark i terrängen,
och alltså inte heller med husvagn eller husbil. Det är heller inte tillåtet att köra ut på
strand, äng, hagmark eller annan naturmark.

Terrängkörningslag (1975:1313)
1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än
jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är
uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen
kan ske utan risk för skada på marken.
Lagen gäller även för markägaren själv. En markägare kan alltså inte ge någon annan
tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken, ej heller själv köra ut en husvagn,
villavagn eller husbil. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening.
Noterbart är att tillsynen över att terrängkörningslagen efterlevs ligger hos
polismyndigheten och regleras inte av PBL.

Markägaren bestämmer om enskild väg
Det är upp till den som äger en enskild väg att avgöra om trafIk med motordrivna
fordon ska vara tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafIk, eller visst slag av
motordrivna fordon.
Det är tillåtet att ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men förutsättningen
är att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin verksamhet. Man får
inte heller hindra eller utgöra någon fara för trafIken.
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Det flnns inga bestämmelser om hur länge du kan ställa upp ditt motorfordon på
samma plats. När det gäller tält anses gränsen, enligt allemansrätten, gå vid något
enstaka dygn. En husvagn eller husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett
tält.
Prioritering

Under det tredje kvartalet 2015 ska byggnadsnämnden prioritera tillsyn av olovligen
uppställda husvagnar, villavagnar och husbilar.
Syfte

Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnden lever upp till sitt
ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga
att näringslivets och den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och
bestämmelser.
Det har i äldre rättspraxis inte krävts att en byggnad ska vara förenad med marken.
Något sådant krav flnns inte heller enligt defmitionen av byggnad i PBL. Husvagnar,
redskapsvagnar, husbåtar och försäljningskiosker på hjul har därför i vissa fall
betraktats som byggnad. Vid bedömningen har hänsyn tagits till användningssättet,
utformningen och varaktigheten i användningen. En husvagn som står uppställd på
samma ställe under en längre tid än en normal semesterperiod och används för
bostadsändamål har betraktats som en byggnad.
Mäl

Att skapa en medvetenhet hos fastighets- och husvagnsägare om begränsningar i
rätten att ställa upp husvagnar och villavagnar.
Aktivitet

Erfarenhetsmässigt vet vi att antalet inkomna anmälningar rörande i första hand
husvagnar men även villavagnar ökar under årets andra och tredje kvartal.
Byggnadsnämnden skall följa upp varje sådan anmälan och ska samtidigt under sina
besiktnings- och ~änsteresor på Godand hålla utkik efter olovligt uppställda hus- och
villavagnar.
Geografisk avgränsning

Hela Godand.
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Kvartal 4, 2015
Tillsynsmyndigheter i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden,
länsstyrelsen och Boverket men även regeringen och Arbetsmiljöverket är
tillsynsmyndigheter och har viss tillsyn. Byggnadsnämnden har tillsyn över att den
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd följer plan- och
bygglagsstiftningen.
Länsstyrelsen har viss tillsyn över kommunerna och kan överpröva beslut om
detaljplaner, områdesbestämmelser, förhandsbesked och lov. Regeringen har viss
tillsyn över kommunerna och kan överpröva regionplaner samt besluta om
plan föreläggande. Regeringen får även, liksom länsstyrelsen, för ett visst geografiskt
område besluta att beslut om att lämna lov eller förhandsbesked ska överprövas av
länsstyrelsen. Boverket har genom marknadskontroll tillsyn över byggprodukter.

Byggnadsnämndens tillsynsansvar
Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter
och brister åtgärdas. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn
och ingriper när det finns skäl för det. Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att
det finns en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser kan upptäckas
och leda till ingripanden och påföljder.
Ett tillsynsärende inleds antingen genom att en anmälan görs eller på
tillsynsmyndighetens eget initiativ. Enligt PBL är tillsynsmyndigheter skyldiga att ta
upp en fråga till prövning om det finns anledning att anta att bestämmelser, domar
eller beslut inte har följts.
Byggnadsnämnden ska besluta om byggsanktionsavgift för vissa, i plan- och
bygglagen, uppräknade överträdelser. De har också möjlighet att använda sig av olika
förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse, utförande aven åtgärd eller
för att stoppa fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förelägganden och förbud kan
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i de flesta fall förenas med så kallade verkställighetsmedel, till exempel vite och
handräckning.

Tillträde och upplysningar
Byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till
fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på
platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar och
handlingar som behövs för sitt tillsyns arbete.

Prioritering

Under det fjärde kvartalet 2015 ska byggnadsnämnden prioritera tillsynen av olovligt
byggande samt olovliga åtgärder i Visby innerstad. Fokus kommer att riktas mot de
åtgärder som omfattas av den utökade bygglovplikten samt ändrad användning av
bostäder till hotellverksamhet.
Syfte

Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnden lever upp till sitt
ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga
att näringslivets och den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och
bestämmelser.
Visby innerstad är sedan 1995 ett av UNESCO:s utnämnda världs arv och enligt
världsarvskonventionen ska varje världs arv skyddas så att dess kulturvärden bevaras
för framtida generationer. Skyddet ska verkställas genom befIntlig lagstiftning i
respektive land. För Visbys del har regionen tillämpat plan- och bygglagen genom en
detaljplan som antogs 2010-02-22. Detaljplanens bestämmelser säger att inga åtgärder
får genomföras som skadar kulturvärdena, att alla förändringar ska ske varsamt och
att projekteringen ska bygga på en antikvarisk förundersökning. Till planen hör en
byggnads ordning som ska användas som stöd för att tolka bestämmelserna. I
byggnadsordningen beskrivs staden framväxt med nedslag i fem byggnadsepoker.
Den innehåller råd och riktlinjer med utgångspunkt från byggnadernas och stadens
olika beståndsdelar, såsom tak, fasader, fönster, gårdsbebyggelse, trädgårdar, parker
och gator mm.
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Detaljplanen reglerar även en utökad bygglovplikt där bLa. trädfållning, mindre
fasadändringar och underhåll som innebär att man ändrar fasad- eller takmaterial
kräver bygglov.
Mäl

Skydda befIntlig bebyggelse från förvanskning samt stötta och öka medvetenheten
om vikten av att bevara kulturvärdena hos boende, fastighetsägare och verksamma i
Visby innerstad. Säkerställa att den utökade bygglovplikten implementeras på ett
rättvist sätt och att det upplevs som gynnsamt och enkelt att följa bestämmelserna.
Beträffande olovlig ändrad användning är det av stor vikt att dessa identifIeras och
prövas utifrån såväl kulturvärden som brandutrymning och tillgänglighet.
Aktivitet

Fysisk inventering, okulär besiktning.
Geografisk avgränsning

Visby innerstad, detaljplanens avgränsning.
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CENTERPARTIET

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

ang. uppföljningen av byggnadsordning för Visby innerstad
I svaret på den interpellation jag ställde till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
framgick att det inte görs någon uppföljning av efterlevnaden av byggnadsordningen. Det
finns goda möjligheter att få hjälp av antikvarier och byggnadsvårdare, men det finns alltså
ingen tillsyn av renoveringar och ombyggnader. Tidigare hade stadsarkitekten kontinuerlig
okulär koll på fastighetsbeståndets kondition.
Detaljplan för Visby innerstad antogs av fullmäktige i februari 2010. Till detaljplanen hör en
byggnadsordning. När denna var ute på remiss var de allra flesta fastighetsägare positiva.
I byggnadsordningen står att läsa:
Traditionella material och metoder
Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla och kräver en
stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och hantverksmetoder innebär
att man utgår från de material och metoder som användes då byggnaden uppfördes. De är
välbeprövade och skadar inte byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor,
kalkbruk, kallifärg, rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett merfrekvent underhåll, men det kan göras med
enkla åtgärder.
Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det underliggande. Kalkputs
ska bättras med kalkputs och linoljefärg med linoljefärg. Att upprätthålla kunskapen om äldre
hantverk är avgörande för möjligheten att bevara Visbys kulturvärden. Hantverkare som har
kunskapen att
lägga plåttak med skivtäckt falsad plåt, renovera och tillverka nya fönster i trä, putsa med
kalkputs är lika värdefulla som världsarvet i sig.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som (jämförelse med många
moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning. Renovering av byggnadsdelar
är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Därför föreslår jag:
att efterlevnaden av byggnadsordningen för Visby innerstad följs upp, t.ex. med hjälp aven
tillsynsplan.
Bro 141128
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 10 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Identifiera och eliminera onödig el· och energiförbrukning
Förslag till beslut
Regionstyrelsen lämnar Ledningskontorets skrivelse som svar på motionen.
Bakgrund
I en motion från centerpartiet påpekas att Gotlands Kommun och senare Region
Gotland sedan länge arbetar strukturerat med att minska energiåtgången i egna och
hyrda lokaler. Motionens innebörd är att också alla som arbetar i regionens lokaler
måste involveras i att stoppa onödig elförbrukning, som exempel nämns att det lyser
alltför ofta i skolor och på kontor nätterna igenom.
Bedömning
Motionens anda är helt i linje med pågående arbete och med målen i regionens
energiplan. Sedan flera år har fastighetsförvaltaravdelningen på Teknikförvaltningen
haft detta förslag på sin agenda, men av olika skäl inte haft resurser för att arbeta
med medarbetarprojekt. Det fleråriga projektet med statligt stöd till
energieffektivisering, EES, som nu slutredovisats ledde till intensifiering av arbetet
med energikartläggningar och bland annat EPC,(energieffektiviseringskontrakt med
extern utförare). Med erfarenheter från EPC behöver incitament skapas inom
regionen för att spara energi, detta är ett utvecklingsområde. Tillsammans med
planerade men vilande/ännu inte genomförda insatser från IT-avdelningen med både
information och bättre teknik för avstängning av datorer nattetid kan det ge
ytterligare energibesparingar i fastigheterna
Ar 2014 uppgick energikostnader för fastigheterna ti1l58,6 Mkr . Av inköpt energi
utgjorde 30 GWh el cirka 44 procent, drygt 45 procent var fjärrvärme, knappt 10
procent kom från flis och pellets. Det köptes också 30 m 3 eldningsolja 'vilken dock
svarade för bara 0,5 procent av det samlade energibehovet i fastigheterna. Framöver
behövs insatser för att energieffektivisera inte bara fastigheter utan också VAverksamhet, IT och transporter. Tillsammans med ökat engagemang och kunskap
hos medarbetare ger möjligheter att nå våra mål för hållbar energianvändning.
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CENTERPARTIET

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

ang. energitjuvar
Under många år har Gotlands Kommun och senare Region Gotland arbetat strukturerat med
att minska energiåtgången i egna och hyrda lokaler. De senaste åren genom EPC-projekt
(Energy Performance Contracting)
Nu är det dags att ta nya tag och involvera alla som arbetar i regionens lokaler. Det lyser
alltför ofta i skolor och på kontor nätterna igenom. På en del skolor går vaktmästaren en runda
efter skoldagens slut för att kolla att alla datorer är avstängda, men ofta står de på dygnet runt.
Hur svårt kan det vara att släcka lyset och stänga av datorn? Genom att arbeta grundligt med
att jaga energitjuvarna kan regionen tjäna pengar och sluta slösa med elenergi.
Uddevalla kommun med 31 000 innevånare har sparat 33 000 kwh genom att jaga
energitjuvar.

Därför föreslår vi:
att Region Gotland startar ett projekt för att identifiera och eliminera onödig
el- och energiförbrukning i motionens anda.
Visby 2015-03-30

Gunnel Lindby
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Ärendenr RS 2015/283

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Camilla Ekelund

Datum 25 juni 2015

Regionfullmäktige

Motion. Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare
och organisationer

Förslag till beslut

Motionen avslås, men med följande tillägg:
- Att ledningskontoret får i uppdrag att kommunicera ut möjligheten att boka
personliga möten med politiker.
- Att ledningskontoret i samråd med regionråden upprättar en plan för besök
hos företag och organisationer med start hösten 2015.
Förslag

Simon Härenstam (l\1) har i en motion yrkat att Region Gotland inför
bokningsbara politiker i syfte att genom förbättrad dialog mellan politiker,
företag och organisationer förbättra företagsklimatet. I förslaget anges att varje
onsdag eftermiddag lämnas fri för önskade besök och att ledningskontoret
hjälper till och administrerar kontakter och bokningar. Det ska sedan vara fritt
för företagare och organisationer att boka den politiker de vill ha besök av. På
detta sätt kan företag och organisationer ges en större tillgång till ledande
politiker samtidigt som det blir tydligt att företags frågor och företagsklimat är
prioriterade frågor för Region Gotland.
Bakgrund

Region Gotland har länge placerat sig långt ner på Svenskt Näringslivs ranking
över företagens upplevelse av föret~agsklimatet I det näringspolitiska
programmet 2012-2015 finns målet att Region Gotland ska placera sig på övre
halvan i rankingen. Sedan 2012 har ett systematiskt förbättringsarbete för att
förbättra Region Gotlands service i sin myndighetsutövning till företagen
pågått i bl.a. projektet Förenkla - helt enkelt under 2012-2014. Det fortsatta
arbetet med dessa frågor genomförs nu inom ramen för Tillväxtkommun 2018
samt som en löpande del av verksamheten ute i berörda förvaltningar. Detta
arbete har lett till att den negativa trenden har brutits men ytterligare arbete
krävs då uppsatta mål inte har nåtts.
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Ärendenr RS 2013/283

Region Gotland

Det arbete som pågår visar att en mycket viktig del i företagens upplevelse av
det gotländska företags klimatet handlar om förtroende för politiken och
möjligheter till dialog och påverkan.
Bedömning

Möjligheten att boka ett möte med en politiker finns i praktiken redan i dag då
personliga kontakter kan tas via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter till
politiker finns tillgängliga via Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Tillgängligheten till förtroendevalda politiker på Gotland bedöms som god
redan idag. Möjligheten att boka möten är dock inget som aktivt
kommuniceras ut, vilket kan förbättras. Förslaget i motionen att en
eftermiddag i veckan lämnas öppen för besök hos våra politiker bedöms som
svårare att genomföra. Tillgängligheten bedöms istället större om individuella
lösningar för möten med enskilda politiker utan styrning till en bestämd dag
erbjuds. En samordnad administration för mötesbokningar skulle även
medföra krav på administrativa resurser.
Ledningskontoret föreslår istället att möjligheten att boka personliga besök
med våra förtroendevalda politiker aktivt kommuniceras ut till företag och
organisationer på ett tydligare sätt via flertalet tillgängliga kanaler t.ex.
www.gotland.se. nyhetsbrev, frukostmöten, lots funktionen och Region
Gotlands facebooksida.
Bedömningen är även att ytterligare proaktiva insatser behöver göras för att
förbättra dialogen mellan politiker, företag och organisationer. Därför föreslås
en plan för företagsbesök, för regionråd och regionstyrelsens ordförande,
upprättas och genomföras med start under hösten 2015 i samråd med
ledningskontoret och med företagsorganisationer så som Svenskt näringsliv.
Möjlighet att genomföra dessa besök tillsammans med en ~änsteperson ska
också finnas. Initiativ till besöken tas av Region Gotland.

,
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Visby 2015-04-27

Motion:
Till:

Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer.
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland placerar sig sedan 2011 mycket långt ner på den lista som Svenskt
Näringslivs sammanställer när det gäller företagsklimat.
Men en bra dialog ger förutsättningar för ett bättre företagsklimat. Det bästa sättet att
mötas för en konstruktiv dialog är ett personligt möte. Detta kan ske på många olika
sätt.
Ett exempel på hur man kan förbättra kontaktytorna är att ge företagare och
organisationer möjlighet att själva boka ett möte med.
Förslagsvis kan varje onsdag eftermiddag vara fri för önskade besök och att
Ledningskontoret hjälper till med kontakter samt bokning. Det är sedan fritt för
företagare och organisationer att boka den politiker de vill ha besök av. Detta ger inte
bara företagare och organisationer en större tillgängligt till ledande politiker, det är
också en viktig del i att visa att företagsfrågor och företagsklimat är prioriterade
frågor.
Jag yrkar därför
att Region Gotland inför bokningsbara politiker enligt ovanstående förslag

Simon Härenstam (m)
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 10 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Inrätta en miljö- och byggnämnd
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Bakgrund
Mats-Ola Röden (FP) yrkar i en motion 2014-11-23 att miljö- och hälsoskyddsnämnden
och byggnadsnämnden ska gå samman fr.o.m. 2015-04-01. Som motiv hänvisas bl.a.
till att nämnderna har flera beröringspunkter, båda nämnderna är myndigheter vilket
ställer krav på stringens och rättssäkerhet i besluten. De är också tillsynsmyndigheter
enligt miljöbalk och plan- och bygglag. Nämnderna går också in i varandra i det
dagliga arbetet vad gäller planer och bygglov. I de besvärliga fall av nedskräpning
som också är miljöfarlig så behandlas de i båda nämnderna vilket förlänger
handläggning och beslut om förelägganden. Tillgången på vatten, avlopp liksom
förekomsten av buller och miljöhänsyn styr till stora delar möjligheterna att utveckla
och bygga. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ofta remissinstans för
byggnadsnämnden. I vissa fall har dialogen mellan nämnderna fallerat så att
handlingar saknats eller beslut fattats med bristfälliga underlag. Raka och relativt
snabba besked, vare sig de är positiva eller negativa, är avgörande för planering och
investering.
I och med att nämndernas förvaltningsorganisation förändras så att
samhällsbyggnadsförvaltningen blivit en renodlad myndighets förvaltning är det
naturligt att förändra i nämndorganisationen och skapa en miljö- och byggnämnd.
Detta innebär att arbetet i den rena myndighetsutövningen blir tydligare och att den
tidsödande och fördröjande internremitteringen inte längre är aktuell.
Politiken har som gemensamt mål att fmansieringen av båda nämnderna till större del
(75 %) skall vara egen finansiering genom avgifter. Som ett steg i detta så höjdes
avgifterna kraftigt inför 2014. Intäkterna har därefter ökat och det finns anledning att
se över och minska det kommunbidrag som finns idag. Samgåendet skall ge
effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande fem (5) miljoner kronor.

Bedömning
Såväl miljö- och hälsoskyddsnämnden som byggnadsnämnden avstyrker motionärens
förslag. Nämnderna anser att förslaget skulle leda till ett orimligt stort ansvar och
arbetsbörda för nämndens ledamöter. Ur demokratisk aspekt är vikten av rättssäkra
och väl avvägda beslut också av vikt. Ett samgående kan också leda till en obalans
mellan de olika ansvarsområdena under miljöbalken respektive plan- och bygglagen.
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Nämnderna ifrågasätter storleken på den besparing en sammanslagning skulle kunna
ha men anser motionärens beräkning är högst osannolik.
Ledningskontoret instämmer i den bedömning som gjorts av de båda nämnderna.
F ör närvarande kan inte heller kontoret finna tillräckliga skäl till för ett samgående av
nämnderna.
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Region

Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

2015-06-09

MHN § 77

Remissvar - nämndsammanslagning
MHN 2014/5057
Au § 58

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
IvIiljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar föreslå Regionfullmäktige att motionen avslås
i sin helhet. Övriga synpunkter lämnas und et avsnittet Bedömning.

Bakgrund
Mats-Ola Röden yrkar i en motion till Regionfullmäktige i region Gotland
Att MEN och BN slås samman till en nämnd, med genomförande 2015-04-01
Att samgåendet ska leda till kostnadsminskningar om fem miljoner kronor.

Bedömning
Tillgången på vatten, avlopp liksom miljöhänsyn och förekomsten av buller styr till stora
delat möjligheterna att bygga. I'iIEN är ofta i dessa förekommande fall rernissinstans till
BN. Utöver detta hanterar även MI-IN de områden som faller på nämnden enligt livsmedelslagen.
Raka och relativt snabba besked, vare sig de ät positiva eller negativa, är avgörande för
en god service. För att uppnå detta arbetas på ständiga förbättringar med en effektiv och
kundorientemd hUl1dläggr11ng a,"

med samordning d~i.r bägge nämnder ii.r be

rörda och i att utveclda förvaltningens arbete utifrån ett helhetsperspektiv för kunden.
En av nämnderna, BN, har redan idag en stor ärendemängd att hantera. Ett samgående,
som rnotionären föreslår, riskerar att leda till ett orimligt stort ansvar och arbetsbörda
för ledamöterna. Ur en demokratisk aspekt är vikten av rättssäkra och väl avvägda beslut
också av vikt. Ett samgående kan också leda till en obalans mellan de olika ansvarsområdena under IvIiljöbalken respektive Plan- och bygglagen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Region

Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

2015-06-09

MHN § 77 forts
Huruvida ett samgående leder till minskade kostnader är oklart. En besparing i den omfattning som motionären anger bedöms som högst osannolik. Konkret direkt besparing
torde utgöras av arvode för en ordförande, en vice ordförande och utifrån hur stor representationen i antal ledamöter och ersättare skulle vara i en sammanslagen nämnd.

Justerare:

Utdragsbestyrkande :
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

ByggnacJsnamncJens arbetsutskott 2015--05- 27

BN § 118

Internremiss - motion - Inrätta en miljö- och byggnämnd
BN 2014/9759
RS 2014/689
Au § 94

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden avstyrker förslaget och föreslår Regionfullmäktige att avslå
motionen i dess helhet.

Bakgrund
Mats-Ola Röden yrkar i en motion till Regionfullmäktige i region Gotland
•

att MHN och BN slås samman till en nämnd, med genomförande 2015-04-01,
samt

•

att samgåendet ska leda till kostnadsmi.nslmingar om fem (5) miljoner kronor.

Bedömning
Tillgången på vatten, avlopp W<som miljöhänsyn och förekomsten av buller styr till stora
delar möjligheterna att bygga. lVII-IN är ofta i dessa förekommande fall remissinstans till
BN utifrån Miljöbalkens regleringar. Utöver detta hanterar även MHN de områden som
faller på nämnden enligt Livsmedelslagen.
BN som till största del styrs av Plan- och bygglagen, har redan idag en stor
ärendemängd att hantera. Ett samgående, som motionären föreslår, riskerar att leda till
ett orimligt stort ansvar och arbetsbörda för ledamöterna. Ur en demokratisk aspekt är
vikten av rättssäkra och väl avvägda beslut också av vil<t. Ett samgående kan också leda
till en obalans mellan de oWm ansvarsområdena under MiljöbaU::en respektive Plan- och
bygglagen.
Huruvida ett samgående leder till minskade kostnader är oklart. En besparing i den
omfattning som motionären anger bedöms som högst osannolik Vissa
samordningsvinster skulle kunna uppnås för förvaltningen i att arbeta mot endast en
nämnd. Konkret direkt ekonomisk besparing torde utgöras av alvoden utifrån hur stor
representationen i antal ledamöter och ersättare skulle vara i en sammanslagen nämnd.
Raka och relativt snabba besked, vare sig de är positiva eller negativa, är avgörande för
en god service. För att uppnå detta arbetas på ständiga förbättringar med en effektiv och
kundorienterad handläggning av ärenden, med samordning där bägge nämnder är
berörda och i att utveckla förvaltningens arbete utifrån ett helhetsperspektiv för kunden.
Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10
BYCjCJllacJsnämncJens arbetsutskott 201.5-0.5- 27

BN § 118 forts
Sammanfattning

.,

Tidpunkten för genomförandet av förslaget är inte möjlig att realisera .

.,

Den minskning av kostnaderna som ska åstadkommas med förslaget är
orealistisk.

, Justerare:
~.....

v

utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Folkpartiet liberalerna

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Inrätta en Miljö- och byggnämnd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden har flera
beröringspunkter, båda nämnderna är myndigheter vilket ställer krav på
stringens och rättssäkerhet i besluten. De är också tillsynsmyndigheter enligt
Miljöbalk och Plan- och bygglag. Nämnderna går också in i varandra i det
dagliga arbetet vad gäller planer och bygglov. I de besvärliga fall av
nedskräpning som också är miljöfarlig så behandlas de i båda nämnderna
vilket förlänger handläggning och beslut om förelägganden.
Tillgången på vatten, avlopp liksom förekomsten av buller och miljöhänsyn
styr till stora delar möjligheterna att utveckla och bygga. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden är ofta remissinstans för Byggnadsnämnden. I vissa fall
har dialogen mellan nämnderna fallerat så att handlingar saknats eller beslut
fattats med bristfålliga underlag. Raka och relativt snabba besked, vare sig de
är positiva eller negativa, är avgörande för planering och investering.
När nu samhällsbyggnadsförvaltningen förändras till att bli en renodlad
myndighetsförvaltning är det naturligt att förändra i nämndorganisationen
och skapa en Miljö- och Byggnämnd. Detta innebär att arbetet i den rena
myndighetutövningen blir tydligare och att den tidsödande och fördröjande
internremitteringen inte längre är aktuell.
Politiken har som gemensamt mål att finansieringen av båda nämnderna till
större del (75%) skall vara egenfinansiering genom avgifter. Som ett steg i
detta så höjdes avgifterna kraftigt inför 2014. Intäkterna har därefter ökat och
den finns anledning att se över och minska det kommunbidrag som finns
idag.

Jag yrkar att:
Regionfullmäktige beslutar om ett samgående av nämnderna enligt ovan med
en tidsplan som överensstämmer med förändringen av förvaltningen, vilket
innebär 2015-04-01.
Samgåendet skall ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande
fem (5) miljoner kronor.
Vibble 2014-11-23

Mats-O la Röden
FP
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Ärendenr RS 2015/138
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 7 juli 2015

Regionstyrelsen

Motion - Samma P-regler året runt
Förslag till beslut

Motionen avslås såväl när det gäller förslaget att behålla två timmars fri parkering året runt och för ytterligare tid differentierad taxa som förslaget att Kajsans
parkeringar skall bli avgiftsfria året runt.
Bakgrund

Mats-Ola Röden (Fp) föreslår i en motion att tekniska nämnden får i uppdrag
dels att behålla två timmars fri parkering året runt samt för ytterligare tid enligt
differentierad taxa dels att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.
Som stöd för förslaget skriver motionären att Visby innerstad inte enbart får
bli ett museum utan att det är viktigt att skapa förutsättningar för besöksnäring
och handel vilket i förlängningen leder till arbetstillfällen och intäkter för regionen. Ett led i detta är att se över gällande parkeringsregler.
Bedömning

Tekniska nämnden har i beslut § 165/2015 behandlat motionen och i beslutet
avslagit motionärens båda yrkanden. Till stöd för detta sägs följande:
Nuvarande parkeringsregleringar med avgift från första timmen tio veckor
under delar av högsäsongen och ett system med både p-skiva och avgift på
samma parkering under resten av året är, enligt förvaltningens uppfattning; inte
väl fungerande.
Kombinationen av p-skiva och avgift på samma parkering leder till missförstånd och har lett till att det satts rekord i antalet utfärdade parkerings anmärkningar 2014. Systemet finns vad vi vet endast på Godand vilket medför att tillresande har svårt att förstå systemet. Parkerings-"fusket" har också blivit utbrett. Många har satt i system att sätta p-skivan på klockan 9.00 och klockan
11.00, betalat en biljett för en krona och då fått ytterligare två timmars parkering till 13.00 för att då åter sätta p-skivan på närmast efterkommande halvtim-

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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me 13.30 osv. Detta medför att man kunnat parkera hela dagarna för några
kronor.
På Stora Torget där det är max två timmars parkering med p-skiva, medför det
att det blir fullt på parkeringen redan på morgonen. Parkeringen blir då full av
bilar med anknytning till restauranger och affårer/verksamheter vid torget.
Parkerings skivorna snurras sedan när två timmar har gått. Detta betyder att
tillgängligheten på parkering för allmänhet och kunder till affårer och restauranger blir mycket dålig.
Det medför också otillåten parkering på de torgytor som skall vara tillgängliga
för allmänheten som vill vistas på torget. På alla ytor på Stora Torget, där det
inte är särskilt skyltat råder parkeringsförbud eftersom hela området är gångfartsområde, vilket bland annat betyder att det är generellt parkeringsförbud.
För att beivra fusket med p-skiva krävs att parkeringsvakterna gör s.k. ventilkontroll. Det betyder att man noterar alla fordonets ventilställningar vid ett
tillfålle för att sedan åter kontrollera detta efter 2 timmar. Detta förfarande är
tidskrävande och kan bara göras stickprovsmässigt. Dessa problem återkommer på alla parkeringar men är allvarligast på Stora Torget, Södertorg, vid
Kruttornet. Tage Cervins gata, Cramergatan och vid Taxistationen på öster.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby Polisen nu råder under) anser också att systemet med två olika parkerings system på samma
parkering blir för otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat
undanröja utfårdade parkerings anmärkningar där både p-skiva och parkeringsavgift gäller på samma parkering.
Ett system som inte klarar att styra trafiken under lågsäsong skulle medföra
kaos på parkeringarna under sommaren. Förvaltningens uppdrag att ordna
parkering och styra trafiken kan inte genomföras med ett sådant system. Förvaltningens uppdrag att främja ett ökat kollektivtraflkåkande och främja cykling
och gångtrafik blir svårgenomförbart om valet att ta bilen blir kostnadsfritt.
Förslaget motverkar de mål som antagits politiskt.
Vid försäljningen av fastigheten Bävern 1 försvann ca 50 parkeringsplatser på
Kajsan. Vid ombyggnaden av busstationen försvinner ytterligare ca 40 parkeringsplatser. Att avgiftsbefria parkeringarna på Kajsan leder till att beläggningen
på parkeringsplatserna ökar. Därmed kommer tillgängligheten till dessa platser
att minska och söktrafik efter lediga platser kommer att öka.
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Tidigare beläggningsstudier visar att beläggningen av parkeringsplatserna minskar med p-avgifter och tillgången på lediga platser ökar. En ökad tillgång på
lediga p-platser på Kajsan är till fördel för handeln på bl.a. Adelsgatan.
Gutavallen har inte används för parkering de senaste åren. Det är ganska
många evenemang på Gutavallen även sommartid och utfarten därifrån är
skymd. Med de regleringar och parkeringsavgifter som gällt sommartid har
förvaltningen kunnat lösa parkerings situationen sommartid utan att behöva
utnyttja Gutavallens grusplan, vilket har upplevts som positivt.
Det är viktigt med kontinuitet och ett enkelt parkeringssystem som allmänheten förstår. Enligt förvaltningen uppfattning löser förvaltningens tidigare förslag till parkeringssystem båda dessa uppgifter. Förslaget är att man har avgiftsbelagd parkering året om med en differentierad taxa för lågsäsong och
högsäsong. Kostnaden för att ändra mellan sommartaxa och vintertaxa är ungefär två tusen kronor (endast omprogrammering av p-automaterna krävs).
Kostnaden för omskyltning enligt nuvarande system kostar flera hundra tusen
kronor per år. Nuvarande system medför också att många lokala trafikföreskrifter som rör parkering måste skrivas om två gånger om året vilket inte skulle behövas med förvaltningens förslag.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens uppfattning.

~Skontoret ~
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

165

Motion, ang§ende "Samma P-regler §ret runt"

AU §
96
TN 2015/596

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå yrkande om att tekniska nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri
parkering året runt, för ytterligare tid enligt differentierad taxa.

•

Avslå yrkande om att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.

Folkpartiet Liberalerna har genom Mats-Ola Röden i en motion yrkat på att Tekniska
nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri parkering året runt, för ytterligare tid
enligt differentierad taxa och att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.
Nuvarande parkeringsregleringar med avgift från första timmen tio veckor under delar
av högsäsongen och ett system med både p-skiva och avgift på samma parkering under
resten av året är enligt, förvaltningens uppfattning, inte väl fungerande.
Kombinationen av p-skiva och avgift på samma parkering leder till missförstånd och har
lett till att det satts rekord i antalet utfärdade parkeringsanmärkningar 2014. Systemet
finns vad vi vet endast på Gotland, vilket medför att tillresande har svårt att förstå
systemet. Parkerings "fusket" har också blivit utbrett. Många har satt det i system att
sätta p-skivan klockan 9.00 och klockan 11.00 betalat en biljett för en krona och då fått
ytterligare två timmars fri parkering till 13.00 för att då åter sätta p-skivan på närmast
efterkommande halvtimme 13.30 osv. Detta medför att man kan parkera hela dagarna
för några kronor.
På Stora Torget, där det är max två timmars parkering med p-skiva, medför det att det
blir fullt på parkeringen redan på morgonen. Parkeringen blir då full av bilar med
anknytning till restauranger och affärer/verksamheter vid torget. Parkeringsskivorna
snurras sedan när två timmar har gått. Detta betyder att tillgängligheten på parkering till
allmänheten och kunder till affärer och restauranger blir mycket dåligt.
, Justerare:

Utdragsbestyrkande:

159

Tekniska nämnden 2015-06-24

Protokoll

Forts § 165

Det medför också otillåten parkering på de torgytor som skall vara tillgänglig för
allmänheten som vill vistas på torget. På alla ytor på Stora Torget, där det inte är särskilt
skyltat råder parkeringsförbud eftersom hela området är gångfartsområde, vilket bland
annat betyder att de är generellt parkeringsförbud.
För att beivra fusket med p-skiva krävs det att parkeringsvakterna gör s.k. ventilkontroll.
Det betyder att man noterar alla fordonets ventilställningar vid ett tillfälle för att sedan
åter kontrollera detta efter 2 timmar. Detta förfarande är tidskrävande och kan bara
göras stickprovsmässigt. Dessa problem återkommer på alla parkeringar men är
allvarligast på Stora Torget, Södertorg, vid Kruttornet. Tage Cervins gata, Cramergatan
och vid Taxistationen på öster.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby Polisen nu råder under)
anser också att systemet med två olika parkerings system på samma parkering blir för
otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat undanröja utfärdade
parkerings anmärkningar där både p-skiva och parkeringsavgift gäller på samma
parkering.
Ett system, som inte ldarar att styra trafiken under lågsäsong, skulle medföra kaos på
parkeringarna under sommaren. Förvaltningens uppdrag att ordna parkering och styra
trafiken kan inte genomföras med ett sådant system. Förvaltningens övriga uppdrag att
öka åkandet i kollektivtrafik och främja cykling och gångtrafik blir svårgenomförbart om
valet att ta bilen blir kostnadsfritt. Förslaget motverkar de mål som antagits politiskt.
Vid försäljningen av fastigheten Bävern 1 försvann ca 50 parkeringsplatser på Kajsan.
Vid ombyggnaden av busstationen försvinner ytterligare ca 40 parkeringsplatser. Att
avgiftsbefria parkeringarna på Kajsan leder till att beläggningen på parkeringsplatserna
ökar. Därmed kommer tillgängligheten till dessa platser att minska och söktrafik efter
lediga platser kommer att öka.
Tidigare beläggningsstudier visar att beläggningen av parkeringsplatserna minskar med
p-avgifter och tillgången på lediga platser ökar. En ökad tillgång på lediga p-platser på
lZajsan är till fördel för handeln på bl.a. Adelsgatan.
Gutavallen har inte används för parkering de senaste åren. Det är ganska mänga
evenemang på Gutavallen även sommartid och utfarten därifrån är skymd.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

Forts § 165
Med de regleringar och parkeringsavgifter som gällt sommartid har förvaltningen kunnat
lösa parkerings situationen sommartid utan att behöva utnyttja Gutavallens grusplan,
vilket har upplevts som positivt.
Det är viktigt med kontinuitet och ett enkelt parkeringssystem som allmänheten förstår.
Enligt förvaltningen uppfattning löser förvaltningens tidigare förslag till
parkerings sys tern båda dessa uppgifter. Förslaget är att man har avgiftsbelagd parkering
året om med en differentierad taxa för lågsäsong och högsäsong.
Kostnaden för att ändra mellan sommartaxa och vintertaxa är ungefär tvåtusenkronor.
(endast omprogrammering av p-automaterna krävs).
Kostnaden för omskyltning enligt nuvarande system kostar flera hundra tusen per år.
Nuvarande system medför också att många lokala trafikföreskrifter som rör parkering
måste skrivas om två gånger om året vilket inte skulle behövas med förvaltningens
förslag.

Protokollsutdrag

RS

Utdragsbestyrkande:
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Folkpartiet li beralerna

2015-03-02

Motion: Samma P-regler året runt
Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva
som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren
varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum
är av stor vikt fOr besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstilIfålIen och intäkter för
Region Gotland.
För att på kort sikt kunna stödja handel och näringsliv behövs kontinuitet och förutsättningar
fOr medlemmarna i Visby Centrum. Dessa har vid ett flertal tillfållen påtalat
parkeringsregleringens betydelse för omsättning och arbetstilIfålIen. Region Gotland har idag
regler som säger två timmars fri parkering över allt, därefter en differentierad avgift.
Folkpartiet delar Visby Centrums uppfattning och stödjer ett beslut om kontinuitet.
Folkpartiet anser dessutom att innan Södertorg kunnat planeras på ett sådant sätt att entren till
Innerstaden blivit tydligare så krävs ytterligare stöd för butikerna längs Asdelsgatan och
övriga Innerstaden. Detta kan lösas med en avgiftsfri parkering på Kajsans parkeringar
inklusive Gutavallen sommartid.
Jag yrkar:
Att Tekniska nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri parkering året runt, får
ytterligare tid enligt differentierad taxa.
Att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.

Folkpartiet Liberalerna

Mats-Ola Röden
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 19 juni 2015

Regionstyrelsen

Ny Livsmedelstaxa
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
• Ny avgiftsmodell och därav justerad taxa för Regions Gotlands offentliga
kontroll av livsmedels antas enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
• Ändring av taxan ska träda i kraft den 1 januari 2016.
Bakgrund
Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. Enligt förordningen är en
kommun skyldig att ta ut
• årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll
• avgift för att täcka kommunens kostnader för prövning eller registrering
Därutöver bemyndigas kommunerna ta ut avgift för bemanning vid slakterier,
styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en ny avgiftsmodell som sedan ligger
till grund för en justerad livsmedelstaxa. Detta har också gjorts i andra kommuner
och den s.k. Rättviksmodellen ligger till grund för miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut. Den hittills använda avgiftsmodellen som tagits fram av SKL bygger på ett
teoretiskt beräknat avgiftsuttag utifrån av livsmedelsverket fastställda riskklasser och
där en årsavgift debiterats i förskott utan någon koppling till något faktiskt
kontrolltillfålle.
Rätt:.riksmodel1en är byggd för att ge kommunen 100 procent kostnadstäckning för
tillsynen, men inte heller mer. Utgångspunkten är att det ska vara transparent för
företagarna vad man betalar för och att det finns en tydlig motprestation kopplad till
avgiften. Avgiften för livsmedels tillsyn består aven fast och en rörlig del. Den fasta
delen kommunens overheadkostnader för tillsynsorganisationen fördelat på antalet
livsmedelsanläggningar som ska få tillsyn. Den rörliga kostnaden är per tillsyns timme
och beräknas efter arbetskraftskostnaden och hur många inspektionstimmar en
inspektör ska hinna på ett år.
Dagens modell har kritiserats eftersom det är svårt för företagarna att förstå vad de
betalar för. Regeringen har därför gett Statskontoret ett uppdrag att se över
avgiftssystemet och lämna förslag på en effektiv avgiftsfmansiering.
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Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/94

Statskontorets rapport från juni i år innehåller förslag som rör livsmedelsverkets,
kommunernas och länsstyrelsernas delaktighet för att förbättra avgiftssystemet och
antalet kontroller. Störst intresse för kommunernas del är förslagets delar som rör en
förenklad modell för riskklassning och möjligheten att ta ut avgiften i efterskott efter
genomförd kontroll såsom sker enligt Rättviksmodellen.
Miljö - och hälsoskyddsnämndens förslag innehåller sådana taxeändringar att
kontrollavgift beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras efteråt.
Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna av taxan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör dock följa utvecklingen över de förändringar i
administrations- och faktureringsarbetet som förslaget medför.

C?Skontorr_et_ __

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)
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Protokoll

MHN § 12

Ny Livsmedelstaxa
MHN 2014/4279

- SBF den 20 januari 2015.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfulltnäktige att anta ny avgiftsmodell
och taxa för livsmedelskontroll.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att antagandet i RegionfuJhnäktige avvaktar
beslut i statskontorets utredning "Uppdrag att utvärdera avgiftsfl11ansieringen av den
offentliga livsmedelskontrollen", beräknad till 2015-06-30.
Tidplanen justeras för Regionfullmäktige enligt förslag.

Bakgrund
Region Godands livsmedelskontroll fl11ansieras till stor del genom taxor.
Avgiftsmodellen bygger på ett system där livsmedelsverksamheten riskidassas och tilldelas en årlig kontrolltid. Den årliga kontrollavgiften beräknas sedan genom att multiplicera kontrolltiden med den fastställda titnavgiften. Modellen tillämpas av de flesta svenska
kOlll1nUner.
Nuvarande avgiftsmodell har kritiserats av många företagare och andra intressenter.
Bland annat framförs att årsavgiften inte går att sätta i relation till en motprestation,
livsmedelskontroll aven speciElk verksamhet. Vissa hävdar till och med att kOlll1nUnerna
skickar "bluffakturor" och sedan inte levererar någon tjänst.
Med hänsyn till ovanstående har Miljö- och hälsoskyddsnämnden gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys och se över arbetssätt och
fakturering för livsmedelskontrollen (MHN § 133, 2013-10-08). Uppdraget redovisades
vid nämndens sa1ll1nanträde 2014-06-24.
Efter information om rapporten Konsekvensanalys: Ny avgiftsmodell för livsmedelstilladl hälsasl~yddsnämnden att ge fÖlValtningen i u~tE-Htal-fHr:aaH1n±-----_ _
en modell och tidplan för en ny avgiftsmodell för livsmedelstillsyn. Tidplanen beslutades
2014-11-25 (MHN § 122).

-------~s"")..,Tn,-bk=e:;.<f'lurcrndemi:ljö-

Den så kallade "Rättvil{smodellen" har legat till grund för Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny taxa. Rättvil(s kOlll1nUn införde modellen att tillämpas från 1 januari
2014. Modellen har prisats av företagare i Rättvil< och av olika företagarorganisationer.

Justerare:

utdragsbestyrkande:

........................

_

_

............._.. ..........................................

_ _......,
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MHN § 12, forts
Sveriges Kommuner och Landsting, SI<L, har uttalat att de inte aktivt kan stödja
Rättviksmodellen men bedömer att de heller inte kan bannlysa den så länge ingen
överldagat Rättviks taxa och någon slags rättspraxis utvecldats. SI<L anger att det
knappast kan ha varit regeringens tanke i förordningen att göra en taxa enligt
Rättviks modell.
Livsmedelsverket anser att efterhandsdebitering, helt eller delvis, strider mot nuvarande
lagstiftning. Verket befarar också att kommuner som efterhands debiterar får svårighet
att upprätthålla en tillräcldig kontroll och att ha en tillräcklig och kompetent bemanning.
Regeringen har den 11 september 2014 beslutat att ge Livsmedelsverket ett tillägg
i instruktionen som uppmanar verket att underlätta och skapa goda förutsättningar för
företagande i livsmedelssektorn. Den nya instruktionen gäller
från den 1 november 2014.
Hösten 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att se över avgiftssystemet och att
ge förslag på en effektiv avgiftsfmansiering. Utredningen beräknas Idar 2015-06-30.
Samhällsbyggnads förvaltningen har under arbetet med att ta fram en ny avgifts modell
fört dialog med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Tillväxt Gotland, LRF, Visita och Internationella Företagarföreningen. Samtliga ställer sig positiva till förslaget om ändrad
avgiftsmodell.
Den föreslagna avgiftsmodellen ger en större transparens än nuvarande modell.
Föreslagen modell visar tydligare villcen motprestation livsmedels företagarna får för den
kontrollavgift som de betalar till regionen.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna avgiftsmodellen uppfyller
syftet med gällande lagstiftning.
Förslaget bedöms uppfylla den allmänna principen om tillräckliga fInansiella
resurser i artikel 26 i Europapatlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004:

FINANSIERING AV OFFENTLIG KONTROLL
Arlike/26
---------------.A~I~lm~än~pÅfl6~ip~----------------------------------

______________________________________

Medlemsstaterna skall se till att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att
tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för offentlig kontroll genom den
finansieringsform som anses lämplig, exempelvis allmän beskattning, avgifter eller
pålagor.

Arlike/27

Avgifter eller pålagor
1. Medlemsstaterna får ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

MHN § 12, forts
Föreslagen konstruktion för avgiftsmodellen
ElI

ElI
ElI
ElI

ElI

Ingen verksamhet debiteras årlig kontrollavgift i förskott. Dock måste en
mindre avgift debiteras för att täcka den del av kontrollorganisationen som
inte är direkt hänförlig till kontroll av ett speciflkt objekt.
Det lokala tillägget försvinner.
Det extra tillägget för att kontrollera märlming försvinner.
Hänsyn kommer automatiskt att tas till erfarenhetsldassningen, eftersom
kontrollen tar kortare/längre tid beroende på hur verksamheten skötts
tidigare.
Erfarenhetsldassningen är fortfarande ett hjälpmedel för att planera
kontrollerna. En verksamhet i erfarenhetsidass C kräver fler kontroller än
en verksamhet i erfarenhetsidass A.

Den årliga administrativa avgiften föreslås uppgå till en halv tUnavgift. För 2014
motsvarar det 480 kronor. Avgiften baseras på de kostnader som miljö- och hälsoskyddsnämnden har för att uppfylla sitt tillsynsansvar.
Utöver den fasta administrativa avgiften ska livsmedelsanläggningen betala tUntaxa för
den kontroll anläggningen faktiskt erhåller. Tuntaxa tas ut för varje påbörjad
halvtimme.
Livsmedelsinspektörerna uppskattar att en livsmedelskontroll tar ungeL-ir två till två och
en halv tUnme i anspråk. Av den tiden tar för- och efterarbete ungefår en t:llnme och
besök på platsen en till en och halv tUnme. Större verksamheter, högriskverksamheter
och verksamheter där många avvilcelser framkommer kan dock ta längre tid.
För de allra flesta verksamheter innebär det här en minskad kostnad för livsmedelskontrollen. Det flnns dock 113 små/lågriskverksamheter som idag har tilldelats kontrolltid
med en tUntne per år och besök vartannat år, vilket motsvarar 1 920 kr/besök fördelat
på 960 kr/år (2014). Med föreslagen taxa så skulle dessa verksamheter få två gånger den
administrativa kostnaden (480 kr/år) och ett besök vartannat år till en uppskattad kostnad om två tllntnar a 960 kr, totalt 2 880 kr. Kostnaden fördelas på två år med 480 kr år
1 och 2 400 kr år 2. Om nämnden önskar att taxekonstruktionen skall vara kostnadsneutral för dessa verksamheter i jämförelse med dagens taxa kan möjligheten att nedsätta
taxan vid särskilda skäl tilIampas. Överskjutande kostnader vid sådan~sttttrITng-firrnT1!l-::O_-------
sleras av skattemedel.
Titnavgiften har varit oförändrad sedan 1 januari 2013. Samhällsbyggnadsfö1\Taltningen
föresL-"tr därför att tUnavgiften höjs till 980 kr från och lTled den 1 januari 2016. Det motsvarar en höjning om 0,7 % per år.
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Protokoll

MHN § 12, forts
Övergångsbestämmelser

F ör de verksamheter som idag har 1- 4 kontroller per år innebär inte övergången till den
nya modellen några särskilda problem. För de verksamheter som har besök vartannat år
behöver dock särskilda övergångsbestämmelser beslutas.
Samtliga verksamheter kommer att få betala årsavgift 2015. Hälften av de verksamheter
med besök vartannat år, ca 160 stycken, kommer att få besök under 2015 och där uppstår ingen kontrollskuld. Den andra hälften kotTuner att betala avgift men inte få något
besök under 2015. Här uppstår en "kontrollskuld" om i genomsnitt 1,64 timmar per
verksamhet (uppgiften beräknad utifrån faktiska siffror för 2013). Dessa verksamheter
måste därför få en avräkning mot den faktiska timdebitering som genomförs vid besök
2016. Ar 2016 kan därmed prognostiseras ett inkomstbortfall om ca 250 000 kr. Om
underskott uppstår i verksamheten föreslås miljö- och hälsoskyddsnämnden begära att
få använda eget kapital för att täcka inkomstbortfallet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr MHN 2014/4279

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 18 februari 2015

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reviderad - Tidplan för införande av ny taxemodell
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta föreslagen tidplan för
införande av ny taxemodell för livsmedelskontroll.
Tidplanen är justerad enligt beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden den 10
februari 2015, § 12.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att göra en konsekvensanalys och se över arbetssätt och fakturering
för livsmedelskontrollen (MHN § 133,2013-10-08). Uppdraget redovisades vid
nämndens sammanträde 2014-06-24.
Efter information om rapporten Konsekvensanalys: Ny avgiftsmodell för
livsmedels tillsyn beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram en modell och tidplan för en ny avgiftsmodell för
livsmedelstillsyn.
Bedömning

Att inför en ny avgiftsmodell för livsmedelskontroll är ett omfattande arbete.
Framtagande av underlag för beslut beräknas klart tidigast i december 2014. I
beredningen kommer bland annat dialog med företagarorganisationer på
Gotland att genomföras. Därefter vidtar den politiska behandlingen. Politisk
behandling tar ungefår fyra månader eftersom ny taxa beslutas av
regionfullmäktige. Efter fullmäktigebeslut måste samtliga verksamhetsutövare
som berörs få information och nya beslut. Det beräknas ta andra halvan av
2015 i anspråk. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför bedömningen att en
ny avgiftsmodell tidigast kan införas från och med den 1 januari 2016.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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5amhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 204279

Region Gotland

Förslag till tidplan:
MHN
Ledningskontoret
RS au
RS 26 mars
Beslut av statskontoret i utredning
"Uppdrag att utvärdera avgiftsftnansieringen
av den offentliga livsmedelskontrollen"

RF
Ny taxa träder i kraft

februari 2015
Slutet av februari 2015
4-6 maj alternativt 19 maj 2015
28 maj 2015
30 juni 2015

7 september 2015
1 januari 2016

Samhällsbyggnads förvaltningens föreslagna tidplan innebär att förslaget
behandlas i regionstyrelse och fullmäktige i samband med budgeten.

Avdelning Livsmiljö

Charlotte Criwall
avdelningschef

2 (2)
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Ärendenr

MHN 2014/4279

Handlingstyp

Taxa

Datum

2015-02-10

TAXA FÖR REGION GOTLANDS
OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL
Fastställd av Regionfullmäktige, Rf §
Taxan gäller från och med 1 januari 2016

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 189750-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Antagen av Region Gotland/kommunfullmäktige 2007-02-19. Ändrad
2007-11-26,2009-12-14,2011-12-12 § 235, 2012-11-26 § 152 och
2015-xx-xx § xxx.

Gällerfrån och med l jamlari 2016.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för offentlig
kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt
förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
2. registrering av anläggning,
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
offentlig kontroll,
4. årlig administrativ avgift.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen.
4 § :Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja i denna taxa fastställd timavgift med en procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (pKV) som finns publicerad på
SI<:::L:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad 2016. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18
§ tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2 (5)
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Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 980 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Kontrolltiden avrundas till
närmaste halvtimme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande aven sådan anläggning, som avses i
förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken
Livsmedelsverket till regionen överfört kontrollen, ska betala en avgift för
prövningen som motsvarar den faktiska handläggningstiden som nedlagts i ärendet
enligt § 5 samt kostnaden för den årliga administrativa kontrollavgiften enligt 11 §.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
8 § För godkännande aven anläggning som avses i 7 § med anledning av byte av
livsmedels företagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver
godkännande ska betala avgift enligt § 7.
9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska betalas även om ansökan
avslås.

Avgift för registrering
10 § Den som anmäler registrering aven anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Ärlig administrativ kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll aven livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig administrativ kontrollavgift betalas med 0,5
timavgift. Avgiften baseras på de kostnader miljö- och hälsoskyddsnämnden har
för att uppfylla sitt tillsynsansvar. Utöver den årliga aruninistrativa avgiften ska
livsmedels anläggningen betala timavgift enligt 6 § för den tillsyn anläggningen
erhåller.

3 (5)
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12 § Den årliga administrativa avgiften omfattar kalenderår och får tas ut i
förskott.
13 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av
en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter
det att verksamheten påbörjats.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
kontrollmyndigheten fått meddelande om att verksamheten vid anläggningen har
upphört.

14 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedels företagare vars verksamhet
är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
15 § I händelse av att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om bemanning vid
styckningsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en
bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i artikel 5 i förordning
(EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om särskilda bestämmelser för
genomförande av offentlig kontroll samt i 4 § livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften
berälmas genom att kontroll tiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska
motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.
Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret
för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar
produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de
kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
17 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogade.
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Nedsättning av avgift m.m.
18 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att

sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande m.m.
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland, miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift
eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
20 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämnden får

förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
21 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser
Samtliga livsmedelsverksamheter betalar årlig avgift för 2015. Vissa verksamheter
ska dock inte ha något kontrollbesök förrän 2016. För dessa verksamheter ska den
avgift som betalats för 2015 och som överstiger den årliga administrativa avgiften
hänförlig till 2015, avräknas från den faktiska timavgift som debiteras för 2016.

5 (5)
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Ärendenr RS 2015/394
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2 juli 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 100 tkr för investeringsutgifter i
trafIkmiljö. Medel anvisas via beviljad statlig medflnansiering.

Bakgrund
Tekniska nämnden ansöker i protokollsutdrag 2015-04-29, §99, om tilläggsanslag
med 5 100 tkr för investeringsutgifter avseende trafikmiljö.
Projekt

Beviljad statlig medfinansiering

Cirkulationsplats Allegatan
Gångbana storgatan Slite
TrafIksäkerhets- och cykelåtgärder
Hållplatser, stolpar och väderskydd

2200 tkr
800 tkr
1 100 tkr
1 000 tkr

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 100 enligt nedan. Medlen har
fördelats på beflntliga projekt.

Projekt

Investeringsnivå höjs med

12011 TrafIksäkerhetsåtgärder
12040 Säkra skolvägar
12047 Cykelplan Visby
12055 Utveckling serviceorter
12066 Busstation
22710 Hållplats, stolpar

2200 tkr
800 tkr
300 tkr
800 tkr
500 tkr
500 tkr

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
5 100 tkr och att medel anvisas genom statsbidrag.
/"/
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

99

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

AU §

50

TN 2015/797

Tekniska nämndens beslut
«I

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
«I

•

Tekniska nämnden ansöker hos region fullmäktige om tilläggsanslag med 5 100 tkr för
investeringar i trafikmiljön.
Finansiering sker med 5 100 tkr via beviljad statlig medfinansiering.

Region Gotland har beviljats statlig medfinansiering för ett antal projekt 2015. Här nedan
redovisas berörda projekt samt beviljade bidrag för dessa.
Projekt
Cirkulationsplats Allegatan
Gångbana Storgatan i Slite
Trafiksäkerhets och cykelåtgärder
Hållplatser, stolpar och väderskydd

Beviljad statlig medfinansiering
2200 tkr
800 tkr
1 100 tkr
1 000 tkr

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 100 tkr enligt nedan. Medlen har
fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12011
12040
12047
12055
10566
22710

Trafiksäkerhetsåtgärd
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Utveckling serviceorter
Busstation
Hållplatser, stolpar

Investeringsnivå höjs med
2200 tkr
800 tkr
300 tia
800 tkr
500 tkr
500 tkr

Enligt förvaltningens bedömning behövs 5 100 tia i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Motsvarande inkomst är beviljad som statlig medfinansiering.
Investeringsutgifterna är därmed finansierade.
Investeringarna beräknas genomföras under 2015.
Protokollsutdrag: RS

: Ju stera re:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr RS 2015/238
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 19 augusti 2015

Regionstyrelsen

Aktieägaravtal Inera AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen förelås besluta att Region Godand ingår avtal med Inera AB enligt
förslag till aktieägaravtal.

Bakgrund
Samtliga Sveriges regioner och landsting ingick 2013 avtal om samverkan avseende
ledning, samordning och administration av gemensamma IT-~änster genom Center
för eHälsa i samverkan, CeHis EB. CeHis verksamhet överläts 2014-01-01 till Inera
AB som ägs av samtliga regioner och landsting gemensamt. Aktieägaravtalet i Inera
AB reglerar samverkan inom bolaget och bygger på det avtal om samverkan som
tidigare fanns inom CeHis.
Aktieägaravtalet har beretts av landstingsdirektörsmötet i mars 2015, och av
landstingsledningsseminariet i april 2015 som rekommenderade samtliga ingående
huvudmän att underteckna aktieägaravtalet. Vid ordinarie bolagsstämma i Inera AB
2015-04-15 undertecknade Landstinget Kalmar, Landstinget Dalarna, Västerbottens
läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Östergödand, Region Örebro och
Landstinget Västmanland avtalet.
Inför mötet avrådde dock Stockholms läns landstings chefsjurist och jurist från
Västra Götalandsregionen att avtal ingås, se text till landstingsdirektörer nedan:
"Vi (Anne Rundquist, SIL och Lina Kolsmyr, VGR) har nu flirt samtal medjurist och
ekonomichifpå Inera om bakgrunden och !Jftet med det framtagna aktieiigaravtalet.

Kortfattat harfbi/ande framkommit:
-Aktieägaravtalet är tänkt som en ö'vergångslösningflir att visa den tänkta köparen av Inera,
SKL, att nuvarande ägare står bakom bolaget.
-Avtalet ska huvudsakligen reglera finansieringen och utgårfrån vad som redan gäller, nämligen
att landstingen betalarflir verksamheten utifrån invånarantal (solidarisk modelO.
- Diskussion pågår om att hitta en '!J finansielingsmodell infor 20 16 som i större utsträckning
rygger på '!Jttjande av Ineras tjänster.
- Det har hittills inte funnits något skriftligt aktieägaravtalfor Inera.
- Avtalsforslaget är utskickat till samtliga landsting enligt beslut av Ineras sryrelse.
- Uppdraget från lneras sryrelse var att behålla skrivningar i Cehis tidigare gällande
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samverkansavtal och fora liver det till ett trytt aktieägaravtal.
Våra slutsatser:
- Vi avråderfrån att avtal ingås i enlighet med det utsända fo·rslaget.
- Innehållet i forslaget ~gger på texter ur ett numer upphävt samverkansavtal som läggs till grund
fo'r innehållet i det trya aktieägaravtalet.
- Finansieringsmodellen är endast reglerad i aktieägaravtalet som en kostnadsfordelningsmodell. På
vilket sätt bidrag till verksamheten i Inera faktiskt bestäms och betalas framgår inte.
Finansieringsmodellen blir då inte (ydligt reglerad.
-Avtalet är dessutom väldigt kortfattat utan vanligtflrekommande reglering av sådant som
aktieägaravtal brukar innehålla. Samtidigt ska avtalet ersätta alla tidigare iiverenskommelser. Det
blir då o(ydligt vad som gäller.
- Eftersom fo'rankringsprocessen redan kommit så pass långt och avtalet behandlats i Ineras
beredningsgrupper och s(yrelse kan vi inte i detta skede omarbeta avtalet, på trytt flrankra detta och
få beslutfrån respektive landsting innan Ineras bolagsstämma den 15 apnJ.
- Med tanke på planeringen att ifverlåta bolaget till SKL och ändrafinansieringsmodellen bedömer
vi att det inte behövs ett aktieägaravtal som reglerar den nuvarande situationen. Vi ser inte att det
underlättar en flrsäbtting av bolaget.
- Vår rekommendation itifjjr bolagsstämman är att något undertecknande av aktieägaravtalet då
inte sker.
Inera AB har efter styrelsemöte översänt förslag till aktieägaravtal (bilaga 2)
Med stöd av ovanstående rekommendation undertecknade Region Gotland inte
aktieägaravtal.
Efter samtal med chefsjurist SLL Anne Rundquist 2015-08-19 framkommer att
Stockholm läns landsting skrivit på aktieägaravtal, eftersom landstingen vid
landstingsledningsseminarie i april 2015 uttalat sin avsikt att ingå avtal, och att avtalet
är en temporär lösning. Till och med 2015-08-06 har 14 landsting/regioner tecknat
avtal.
Regionen har för övrigt, tillsammans med person från Stockholms läns landsting,
styrelserepresentant som företräder region Stockholm/Gotland i bolagsstyrelsen.
Bedömning
För att få en formell reglering av förhållandet mellan regionen och Inera AB föreslår
Ledningskontoret att aktieägaravtal (enligt bilaga 2) tecknas med Inera AB.

Vid nationellt samarbete, som i detta fall inom ramen för samarbete med SKL och
landstingen/ regionerna, där finansiering utgår från invånarantal och enligt tidigare
s,
dömer Ledningskontoret att regionens aktieägarpolicy inte är relevant.

./
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Bilagor:

et

Bil ga 1 Missiv frän Ineras AB om aktieägaravtal
Ilaga 2 Förslag till aktieägaravtal
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LANDSTING OCH REGIONER
I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Till: Aktieägare i Inera AB

Inera AB aktieägaravtal
Som tidigare meddelats är fr§gan om aktieägaravtal för Inera aktuell. Bakgrund och inneh§1I har
informerats om i tidigare mail och utskick. Fr§gan har behandlats i Ineras beredningsgrupp
under februari och i Ineras styrelse under mars. Dessutom diskuterades fr§gan i samband med
landstingsdirektörsmötet i mars och landstingsledningsseminariet i april.
Vid landstingsledningsseminariet i april överenskoms dessutom att respektive region/landsting, i
enlighet med respektive huvudmans beslutsordning i fr§gan, rekommenderades att underteckna
aktieägaravtalet enligt bilagda förslag. Denna process har nu p§börjats och Landstinget Kalmar,
Landstinget Dalarna, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Östergötland,
Region Örebro och Landstinget Västmanland undertecknade avtalet i samband med Ineras
ordinarie bolagsstämman den 15 april.
Bifogar aktieägaravtal som efter hantering i respektive region och landsting returneras till:
Inera AB
Box 177 03
118 93 Stockholm

Enligt uppdrag

(~
V

Johan Assarsson

Inera AB

i

Box 177 03
Ostgotagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@mera se
i www Inera se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 1/1
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Mellan Sveriges samtliga landsting och regioner (kallas fortsättningsvis för "Bolagsmännen"
eller enskilt för "Bolagsman") har det per denna dag träffats följande

AKTIEÄGARAVTAL
Bakgrund
Inera AB äger Bolagsmännen i lika delar bolaget Inera AB, 556559-4230, ("Bolaget").
Bolagsmännen har tidigare samverkat genom det enkla bolaget Center för ehälsa i
samverkan ("CeHis"). Genom samverkansavtal tecknat 2013-08-30 ("Samverkansavtalet")
beslutade Bolagsmännen att nämnda enkla bolag skulle koordinera landstingens och
regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk
infrastruktur och gemensamma regelverk och standarder.
I slutet av 2013 beslutade emellertid CeHis och Bolagets styrelser att CeHis och Bolagets
verksamheter skulle läggas samman i en gemensam organisation. Bolagsmännen överlät
CeHis verksamhet till Bolaget och Bolagsmännen träffade avtal om att CeHis och
Samverkansavtalet skulle upphöra att gälla.

Samverkansformer (enligt tidigare samverkansavtal)
Landsting och regioner samverkar och samarbetar i organiserade former med varandra
inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utöver det samarbete som sker
inom ramen för SKL har samtliga landsting och regioner (Bolagsmännen) för ledning,
samordning och administration av Bolagsmännens egen samverkan och samarbete
avseende gemensamma IT-ljänster,
Bolagets uppdrag är att genomföra de åtgärder som följer av "Handlingsplan 2013-2018" och
av de verksamhetsplaner som fastställs inför varje enskilt år. Samverkan genom Bolaget
finansieras direkt av Bolagsmännen.
Uppdraget innebär att genomföra av Bolagsmännen beslutade gemensamma
utvecklingsprojekt och förvaltningsuppdrag avseende främst, men inte uteslutande,
projekt och uppdrag inom området eHälsa. Bolaget är Bolagsmännens gemensamma
huvudinstrument för satsning på eHälsoutveckling för förbättrad vård och omsorg.
Samverkan genom Bolaget genomförs i samspel med SKL för att gemensamt uppnå hög
effektivitet.
Kostnaderna för den verksamhet som Bolaget bedriver, i enlighet med verksamhetsplanen,
ska om inte annat beslutas, fördelas mellan Bolagsmännen i förhållande till invånarantal per
den 30 november föregående år.

Allmänna bestämmelser
Bolagsmännen avser nu att reglera samverkan i Bolaget i detta Aktieägaravtal. Syftet har
varit att behålla andan i Samverkansavtalet med förtydligande av de delar som inte regleras i
redan befintliga dokument. Bolagsordning, Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion,
Ekonomiskt rapportering samt Ramverket för samverkan.
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Detta avtal gäller för Bolagsman så länge denne är aktieägare i Bolaget. Alla skriftliga eller
muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
Genom undertecknandet av detta avtal upphör således alla tidigare aktieägaravtal och/eller
samverkansavtal avseende Bolagets verksamhet.
Vid tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska
Bolagsmännen i första hand eftersträva samsyn genom förhandling. Rättslig tvist i anledning
av detta avtal ska, om Bolagsmännen inte kommer överens genom förhandling, slutligt
avgöras av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
Detta avtal har upprättats i 22 likalydande exemplar, varav samtliga 21 Bolagsmän erhåller
var sitt. Bolagsmännens undertecknande görs genom en originalunderskrift, varvid endast ett
avtal inklusive originalunderskrifter uppkommer, vilket förvaras hos Bolaget. Ägare erhåller
efter inhämtande av alla Ägares originalunderskrift en med detta avtal likalydande
avtalskopia inklusive kopia på underskrifter.

2

22
2015-04-15

Undertecknande

Ort och datum

Landsting / Region

Behörig firmatecknare alt. via fullmakt

Namn förtydligande

3
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 21 augusti 2015

Reg ionstyrelsen

Ansökan om statsbidrag 2016 för förebyggande av hiv och
andra sexuellt överförbara sjukdomar
förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner bifogat underlag för ansökan om statsbidrag 2016 för
förebyggande av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI).
Bakgrund
Förekomsten av flertalet av de sexuellt överförbara sjukdomar är låg på Gotland,
exempelvis hiv, syfilis och gonorre. Däremot har förekomsten av klamydia sedan
länge varit högre på Gotland än i riket. Mellan år 2013 och 2014 skedde ett
trendbrott då antalet klamydiainfektioner minskade med 30 procent. Minskning av
antalet fall ses i alla åldersgrupper utom för unga i åldern16 till 20 år.
Viss smittspridning av hepatit C, som främst sprids via injektionsmissbruk, finns på
Gotland.
Inom Region Gotland görs arbete inom fler av verksamheterna för att förebygga
sexuellt överförbara sjukdomar. Samarbete kring STI -prevention görs genom "STIgruppen" som leds av smittskyddsläkaren där bland annat det epidemiologiska läget
följs. En annan grupp för samverkan över förvaltningsgränser är "Forum för
sexualitet- och relationer" med uppdrag från BarnSam. Gruppens huvuduppdrag är
att samordna kompetensutvecklingsinsatser kring sexualitet och relationer, 2 gånger
per år.
Flera riktade insatser har genomförts under åren för att påverka klamydiafrekvensen.
Det är exempelvis kartläggning av sex- och samlevnadsundervisning,
kompetensutveckling av medarbetare som arbetar med barn- och unga, förstärkning
av ungdomsmottagningen, information tiU säsongsarbetare, inrättande av STImottagning och möjlighet att beställa klamydiatest via nätet.
Sedan flera år flnns möjlighet för landsting att söka medel för att förstärka arbetet att
förebygga hiv- och andra sexuellt överförbara sjukdomar (STI) utifrån författningen
SFS2013:666.
Region Gotland har årligen sökt och beviljats statliga medel. Ar 2015 beviljades
135000 kronor, för kompetensutveckling och samordning inom STI-mottagningen,
kartläggning av injektionsmissbruk på Gotland och för information om förebyggande
av klamydia.
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Efter diskussion med smittskyddsläkare, folkhälsochef, STI-grupp, Forum för
sexualitet och relationer samt företrädare för olika verksamheter har följande
områden identifierats vara särsikt viktiga att fokusera på under år 2016:
1) Kunskapshöjande insatser inom Region Gotland om kultur/migration och
sexuell hälsa
2) Migranter nås av kunskap om sexuell hälsa och förebyggande av hiv och
sexuellt överförbara sjukdomar
3) Verksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning bland personer
som injicerar droger
4) Minska förekomsten av klamydia, framförallt bland unga i åldern 16-20 år.
Ansökan om statliga medel för år 2016
Ansökan som statliga medel för hiv- och STI prevention föreslås göras inom område
1,2 och 3 (se ovan).
Inom område 4, att förebygga klamydia bland unga, söktes statliga pengar för år 2015
som inte beviljades med hänvisning till att det inte föll inom författningens
prioriteringar. Under år 2016 kommer arbete göras för förebyggande av klamydia
bland unga, även utan tillskott av statliga medel. Ungdomsmottagningen planerar att
vidareutveckla sitt utåtriktade arbete genom ökat samarbete med skolan. Gruppen
"Forum för sexualitet och relationer" kommer att planera utbildningsträffar kring
unga och sexuell hälsa.
Ansökan om medel för 2016 föreslås gälla följande projekt:

Projekt
Kunskapslyft kring sexuell hälsa och förebyggande av hiv och
sexuellt överförbara sjukdomar bland migranter
Sexuell hälsa som del av hälsoundersökning för asylsökande

Sökt belopp
150 000 kronor

Hälsokommunikation som stöd för sexuell hälsa bland
migranter

100 000 kronor

Kunskap om sexuell hälsa i vuxenutbildning för migranter
Kunskap om sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn

30 000 kronor

Verksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning
bland personer som injicerar droger
Summa ansökt belopp

30 000 kronor

50 000 kronor
60 000 kronor

420000 kronor

Detaljerad nuläges- och behovsanalys samt beskrivning av projekten finns i bilaga 1:
Underlag till ansökan om statsbidrag 2016 för förebyggande av hiv och sexuellt
överförbara sjukdomar
Ärendets beredning
Projektens utformning har diskuterats med berörda verksamheter. Förankring har
gjorts med de funktioner som står som projektägare, projektledare och deltagare i
projektgrupp för de olika projekten. Diskussion har även förts med hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, socialnämndens
ordförande, socialdirektör, skoldirektör och gymnasie- och vuxennämndens
ordförande.

2 (3)

25

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/365

Bedömning
Ledningskontorets bedömning är att tillskott genom statliga medel för hiv/STIprevention, år 2016, är betydelsefullt för kraftsamlig kring två huvudområden:
CD
Tillgång till kunskap om förebyggande av STI bland asylsökande och
personer som beviljats permanent uppehållstillstånd.
1&
Förebygga smittspridning av blodburna sjukdomar, bland personer med
injektionsmissbruk.

Ansökan om statliga medel, för 2016, bör göras till folkhälsomyncligheten enligt
bifogat underlag.

Bilaga 1:

Underlag till ansökan om statsbidrag 2016 för förebyggande av hiv och sexuellt
överförbara sjukdomar
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Ledningskontoret
Veronica Hermann

Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Datum 21 augusti 2015

Underlag till ansökan om statsbidrag 2016 för förebyggande
av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar
N edanstående underlag gäller även som projektdirektiv om medel beviljas från
Folkhälsomyndigheten. Beslut meddelas i januari 2016.
Lokalt epidemiologiskt lägel
Gotland är det minsta landstinget/regionen i landet med en befolkning på drygt
57000 personer. På sommaren mångdubblas antalet boende på grund av
besökande som stannar kortare eller längre tid. Detta gör den epidemiologiska
utvecklingen både svårbedömd och speciell.
Under åren 2009 till 2014 har O - 2 fall av hiv rapporterats årligen. Motsvarande
siffror för syfilis och gonorre har varit O - 1 respektive O 3. Någon spridning
av dessa infektioner på Gotland har inte konstaterats. Flera av de fall som
rapporterats av dessa sjukdomar har smittats homosexuellt och smittan har skett
både i Sverige och utomlands.
Under samma tid har årligen rapporterats 0- 1 fall av akut hepatit B och 5 - 17
fall av hepatit C. 73 fall av hepatit C anmäldes från 2009 till och med första
halvåret 2015. För hepatit C är smittvägen i de allra flesta fallen
injektionsmissbruk. Smittotillfållet ligger oftast flera år tillbaka och på annan ort
än Gotland men hos 8 av 28 personer i åldern 16 - 30 år som smittats är
Gotland angivet som sm1ttort. Alltså förekomtner det med stor sannolikhet
aktuell spridning beträffande hepatit C på Gotland.
Beträffande klamydia har Gotland under flera år haft den högsta incidensen
jämfört med övriga landsting/regioner. Incidensen på Gotland har varit 500 530 klamydiafall per 100 000 invånare och år fram till 2013. Motsvarande siffror
för landet är 370 - 390 fall per 100 000 invånare och år.

l

Text författad av smittskyddsläkare Sven Montelius
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Under 2014 kom ett trendbrott och klamydiaincidensen på Gotland minskade
till knappt 350 per 100 000 invånare. Denna trend tycks fortsätta även första
halvåret 2015.
Åldersgruppen 16 - 20 år står för 28,5 - 38,5 procent av klamydiafallen 2012-

2015. I den gruppen är andelen män 25 procent. Åldersgruppen 21 - 25 år står
under sa1ll1na period för 36,5 - 47,5 procent av fallen. Där är andelen män
högre, 37,5 procent. Det är svårt att bedöma tendenser i förekomst inom olika
åldersgrupper i Gotlands begränsade material. Det verkar dock som att
minskningen av antal fall förekommer i samtliga åldersgrupper med undantag
för den lägsta, 16-20 år där förekomsten är oförändrad.
Provtagningen beträffande klamydia har minskat något men inte i samma
utsträckning som antalet klamydia fall. Från 2013 till 2014 minskade antalet
klamydiatester med 10 procent medan antalet klamydia fall minskade med 34
procent. Andelen positiva tester minskade från 9,9 procent 2013 till 7,7 procent
2014. Den minskade provtagningen kan delvis förklaras av ett minskat behov av
smittspårning.
Det går inte att avgöra vad som ligger bakom denna positiva utveckling
beträffande klamydia. Troligen påverkar de senaste årens fokusering på ökad
tillgänglighet till provtagning och smittspårning. Från 2012 fmns möjligheten att
beställa klamydiatest via nätet. Under hösten 2013 etablerades en STImottagning2 för att bland annat nå män och transpersoner i större utsträckning
än tidigare. Smittspåmingen beträffande sexuellt överförbara infektioner har
förbättrats genom tydligare rutiner och utbildning.

Särskilda förutsättningar och behov på Gotland

Efter diskussion med smittskyddsläkare, folkhälsochef, STI-grupp, Forum för
sexualitet och relationer samt företrädare för olika verksamheter har
bedömningen gjorts att följande preventionsgrupper behöver prioriteras på
Gotland under 2016: Migranter, unga och unga vuxna samt personer som
injicerar droger.
Migranter

Ökning av invandringen till Gotland gör att det fmns behov av att säkerställa att
asylsökande och personer som beviljats permanent uppehållstillstånd får
kunskap om behandling av sexuellt överförbara sjukdomar på lika villkor som
personer som redan bor på Gotland.
Migrationsverket och Region Gotland har skrivit avtal om att Gotland under

2016 ska ha plats för 250 asylsökande personer, fördelat på flera orter. En
2

STr = sexuellt överförd infektion
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Godandmodell håller på att skapas så att personer med stor sannolikhet att få
uppehållstillstånd placeras på Godand. Ett mål för regionen är att de personer
som får permanent uppehållstillstånd kan trivas och stanna kvar. Innan avtalet
skrevs med migrationsverket fanns inga platser för asylboende på Godand. Cirka
60 personer, över 18 år, med permanent uppehållstillstånd kommit till Godand
per år.
En ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn ses också på Godand. Avtal
skrevs med migrationsverket i slutet av 2014 att öka antalet på Godand från 17
till 44 platser. Under första kvartalet 2015 har redan 44 ungdomar kommit och
ytterligare utökning av boenden planeras.
Inom regionen behövs kompetens- och metodutveckling för att säkra att
nyanlända personer med udändsk bakgrund nås av budskap om relationer,
sexuell hälsa och förebyggande av sexuellt överförda infektioner och att den är
av god kvalitet.
Inom regionen finns goda möjligheter till samlad kompetensutveckling och
samverkan i samband med uppbyggnad och utveckling av verksamheter för ökat
mottagande av personer med udändsk bakgrund.
Unga och unga vuxna

Förekomsten av klamydia är fortsatt hög, även om ett trendbrott med minskning
kan ses. Bland unga, 16-20 år tycks förekomsten inte bromsats upp som i övriga
åldersgrupper.
Personer som injicerar droger

Socialstyrelsen skattar att mellan 27 och 122 personer på Godand. Viss spridning
av hepatit C verkar sannolikt förekomma på Godand vilket visar att det finns
behov att vidareutveckla arbetet för att förebygga smitta bland personer som
injicerar droger.
Under hösten 2015 kommer kardäggning och behovsanalys göras kring personer
som injicerar droger på Godand. Inför politiskt beslut tas beslutsunderlag fram
om insatser för att stärka förebyggande av smittspridning, exempelvis
sprututbyte och annan lågtröskelverksamhet. Verksamhetsutveckling behöver
därefter genomföras under 2016 för att genomföra politiskt beslut.
Insatser som genomförs 2015
Inom Region Godand görs arbete för att förebygga sexuellt överförbara
sjukdomar inom fler av verksamheterna, i det löpande arbetet. Det sker
exempelvis inom smittskyddsenheten, mödrahälsovården, primärvården,
ungdomsmottagningen, infektionsmottagningen, STI-mottagningen och genom
arbetet med att främja god sexuell hälsa i skola, i socialtjänsten och inom
ungdomsverksamheten i kultur- och fritids förvaltningen.
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Samarbete kring förebyggande av sexuellt överförbara infektioner inom regionen
görs genom STI-gruppen som leds av smittskyddsläkaren, där bland annat det
epidemiologiska läget följs. En annan grupp för samverkan över
förvaltningsgränser är "Forom för sexualitet och relationer" med uppdrag från
BarnSam. Under 2015 genomförs utbildning kring kondomanvändning för
medarbetare inom skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, ungdomsmottagning och
hälso- och sjukvård.
Finansierat med statliga medel genomförs under hösten 2015:
•

Kampanj, för att öka kondomanvändning och testning för klamydia,
under hösten i samband med inspark på högskolan, på gymnasieskolan
och i samband med Godand Pride.

•

Kompetensutveckling och handledning till STI-mottagningen genomförs
under hösten, med fInansiering av statliga medeL

•

Kardäggning av personer som injicerar droger och underlag tas fram för
politiskt ställningstagande till sprututbytesprogram.

Insatser som planeras under 2016 som inte finansieras av statliga
medel

Samarbetet i regionen fortsätter i STI-grupp och Forum för sexualitet och
relationer. Tydlig årscykel för planering och uppföljning av regionens arbete med
prevention av sexuellt överförbara sjukdomar kommer att tas fram.
Diskussion förs med RFSU och RFSL om strukturerad samverkan med Region
Godand.
Fortsatt arbete för att minska förekomst av klamydia kommer att krävas.
Tidigare år har det gjorts satsningar gentemot säsongsarbetare, projekt för
gemensamt budskap till unga från skola, ungdomsmottagning och fritidsgårdar.
Sex- och samlevnadsundervisningen har kardagts och utbildningstillfållen har
genomförts med stöd av skolverket. Under 2016 bedömer Forum för sexualitet
och relationer att satsning behövs för att ta tillvara på den kunskap och material
som redan fmns. Forumträffar behöver fokusera på hur det omsätts i praktiken.
Kunskap och diskussioner behövs även kring unga med specifika behov,
exempelvis med kognitiv funktionsnedsättning och med udändsk bakgrund.
Utvecklingsområden där ansökan görs om statsbidrag för 2016

Bidrag söks om 420 000 kronor fördelat på 6 olika projekt inom
utvecklingsområdena:
1. Kunskapshöjande insatser inom Region Godand
2. Migranter nås av kunskap om sexuell hälsa och förebyggande av hiv och
sexuellt överförbara sjukdomar
3. Verksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning bland personer
som injicerar droger
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Utvecklingsområde 1- Kunskapshöjande insatser inom Region
Gotland

Antalet personer med utländsk bakgrund kommer att öka på Gotland under
2016. Dels genom etablering av asylboenden och fler personer med permanent
uppehållstillstånd som stannar kvar på Gotland och dels genom ökat antal
ensamkommande flyktingbarn.
Kunskapen behöver ökas bland medarbetare i regionen om sexuell hälsa och
förebyggande av sexuellt överförbara infektioner bland migranter.
Övergripande mål

Ar 2017 har kunskapen om migration och sexuell hälsa/ förebyggande av sexuellt
överförbara sjukdomar ökat bland medarbetare i Region Gotland
Delmål

Medarbetare inom hälso- och sjukvård,

social~änst,

kultur och

fritids förvaltningen samt barn- och vuxenutbildnings förvaltningarna har
genomgått utbildning om migranter och sexuell hälsa.
Indikatorer för uppföljning

Antal erbjudna utbildningstillfållen och antal deltagare vid inom respektive
förvaltning
Antal deltagare som upplever nytta av utbildningen
Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet

Migranter i undergrupperna: asylsökande, personer som fått permanent
uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn
Medfinansiering

Kostnad för medarbetares planering och deltagande i utbildningsinsatser. Kan
inte uppskattas i kronor.
Projekt

Medel söks för ett projekt: "Kunskapslyft kring sexuell hälsa och förebyggande
av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar bland migranter". Se beskrivning
nedan.

5 (15)

ionstyrelsen

Ärendenr RS 2015/365

6 (15)

Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Veronica Hermann

Datum 21 augusti 2015

Projekt: Kunskapslyft kring sexuell hälsa och förebyggande av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar bland migranter
Projektet genomförs under 2016 under förutsättning att statliga medel beviljas

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

150000
kronor

FijJ7Jc7Jltat rmdtat: Medarbetare inom
hälso- och sjukvård, socialtjänst,
kultur och fritids förvaltningen samt
barn- och vuxenutbildningsförvaltningarna har genomgått
utbildning om migranter och
sexuell hälsa.
Indikatorer:
Antal erbjudna utbildnings tillfällen
och antal deltagare vid inom
respektive förvaltning
Antal deltagare som upplever nytta
av utbildningen

Planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
kultur och fritid samt barn och

Prqjektägare:
folkhälsochef
Projektledare:
Strategi inom
folkhälsa och
välfärd
Prqjektgntpp:
Deltagare i forum
för sexualitet och
relationer,
utbildningsplanera
re i hälso- och
sjukvården

3

vuxenutbildningsförvaltningarna:
1) baskunskap om kultur/migration och
sexuell hälsa
Utbildningstillfällen ges vid flera tillfällen, på
flera orter på Gotland och erbjuds även till
RFSU, RFSL och idrottsrörelsen samt i mån
av plats till arbetsförmedlingen och till
länsstyrelsen.
2) fördjupning lullig unga migranter och
sexuell hälsa

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Må/område3: 1, 2, 4
PretJentiom;grupp:
Migranter, undergrupp:
asylsökande, personer
med permanent
uppehållstillstånd,
ensalrU(ommande
flyktingbarn
Målgrupp medarbetare i
hälso- och sjukvård,
socialtjänst, kultur och
fritid, vuxenutbildning,
skola, elevhälsa,
flyktingmottagnillg

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Internt hos
kommun/landsting
Aktör. Region Gotland,
lednings kontoret
Insatstyp: Kompetensutveckling
E lJidensgmnd:
Utbildningsinsatser
genomförs med stöd
från enheter med
expertlmmpetens, t.ex.
inom Stockholms läns
landsting.

Målområde 1 = Begränsa spridningen av hivlnfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= SImpa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering
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Utvecklingsområde 2 - Migranter nås av kunskap om sexuell hälsa och
förebyggande av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar

Antalet personer med utländsk bakgrund kommer att öka på Gotland under
2016. Dels genom etablering av asylboenden och fler personer med permanent
uppehållstillstånd som stannar kvar på Gotland och dels genom ökat antal
ensamkommande flyktingbarn.
Det flnns bland annat behov av att integrera kunskap om sexuell hälsa i
hälsoundersökningar och vuxenutbildning samt att klargöra ansvar och skapa
rutiner mellan boenden, god mani särskild förvaltare och ungdomsmottagning
för samtal med ensamkommande flyktingbarn om sexuell hälsa.
Övergripande mål

Ar 2017 har verksamhetsutveckling skett inom Region Gotland för integrering
av kunskap om sexuell hälsa och förebyggande av hiv och sexuellt överförbara
sjukdomar i kontakter med migranter.
Delmål

1. Rutin är implementerad för samtal om sexuell hälsa/ förebyggande av hiv
och sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i samband med
hälsoundersökningar av asylsökande.
2. Test har gjorts på hur hälsokommunikation kan användas för att öka
kunskap om sexuell hälsa bland migranter på Gotland
3. Kunskap om sexuell hälsa/ förebyggande av hiv och sexuellt överförbara
sjukdomar ingår i samhällsorientering (SO) för nyanlända) och svenska
för invandrare (SFI).
4. Rutin flnns för samtal med ensamkommande flyktingbarn om sexuell
hälsa/ förebyggande av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar (STI), på
boenden och med god mani särskild förvaltare.
Indikatorer för uppföljning

1. a. Antal genomförda hälsoundersökning och andel av asylsökande som fått
hälsoundersökning
b. Antal genomföra hälsoundersökningar där sexuell hälsa och prevention av
hiv och STI berördes och andel av genomförda hälsoundersökningar
2. Genomfört test
3. Förekomst av kunskap om sexuell hälsa i SO och SFI. Mäts genom frågor till
lärare.
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4. Förekomst av rutiner om samtal kring sexuell hälsa, med ensamkommande
flyktigbarn och för samarbete med ungdomsmottagillng.
Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet

Migranter i undergrupperna: asylsökande, personer som fått permanent
uppehållstillstånd och ensamkommande flyktingbarn
Samarbete med ideell organisation

Under hösten 2015 kommer diskussion föras med RFSU och RFSL om
samverkansformer med Region Gotland. Innan dess är det inte möjligt att
beskriva om och hur dessa organisationer kan delta i planerade projekt.
Medfinansiering

Kostnad för medarbetares planering och deltagande i utbildningsinsatser och
framtagande av rutiner. Kan inte uppskattas i kronor.
Projekt

Medel söks för fyra projekt:
1. Sexuell hälsa som del av hälsoundersökning för asylsökande
2. Hälsokommunikation som stöd för sexuell hälsa bland migranter
3. Kunskap om sexuell hälsa i vuxenutbildning för migranter
4. Kunskap om sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn

8 (15)

Ärendenr RS 2015/365

9 (15)

Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Veronica Hermann

Datum 21 augusti 2015

Projekt: Sexuell hälsa som del av hälsoundersökning för asylsökande
Projektet genomförs under 2016 under fömtsättning att statliga medel beviljas

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

30000

[;o"t7JclJztat resultat: Rutin är implementerad för
samtal om sexuell hälsa/ förebyggande av hiv
och sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i
samband med hälsoundersökningar av
asylsökande
Indikatom:"
Antal genomförda hälsoundersökning och
andel av asylsökande som fått
hälsoundersökning
Antal genomföra hälsoundersökningar där
sexuell hälsa berördes.

Syftet är att implementera

Prqjektägare:
Verksamhetsområde schef
primärvård

kronor

4

mtiner för att integrera
kunskap om sexuell hälsa
och förebyggande av hiv
och STI vid
hälsoundersökning av
asylsökande.

Prqjektledare:
utses av
projektägaren

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Målområd/ :
i, 2, 4
PreventioJlJgt7JjJp:
Migranter,
undersgrupp:
asylsökande
Målgmpp:
vårdpersonal

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Hälso- och sjukvården
Aktö",: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Insatsryp: Utveckling och implementering av
metoder
EvideJlJgnmd: Hälsoundersökningens betydelse lyfts i lagen
(2008:344) om hälso- och sjukvård till
asylsökande m.fl. Stöd för genomförande
inhämtas från enheter som har erfarenhet,
t.ex. inom Stockholms läns landsting.

Målområde 1 = Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= SImpa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering
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Projekt: Hälsokommunikation som stöd för sexuell hälsa bland migranter
Projektet genomförs under 2016 under förutsättning att statliga medel beviljas

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

100000
kronor

Fijr/JclJztat reJl4ltat: Test har gjorts på
hur hälsokommunikation kan
användas för att öka kunskap om
sexuell hälsa bland migranter på
Godand

Pröva modell för hur hälsokommunilmtion

Projektägare:
VerksamhetsOlmådeschef
primärvård

IJ7di~;atoret:"

Genomfört test

5

kan användas inom Region Godand för att
underlätta samtal om sexuell hälsa inom
befintlig verksamhetsram

Projektledare:
Utses av
projektägaren

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Målområdli , 2, 4
PrelJentionJgrttpp:
Migranter, undergrupp:
asylsökande och
personer med
permanent
uppehållstillstånd
Må!grttpp: vårdpersonal
som genomför
hälsoundersökningar

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Hälso- och sjukvården
Aktii1:" Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
verksamhetsområde
primäl"Vård
InJatJryp: Utveckling och
implementering av metoder
E1Jidemgnmd:
Hälsokommunilmtörer
bedöms förebygga ohälsa
bland nyanlända (Sveriges
k01illlluner och landsting)

Målolmåde 1- Begränsa spridningen av hivinfektion, Målo1måde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= SImpa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering
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Projekt: Kunskap om sexuell hälsa i vuxenutbildning för migranter
Projektet genomförs under 2016 under förutsättning att statliga medel beviljas

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

Målområde i
förordningen
Preventions grupp
Målgrupp

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund

30000

FönJäntat resultat: Kunskap om
sexuell hälsa/ förebyggande av hiv
och sexuellt överförbara
sjukdomar ingår i
samhällsorientering (SO) för
nyanlända) och svenska för
invandrare (SFI)

Att ta fram och implementera rutiner

I projektet igår även
kompetensutveckling för de

Projektägare:
verksamhetschef
kompetenscentrum
Prqjektledare:
utses av

medarbetare som ska undervisar i SFI

projektägare

Målområde6 1, 2, 4
Prevmtionsg17tpp:
Migranter,
undergrupp:
nyanlända personer
med utländsk
bakgrund och
permanent
uppehållstillstånd

Arena: Skola (vuxenutbildning)
Aktiir: Kompetenscentrum
Insats[yp: Utveckling och
implementering av metoder
Evidmsg17l1ld: Skolverket efterfrågar
arbete med värdegtund i
vuxenutbildning. På flera håll i
landet integreras sexuell hälsa i SFI
och SO. Material finns t.ex. via
RFSU och SRHR.se (sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter,
samarbete mellan Pedagogiskt
Centrum och Kunskapscentrum
för sexuell hälsa i Västra Götland)

kronor

Indikatorer: Förekomst av kunskap
om sexuell hälsa i SO och SFI.
Mäts genom frågor till lärare.

för att lägga in kunskap om sexuell
hälsa/ förebyggande av hiv och sexuellt
överförbara sjukdomar i
samhällsorientering (SO) och SFI.

och SO.

() Målområde 1 - Begränsa spridningen av hivmfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde

Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering
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Projekt: Kunskap om sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn

I

Projektet genomförs under 2016 under förutsättning att statliga medel beviljas

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

50000
kronor

Fijmintat resultat:
-Rutin finns för samtal med
ensamkommande flyktingbarn om
sexuell hälsa på boenden och med god
mani särskild förvaltare
-Rutin finns för samarbetet mellan
boende och ungdomsmottagning
I ndikatoret:·
Förekomst av rutiner

Syftet är att:
-ta fram och implementera rutiner för
samtal med ensamkommande flyktigbarn
om sexuell hälsa på boenden och med god
mani särskild förvaltare
-etablera strukturerat samarbete mellan
boenden för ensamkommande flyktingbarn
och ungdomsmottagningen

Projektägare:
Enhetschef
ungdomsenheten
Individ- och
familj eomsorgen
Prqjketledare:
utses av
projektägare

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målområde7 1, 2, 4
PrelJentionsgrltpp:
Migranter,
undergrupp
ensamkommande
flyktingbarn

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Institutioner kopplade
till socialtjänst
Aktijr. Socialförvaltningen,
Individ- och familjeomsorgen
InsatJ!Yp: Utveckling och
implementering av metoder
Evidemgnll7d:
Rutiner skapas med stöd från
enheter som har erfarenhet,
t.ex. inom Stockholms läns
landsting.

Målområde 1 = Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering
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Utvecklingsområde 3 - Metodutveckling för förebyggande av
smittspridning bland personer som injicerar droger

Smittspridning beträffande blodburna sjukdomar är låg på Gotland. Dock ses
viss spridning av hepatit C som vanligast smittar via injektionsmissbruk.
F olkhälsomyndigheten ser behovet av särskilda lågtröskelverksamheter med
fokus på förebyggande av smittspridning bland personer som injicerar drogers.
Under 2015 kartläggs förekomsten av injektionsmissbruk på Gotland och
underlag görs inför politiskt beslut om insatser som exempelvis
sprututbytesprogram eller annan lågtröskelverksamhet. Fattas politiskt beslut om
sprututbyte behövs projekt för att bygga upp verksamheten. Om politiskt beslut
tas att inte genomföra sprututbyte behövs projekt för att forma annan typ av
preventiv lågtröskelverksamhet och eller annat preventivt arbete anpassat efter
målgruppen på Gotland.
Övergripande mål

Ar 2017 har fokus ökat inom Region Gotland på förebyggande av
smittspridning av blodburna sjukdomar bland personer som injicerar droger.
Delmål

Plan flnns för insatser för ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande
arbete för personer som injicerar droger.
Indikator för uppföljning

Förekomst av plan för insater.
Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet

Personer som injicerar droger
Samarbete med ideeil organisation

Under hösten 2015 kommer diskussion föras med RFSU och RFSL om
samverkansformer med Region Gotland. Innan dess är det inte möjligt att
beskriva om och hur dessa organisationer kan delta i planerade projekt.
Projekt

Medel söks för ett projekt: " Verksamhetsutveckling för förebyggande av
smittspridning bland personer som injicerar droger". Se beskrivning nedan.

Folkhälsomyndigheten 2014: Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och luv för
personer som injicerar droger - en vägledillg.

8
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Region Gotland

Medfinansiering

Kostnad för medarbetares planering och deltagande i utbildningsinsatser och
framtagande av rutiner. Kan inte uppskattas i kronor.
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Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Veronica Hermanll

Datum 21 augusti 2015

Projekt: Vetksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning bland personer som injicerar droger
Projektet genomförs under 2016 under förutsättning att statliga medel beviljas
Projektets syfte
Förväntat resultat under 2016
Sökt
belopp Indikatorer för uppföljning

60000

FiinJciJltat reJt!itat:

kronor

Plan fmns för insatser för ökat
fokus på hälsofrämjande och
som injicerar droger

Indikatorer:
Förekomst av plan för insatser

Prqjektcigare:
F olkhälsochef*
Prqjektledare:
Utses av
projektägaren

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Måiområde9 1, 2
Pre7Jentiomgnpp:
Personer som injicerar
droger

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Internt hos
kommun/landsting
Aktör. Region Godand,
ledningskontoret*
ImatJryp: Utveckling och
implementering av metoder
E1Jidemgnmd:
Arbetet planeras med stöd av
Folkhälsomyndighetens
vägledningH och med stöd från
enheter med kompetens,
exempelvis inom Stockholms
läns landsting.

*Beroende p§ vilka behov som framkommer i behovsanalys och utifr§n politiska beslut kan projektägaren eventuellt finnas i hälso- och sjukv§rden eller socialtjänsten.

9

Målområde 1 = Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar

40

förebyggande arbete för personer

Syftet är att:
Planera och vid behov pilottesta
verksamhet med syfte att skärpa
prevention av smittspridning bland
personer som injicerar droger.
Utgångspunkt blir genomförd
behovsanalys och politiskt beslut.

Projektorganisation

i
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Region Gotland

Jämställdhetsplan 2016–2018

Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandat-perioden
2016–2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.

Region Gotlands Likabehandlingspolicy
Region Gotlands vision i Likabehandlingspolicy är att likabehandling är grunden för
organisationens värderingar. Arbetsgivare ser, förstår, värdesätter och tillvaratar medarbetares olikheter.
I likabehandlingspolicyn framgår att arbetet med likabehandling omfattar både jämställdhet
och mångfald.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen fastslår att alla arbetsgivare ska bedriva ett aktivt och målinriktat
jämställdhetsarbete, samverka med arbetstagarna om aktiva åtgärder samt upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år.
Diskrimineringslagen omfattar i sin helhet sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt Diskrimineringslagen utgår jämställdhetsplanen utifrån kön och med lagkrav på
åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. I Region
Gotland tas hänsyn till att kön samverkar med andra diskrimineringsgrunder.

Politisk avsiktsförklaring mandatperiod 2014–2018
I den politiska avsiktsförklaringen lyfts särskilt:
Kvinnor och män ska kunna välja att arbeta heltid
• Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• Region Gotland ska arbeta för att motverka osakliga löneskillnader
•

I Region Gotland finns en viljeinriktning om att utvidga definitionen av kön i jämställdhetsplansarbetet med en tredje könskategori. Region Gotland har för avsikt att successivt
införa person med annan könsidentitet som ytterligare benämning utöver kvinna och man.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Idag är det inte möjligt att tillämpa fullt ut eftersom regionens statistikgrundande system
och andra verktyg inte är så konstruerade. Definitionen person med annan könsidentitet
införs från 2016 i de regiongemensamma medarbetarenkätsundersökningar som genomförs.
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Arbetsgivaransvar
Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom
likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställdhetsarbetet i regionen sker.
Styrelse/nämnd ansvarar för att jämställdhetsplanen implementeras och att jämställdhetsarbete bedrivs i förvaltningen och att resultatet årligen redovisas i enlighet med
regionstyrelsens anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs inom förvaltningens olika verksamheter och redovisar årligen resultatet till styrelse/nämnd. Jämställdhetsplanen kan kompletteras med förvaltningsspecifika aktiviteter vid behov.

Giltighet och uppföljning
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2016–2018 och uppföljning sker årligen i samband
med årsredovisning genom könsuppdelad statistik, medarbetarenkät samt frågor till förvaltningarna enligt regionstyrelsens anvisningar. Samordning sker på ledningskontoret.
Region Gotland ska under perioden 2016–2018 arbeta aktivt mot nedanstående jämställdhetsplanens mål och effektmål. De aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen
finns beskrivna i bilagan ”Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan”. I bilagan
framgår vem som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs samt hur uppföljning ska ske.
I bilagan redovisas kartläggning av nuläget som blir utgångsläget inför nästa års uppföljning
och analys. Aktiviteterna kan komma att förändras under perioden 2016–2018.

Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning.
Mål 1.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever att de behandlas lika och har likvärdiga rättigheter i arbetet.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att arbetsförhållanden är likvärdiga
jämfört med föregående år.
Mål 1.2

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som önskas.
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Effektmål

Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat
för kvinnor och män jämfört med föregående år.
Mål 1.3

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål

Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med
föregående år.

Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.
Mål 2.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete jämfört med föregående år.
Mål 2.2

Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av
föräldradagar och vård av barndagar.
Effektmål

Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar
och vård av barndagar har minskat jämfört med föregående år.

Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.
Mål 3.1

I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska
vara införstådda med hur Region Gotland arbetar med
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.
Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper
och särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterande könet.
Mål 4.1

Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Effektmål

Andelen av det underrepresenterade könet ska öka
i de yrkesgrupper som inte är jämnt fördelade.
Mål 4.2

Region Gotlands rekryteringar ska vara fria från
diskriminering.
Effektmål

Alla chefer ska ha insikt om regionens rekryteringsprocess utifrån ett genusperspektiv.

Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.
Mål 5.1

I Region Gotland har kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet likvärdiga möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Effektmål

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet
upplever i högre grad att de har likvärdiga möjligheter
jämfört med föregående år.

Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Arbetsgivaren ska var tredje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader samt upprätta
en handlingsplan.

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Mål 6.1

I Region Gotland förekommer inte osakliga
löneskillnader på grund av kön.
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Effektmål

RS 2015/71 Datum 2015-06-15

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
har minskat jämfört med föregående år.
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Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016–2018
Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 1.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever
att de behandlas lika och har
likvärdiga rättigheter i arbetet.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i högre
grad att arbetsförhållanden är
likvärdiga jämfört med föregående
år.

1. Översyn av policys och riktlinjer inom
Region Gotland för att säkerställa att
genusperspektivet beaktas.

Ledningskontoret,
förvaltning

I samband med översyn av policys
och riktlinjer ska genusperspektivet
alltid finnas med i analysen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta ett samtalsunderlag kring
lika och likvärdiga rättigheter som ska
användas på arbetsplatsträffar.

Ledningskontoret,
förvaltning

Samtalsunderlag framtaget

2016

3. Genomför arbetsplatsträffar med hjälp
av framtaget samtalsunderlag.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av lika och likvärdiga
rättigheter mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Redovisa andelen oönskad
deltidsanställning samt redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 1.2
I Region Gotland arbetar
kvinnor och män på den
sysselsättningsgrad som
önskas.

Andelen oönskade
deltidsanställningar har minskat för
kvinnor och män jämfört med
föregående år

Registrera all oönskad deltidsanställning
i HR-systemet. Ta fram åtgärdsplan för
att vidta åtgärder som minskar andelen
oönskad deltidsanställning.

Förvaltning, chef

Mål 1.3
I Region Gotland överstiger
sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.

Kvinnors och mäns sjuktal har
minskat jämfört med föregående år.

1. Kartlägg sjuktal på enhets-,
avdelnings- och förvaltningsnivå.

Förvaltning, chef

2. Identifiera enheter som har ett högt
sjuktal och vidta åtgärder för att sänka
sjuktalet.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och om sjuktalet har
förändrats.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

3. Identifiera enheter som befinner sig
i riskzonen att höja sjuktalet och vidta
åtgärder i förebyggande syfte.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det har
fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.
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Andel av kvinnor/män som har hel- och deltidsanställning 2014-12-31

100%

85%

80%

Kvinnor

Andel visstidsanställda, månadsavlönade, av samtliga anställda 2014-12-31

Män

Män

69%

13%

Kvinnor

60%

10%
0%

40%

20%

40%

60%

80%

100%

24%

20%

10%

7% 5%

Sjuktal, december 2013 - november 2014

0%
Syssgrad 100% Syssgrad 75-99 % Syssgrad 1-74 %

6,0%
4,0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-12-31

Män

96%

Kvinnor
70%

93%
75%

80%

85%

90%

95%

10,0%

15,0%

20,0%

Kvinnor

Män

I Region Gotland har kvinnor och män samma möjligheter?

80,0% har svarat ja

Män
31,6%

5,0%

2,0%

100%

15,5%

Kvinnor
0,0%

2,9%

0,0%

Andel deltider av totala antalet anställda (tillsvidareanställda) 2014-12-31

Män

5,2%

25,0%

30,0%

35,0%

Kvinnor
0,0%

56,0% har svarat ja
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Män

Män

3,8

Kvinnor

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,1

5,0

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Min psykosociala arbetsmiljö är tillfredsställande

Män

3,6

Kvinnor

3,6
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 2.1
Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet har
likvärdiga möjligheter att
kombinera föräldraskap och
arbete.

Kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet upplever i
högre grad att de har likvärdiga
möjligheter att kombinera
föräldraskap och arbete jämfört
med föregående år.

1. Upplevelsen om likvärdiga möjligheter
diskuteras utifrån det samtalsunderlag som
tas fram under mål 1.1 aktivitet 2 och 3.

Förvaltning, chef

Upplevelsen av likvärdiga rättigheter
mäts i medarbetarenkät.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Se över förläggning av mötesstruktur
och arbetstider.

Förvaltning, chef

I medarbetarsamtalet och samtal
vid arbetsplatsträffar.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 2.2
Kvinnor och män ska ha
likvärdiga möjligheter till uttag
av föräldradagar och vård av
barndagar.

Skillnaden mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldradagar och
vård av barndagar har minskat
jämfört med föregående år.

1. Kartlägg uttag av föräldraledighet
och vård av barn.

Förvaltning, chef

Redovisning av statistik från
HR-systemet

Kontinuerligt under
2016–2018. *

2. Upprätta en rutin kring hur arbetsgivaren
upprätthåller kontakten med och förmedlar
viktig information till medarbetare under
föräldraledighet.

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar
perioden december 2013–november 2014

Män

Genomsnittligt uttag av "vård av barn" dagar
perioden december 2013– november 2014

Män

6,3%

Kvinnor

11,3%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,9%

Kvinnor
0,0%

1,4%
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Män

4,1

Kvinnor

4,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Mål 3.1
I Region Gotland råder
nolltolerans avseende
kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet ska vara införstådda med hur
Region Gotland arbetar med kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön.

1. Riktlinjer för kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön
ska diskuteras på en arbetsplatsträff.

Förvaltning, chef

Följs upp i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Ledningskontoret

Rutin framtagen.

2016

2. Upprätta ett samtalsstöd som hjälper chefer att
genomföra förebyggande samtal om kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön vid en
arbetsplatsträff.

Tid

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Har du av chef/kollega under de senaste 12 månaderna
utsatts för trakasserier/mobbning?

Män

2,0% har svarat ja

Kvinnor
0,0%

3,0% har svarat ja
1,0%

2,0%

3,0%

Antal kvinnor som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

80
0
7
0
8
1
1
8
0

20

40

60

80

4,0%
Antal män som utsatts för trakasserier/mobbning på grund av:

annat
könsöverskridande identitet
funktionshinder
religion
ålder
Sexuell läggning
etnisk tillhörighet
kön

10
0
3
1
0
0
1
1
0

2

4

6

8

10
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Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7 och 9 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 4.1
Region Gotland ska verka för en
jämn könsfördelning inom
samtliga yrkesgrupper.

Andelen av det underrepresenterade
könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.

Kartlägg könsfördelningen inom samtliga
yrkesgrupper på förvaltningsnivå och vidta
åtgärder som bidrar till att det
underrepresenterade könet ökar.

Förvaltning, chef

Redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits och vilka effekter det
har fått.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

Mål 4.2
Region Gotlands rekryteringar
ska vara fria från
diskriminering.

Alla chefer ska ha insikt om regionens
rekryteringsprocess utifrån ett
genusperspektiv.

3. Rekryteringsprocessen ses över utifrån
ett genusperspektiv för att säkerställa att
rekrytering inte utgår ifrån stereotypa
värderingar.

Ledningskontoret

Översyn genomförd.

2016

4. En utbildning i rekryteringsprocessen
utifrån ett genusperspektiv tas fram
och erbjuds till alla chefer.

Ledningskontoret

Andelen chefer som har
genomgått utbildningen

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

22,6%
Kvinnor
Män
77,4%
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Utbildning och kompetensutveckling (Diskrimineringslagen 3 kap 8 §)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 5.1
I Region Gotland har kvinnor,
män och personer med annan
könsidentitet likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling
och karriärmöjligheter.

Kvinnor, män och personer med annan
könsidentitet upplever i högre grad att de
har likvärdiga möjligheter jämfört med
föregående år.

Alla medarbetare ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan med
individuella mål som är kopplade till
verksamhetens mål.

Förvaltning, chef

Mäts i medarbetarenkät

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Chefer, fördelning kvinnor och män 2014-12-31

Kvinnor

100%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Män

Män

80%

69%
50% 50%

60%

4,0

Kvinnor

48% 52%

0,0

31%

40%

4,2
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

20%
0%

Koncernledningsgruppen

Avdelningschefer

Enhetschefer

Jag upplever att jag har de karriärmöjligheter jag önskar
inom Region Gotland

I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan

Män

4,0

Kvinnor

Män

3,1

Kvinnor

3,1
0,0

1,0

2,0

3,0

3,7
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Lönefrågor (Diskrimineringslagen 3 kap 10–11 §§)
Mål

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

Uppföljning

Tid

Mål 6.1
I Region Gotland förekommer
inte osakliga löneskillnader på
grund av kön.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män har minskat jämfört med
föregående år.

Aktiviteter är framtagna i Handlingsplan
för jämställda löner 2016-2018.

Ledningskontoret,
förvaltning.

Årlig lönekartläggning och analys
som underlag för eventuell justering
i handlingsplanen.

Kontinuerligt under
2016–2018. *

* Redovisas i
samband med
årsredovisning.

Lönekartläggning 2014

Medellön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Kvinnor

Män

Fast kontant månadslön

80000

30574

31000
30000

70000
60000

29000

50000

28000

40000

27000

30000

26988

26000

20000
10000

25000

0

Kvinnor

Män

Arbetsvärderingsintervall
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Medianlön (kr/mån) 2014-06-30 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

28000

27479

27500
27000
26500
26000
25500
25000

24742

24500
24000
23500
23000
Kvinnor

Män
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karl Risp

Datum 19 augusti 2015

Regionstyrelsen

Projekt för ökade möjligheter till arbete för utrikesfödda
Förslag till beslut
CD
Ledningskontoret får i uppdrag att ansöka om projektmedel från Europeiska
socialfonden (ESF) enligt udysningen Småland och Oarna - Okade mijligheter till
arbete fiir utrikesj'o'dda
CD
Under förutsättning av beslut från berörd nämnd förordas projektägarskapet
ligga på socialnämnden.

Bakgrund
ESF udyser möjligheten att söka medel för att driva projekt under tiden 1 februari
2016 till och med 31 januari 2019 (se bilaga 1). Målgruppen tillhör programområde 2personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden och till viss del även programområde 1anställda och icke-.rysselsatta deltagare och satsar på omställning och kompetensutveckling. Region
Godands ansökan är ännu inte framtagen men ska vara inskickad den 14 september.
Syftet med ESF: s annonsering är att öka och stärka kompetensen och självkänslan
för målgruppen, bland annat genom individanpassade insatser och en ökad
samverkan mellan inblandade aktörer. Vidare syftar udysningen till att genomföra
projekt som ska vara möjliga att överföra i ordinarie verksamhet.
ProjektperiOdens indelning
Projekten kan pågå som längst 36 månader som delas in i en analys- och
planerings fas på högst 6 månader en genomförandefas på högst 27 månader och en
avslutande fas på högst 3 månader.
Ärendets beredning
ESF: s tidplan innebär att frågan inte hinner remitteras till socialnämnden, men den
kommer att tas upp för beslut på nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2
september. Socialdirektör Marica Gardell har varit delaktig i framtagandet av
förslaget och ställer sig positiv till projektägarskapet.
Övergripande projektide och finansiering
Projektiden som ansökan till ESF kommer att baseras på går kortfattat ut på att för
personer med udändsk bakgrund och med svenska som andraspråk via
Arbetsförmedlingen erbjudas praktik på vissa av regionens särskilda boenden.
Arbetsuppgifterna föreslås bestå av serviceinsatser, exempelvis städning och
tvättning. Projektdeltagarna får handledning med språket som verktyg i fokus.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Region Gotland
Ledningskontoret
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Ledningskontoret undersöker också möjligheterna till att erbjuda praktiken inom
avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Båda
verksamheterna lyder under socialnämnden.
Projektmedel från ESF utgör enligt udysningen 67 procent av projektbudgeten.
Medfinansiering på övriga 33 procent planeras genom samverkan med
Arbetsförmedlingen inom ramen för deras uppdrag och delfinansiering sker genom
den ersättning som betalas ut till personer som kommer att delta i projektet.

Utvärdering om möjlighet till lyckat resultat
Om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om att ansöka om projektmedel och ESF
beviljar ansökan kommer projektiden att planeras och analyseras under projekttidens
inledande sex (6) månader. Efter den fasen kommer ett beslut fattas om projekten
ska genomföras eller inte. Arbetet med analysen görs även den med projektmedel
som kommer från ESF.
Befintlig och beprövad metodik att använda
Stiftelsen Stockholms läns Aldrecentrum i Stockholm har sedan 2008 arbetat i projekt med
fokus på arbetsplatsens språk för att stärka ställningen för anställda med svenska som
andraspråk inom omsorgsyrken. Projekten har finansierats delvis med medel från
ESF. Med ett förbättrat språk vågar personen i fråga ta för sig, delta mera aktivt på
möten och våga ställa frågor om hen inte förstår. Erfarenheterna från Äldrecentrums
arbete har fått internationell spridning och utvecklas nu via ett
vidareutvecklingsprojekt för att ta tillvara och sprida erfarenheter till Storbritannien,
Tyskland, Spanien och Belgien.
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningens SFI-verksamhet har under 2014 i
projektet SPRAO (Språkpraktik och arbetslivsorienteriniJ gett SFI-eleverna en möjlighet
att med att med hjälp av surfplattor dokumentera sina intryck av sin praktikplats.
Redovisning och utvärdering har skett i SFI-undervisningen. En SFI-lärare och
handledare har också varit på besök på praktikplatsen för att på så sätt stärka
elevernas språkutveckling och knyta språkinlärningen till arbetslivet.
Projektet SPRAO avslutades under våren 2015 och kommer under hösten bli en del
av ordinarie verksamhet.

Bedömning
Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen för Godand visar att andelen öppet
arbetslösa personer födda utomlands är nästan tre gånger så hög i jämförelse med
öns befolkning totalt sett. 1 Projektidens målgrupp är därmed personer som relativt
sett i högre utsträckning står utan sysselsättning. Ledningskontorets bedömning är att
det är strategiskt viktigt att fokusera på personer födda utomlands av ett flertal
anledningar, både utifrån ett medborgarperspektiv och ett regionalt perspektiv:
En satsning ger utrikes födda personer på Godand en möjlighet att på ett
naturligt sätt lära sig svenska i kombination med att praktisera på en
arbetsplats
Projektdeltagande ger möjlighet att skapa kontakter med en framtida
arbetsgivare

l Statistik för juni 2015 visar p~ en öppen arbetslöshet för hela den gotländska befolkningen p~ 2,3 %, medan utrikes födda
personer är öppet arbetslösa till 6,7 %. Uppgifter enligt http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/StatistikprognoserjManadsstatistik.html
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Region Godand bidrar till att skapa möjligheter för att lösa de kommande
(och till viss del nuvarande) utmaningarna att rekrytera omvårdnadspersonal
Genom ett aktivt arbete att matcha personer som är intresserade att arbeta
med omvårdnadsyrken gör Region Godand en medveten satsning på
utrikes födda personer - en grupp som i och med det planerade
asylmottagandet kommer att öka
Om praktikperioden leder till en yrkesutbildning eller till ett arbete minskar
risken att hamna i ett beroende av försörjningsstöd
Chanserna att få så många personer som möjligt att stanna på Godand
bedöms som större ju fler som lyckas etablera sig på öns arbetsmarknad
Projektets metod med att kombinera språkfokus och arbetspraktik kommer
att kunna föras över till andra verksamheter inom Region Godand
Ett samarbete med Arbetsförmedlingen som en stark part skapar
förutsättning för en samverkan på området
Om projektideerna genomförs och blir en del av ordinarie verksamhet i Region
Godand kan det komma att ge en ökad kostnad för berörda förvaltningar. En ökad
kostnad ska dock sättas i relation till de risker och möjligheter som beskrivs ovan. En
utebliven satsning på gruppen nyanlända personer - en grupp som under 2015 har
ökat markant mot tidigare år och som förväntas öka ytterligare genom de planerade
250 platserna för asylsökande - skulle minska Godands attraktionskraft.
Resonemanget får stöd av Arbetsförmedlingens prognos för 2015-2016 publicerad i
juni i år där myndigheten konstaterar att det blir färre inrikes födda personer i
arbetsför ålder och att den lilla minskningen av arbetslösheten under 2015 beror på
att fler utrikes födda personer är i arbete. 2
Ledningskontoret bedömer att projektägarskapet bör ligga på socialnämnden (SON)
då de verksamheter som praktiken kommer att utföras i lyder under SON.

(7i~toret",

"~ptLin~
tf regi

direktör

Bilagor:

Bilaga l - Information om utlysning frän Europeiska socialfonden

Exp till:

Registrator SON
Registrator GVN
Lisa Stark, folkhälsochef ledningskontoret
Therese Kulläker, strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Lena Broen, verksamhetsutvecklare Arbetsförmedlingen Visby

2 Sammanfattningen av
http://www.arbetsformedlingen.se/dow nload/ 18.71475a6414dd 5dOd2a247ee/ 14339397 50021/Riksprognosen_v%C3 %A5ren_2
01S.pdf
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Bilaga 1
Beslutsdatum
2015-06-04

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska

Diarienummer
2015/00406

s>!)cl;!\~onden

Europeiska socialfonden
Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling.
Utlysning för "Småland och Öarna - Ökade möjligheter till arbete för
utrikesfödda "

Utlysning
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.3
Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning
eller närmare arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 43 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i
Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).
Utlysningens syfte är att öka och stärka kompetens och självkänsla för målgrupperna med
det huvudsakliga syftet att bli inkluderad på arbetsmarknaden.
I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 33 %.
Projekten kan pågå som längst 36 månader, analys och planeringsfas med högst 6 månader,
genomförandefas med högst 27 månader och avslutsfasen med högst 3 månader.
Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom
privat, offentlig och ideell sektor.
Projekfenkan påbörjas tidigast den 1 februari 2016 och senast den 1 mars 2016. Slufdatum
för projekten är den 31 januari 2019. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av
projekttiden vid behov.
Målgrupperna i denna utlysning är nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa kvinnor och
män. Insatser inom området omfattar även kvinnor och män som är prioriterade i
programområde 1.
Projektansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 13 juli och den 14
september 2015. Observera att projektrummet stänger kl. 16.00 den 14 september 2015.

Europeiska Socia/fonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveck/ing

Svenska
ESF-rådet
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Bakgrund
OECD konstaterade i sin rapport för Småland och Blekinge att invandringen varit avgörande för
att balansera regionens demografiska balans och framtida arbetskraftsförsörjning, men att
utlandsföddas inträde på arbetsmarknaden behöver ökas för att stärka den regionala
utvecklingen och säkra den framtida kompetensförsörjningen. I 20 av de 34 kommuner som
utgör Småland och Öarna har antalet i arbetsför ålder minskat. Utan invandringen hade
minskningen varit betydligt större.
Det krävs samordnade insatser från flera aktörer för att dessa grupper ska få det stöd som de
behöver för att komma in och stanna kvar i arbetslivet. Socialfondsprogrammet möjliggör en
högre grad av individanpassning i insatserna jämfört med ordinarie arbetsmarknadspolitiska
insatser. Insatserna kan i större utsträckning göras i samverkan mellan olika aktörer med målet
att bredda arbetsmarknaden, bland annat genom socialt företagande eller verksamhet på ideell
grund.
För att möta dessa utmaningar söker Svenska ESF-rådet projekt som stärker
arbetskraftsutbudet genom förbättrad integration och bred samverkan. Projektens verksamhet
ska utifrån individanpassade insatser öka deltagarnas möjligheter att komma närmare
arbetsma rknaden
Prioriterade grupper i denna utlysning är nyanlända invandrare, inklusive kvotflyktingar,
anhöriginvandrare med flyktinganknytning och ensamkommande barn över 15 år. En annan
grupp är utrikesfödda kvinnor och män som saknar arbetslivserfarenhet och löper en särskilt
stor risk för att långvarigt stå utanför arbetsmarknaden. Målgrupperna är viktiga tillskott till
befolkningsutvecklingen i regionen och är nödvändiga till regionens tillväxt.

Projekt
Den här utlysningen vänder sig till projekt som avser att arbeta med en redan befintlig metod
och vidareutveckla denna under projekttiden eller att förena befintliga metoder för att på så sätt
dra nytta av det som redan gjorts och ta det ett steg längre. I ansökan ska konkret framgå hur
man avser att arbeta med de tidigare metodresultaten.
I den här utlysningen efterfrågas samverkan och starkt ägarskap, Samverkan mellan
kommuner, arbetsförmedlingen och privata, offentliga samt ideella organisationer är viktig. Av
ansökan ska framgå vilken roll samverkansparterna har samt på vilket sätt man tillsammans
kan uppnå målen och resultaten för de aktuella målgrupperna.
Alla socialfondsprojekt ska jämställdhetsintegreras. För mer information och vägledning om
Svenska ESF-rådets krav på jämställdhetsintegrering se "Horisontella principer".
I regionens handlingsplan och socioekonomiska analys redogörs för de utmaningar som
regionen har att möta. För mer information se "Regionens utmaningar" och "Bakgrund".
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Beviljade projektansökningar ska resultera i tydliga och långsiktiga satsningar på att nå en
könsneutral, inkluderande och jämställd arbetsmarknad för att stärka den regionala tillväxten.
För mer information se "Förväntade resultat och effekter av projekten".
Samtliga projektansökningar till Svenska ESF-rådet prövas utifrån förankring hos regionens
relevanta aktörer och möjlighet till implementering. För mer information och övriga kriterier se
"Nationella urvalskriterier". Ansökningar som uppfyller dessa krav prioriteras av regionens
strukturfondspartnerskap enligt uppsatta kriterier, se "Strukturfondspartnerskapets
prioriteringsgrunder".
I denna utlysning finns ett antal krav och villkor som projektansökningar måste uppfylla. Dessa
finns listade under avsnitt "Förutsättningar för projektets genomförande".

Transnationellt samarbete
Projekt i denna utlysning har möjlighet att arbeta med transnationellt samarbete. Samarbeten
inom ramen för projekten ska ha en tydlig koppling till syfte och mål och de får gärna bygga
vidare på redan etablerade kontakter, samarbeten och erfarenheter från projekt eller andra
transnationella aktiviteter som har genomförts tidigare.
De projekt som genomförs med koppling till Östersjöstrategin kan vara särskilt intressanta att
utbyta erfarenheter med. För mer information se "Förväntade resultat och effekter av
projekten".

Integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering vilka
också benämns horisontella principer
Jämställdhetsintegrering
Alla socialfondsprojekt ska jämställdhetsintegreras enligt Svenska ESF-rådets standard för
jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering handlar om att systematiskt arbeta in ett
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla steg gällande planering, beslutsfattande och
utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Standard för
jämställdhetsintegrering finns på www.esf.se.
Standarden består av följande krav:
• Analys med könsuppdelad statistik.
• Mål och indikatorer.
'" Aktiviteter/Genomförande.
.. Jämställdhetskompetens.
• Uppföljning.
• Utvärdering.

Tillgänglighet
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor.
Målet är att projekten ska främja tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att
identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet, och på så sätt möjliggöra för kvinnor och män
med olika funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets insatser.
Europeiska Socialfonden städer projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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Lika möjligheter och icke-diskriminering
I projekten ska det finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer
att diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar ickediskrimineringsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i
utformning och genomförande av projekten.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Europeiska socialfonden ska följas upp och
utvärderas.
Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal och en
budget för utvärdering och uppföljning ska avsättas i projektansökan.
Det konkreta utvärderingsupplägget för ett projekt utformas efter bifall i samband med att
projektet i samråd med Svenska ESF-rådet beställer en utvärdering. Sökanden behöver
således inte beskriva ett exakt utvärderingsupplägg för projektet vid ansökningstillfället.
Sökande bör däremot översiktigt beskriva:
•

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas, bidra till genomförandet av projektet
och stärka utvecklingsarbetet i projektet och hos relevanta mottagare.

•

Hur ska uppföljnings- och utvärderingsaktiviteterna bidra till att stärka möjligheterna för
att projektresultaten får avsett genomslag.

•

Vilka resurser är avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

Ytterligare riktlinjer och vägledning gällande uppföljning och utvärdering tillkommer i samband
med bifall.

Regionens utmaningar
I regionens handlingsplan finns följande utmaningar beskrivna inom Socialfondsprogrammet för
region Småland och Öarna:
•
•
•
•
•

Svag befolkningsutveckling och obalans i demografin.
Låg utbildningsnivå.
Hög andellågteknologisk industri, låg andel tjänste- och serviceföretag och låg andel
nyföretagande.
Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens behov.
Sjukpenningtalet ökar - främst bland kvinnor.

I samtliga utmaningar och prioriteringar ingår att även arbeta med jämställdhetsintegrering för
att kunna bryta den könssegregerade utbildnings- och arbetsmarknaden.
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I den aktuella utlysningen efterfrågas projekt som kan bidra till den första utmaningen, svag
befolkningsutveckling och obalans i demografin.

Förväntade resultat och effekter av projekten
Utlysningens syfte är att öka och stärka kompetens och självkänsla för målgrupperna.
Detta ska resultera i att motverka svårigheterna för nyanlända och utrikesfödda
långtidsarbetslösa kvinnor och män att Komma in på arbetsmarknaden. Fokus ska vara att
individanpassa insatser och öka samverkan för att stärka, behålla och utveckla arbetskraften i
linje med regionens behov och prioriteringar i den regionala handlingsplanen.
Beviljade projekt i denna utlysning ska också förbättra samverkan mellan relevanta aktörer
samt minska könssegregeringen för att uppnå en mer jämställd och inkluderande
arbetsmarknad. Verksamhet genomförd i projekt förväntas kunna överföras till ordinarie
verksamhet. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas som en integrerad del av
projektverksamheten .
Förväntade resultat av transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis
mellan projekt, regioner och medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer
transnationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-Iänder förväntas ge
ömsesidig nytta och mervärde till projektet.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal nationella urvalskriterier. De nationella urvalskriterierna ingår
som ett av bedömningsmomenten i den urvalsmodell som ska tillämpas vid genomgång av
inkomna ansökningar.
Inkomna projektansökningar prövas mot nedanstående urvalskriterier:
• Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
• Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.
• Av projektansökan ska det framgå hur projektet utgått från målgruppens behov dvs.
göra en målgruppsanalys.
• Projektägaren ska ha relevant kapacitet och kompetens för att kunna bedriva projektet.
• Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat. Av projektansökan ska det framgå hur resultatet kommer att implementeras i
ordinarie verksamhet
• Projektet ska involvera relevanta samverkansaktörer för att uppnå projektmålen.
• Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.
• Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.
• Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara. Av projektansökan ska det
framgå hur utvärdering och dess resultat ska användas och bidra till genomförandet av
projektet.
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Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder
Utlysningen bygger på följande av Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder:
e
e
e
e

Projektens inriktning ska bidra till målen i respektive regions utvecklingsstrategi.
Projekt som fokuserar på en specifikt utsatt målgrupp.
Projekt som omfattar samverkan mellan flera aktörer, företag och organisationer över
kommun- och länsgränser, så kallade samverkansprojekt.
Projekt som tillämpar och implementerar en tidigare utvecklad metod eller modell
prioriteras.

Förutsättningar för projektens genomförande
Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2016 och senast den 1 mars 2016. Slutdatum för
projekten är den 31 januari 2019. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av
projekttiden vid behov.
Socialfondsprojekt omfattas av tre faser:
e Analys och planeringsfas.
eGenomfÖrandefas.
e Avslutningsfas.
En ansökan görs för hela projektperioden. Av ansökan ska det tydligt framgå hur lång
respektive fas kommer att vara.
Analys och planeringsfas
Denna fas kan pågå som längst i 6 månader. Analys och planeringsfasen avser den
övergripande planeringen i projektet och ska resultera i:

e
e
e
e
•
e
e
e
e
e
e
e

Fördjupad problemanalys, som innehåller analyser av jämställdhet, tillgänglighet och
likabehandling.
Fördjupad omvärldsanalys.
En analys av behoven hos målgruppen
Kartlagd och avgränsad målgrupp med exakt antal deltagare.
Kartlagda kompetensbehov hos deltagare.
Tydligt uppsatta mål för förväntade resultat i form av prestationer och effekter på kort
och medellång sikt.
Specificerad tids- och aktivitetsplan (genomförandeplan).
Utvärderingsplan som inkluderar jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
En detaljerad implementeringsplan samt spridningsplan av de uppnådda goda
resultaten.
Fördjupad samverkansanalys och vid behov ett samverkansavtal.
Projektpersonal är rekryterad och styrgrupp är formad.
Specificerad budget.

Resultat av analys och planeringsfasen ska redovisas till ESF-rådet i form aven rapport där
redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om projektets rapport inte godkänns kan
projektet komma att avbrytas.
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Genomförandefas
Denna fas kan pågå som längst i 27 månader. Under genomförande fasen ska projektet jobba
utifrån den framtagna aktivitets- och tidsplanen för att uppnå de förväntade resultaten.
Avslutningsfas
Denna fas kan pågå som längst i 3 månader. Arbetet i avslutningsfasen ska resultera i:
• Färdigställande av slutrapport samt resultatredovisning.
• Spridningsaktiviteter.
• Ekonomisk slutredovisning av projektet samt arkivering.
Budget
I denna utlysning tillämpas Svenska ESF-rådets enhetslönekostnader och förenklingsåtgärder.
För information om beräkningen av dessa se "Handledning till budget" på www.esf.se.
Observera att avslutningsfasen i projektrummet budgeteras som en del av
genomförandefasen .
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökanden ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet
uppnås. Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag
inom projektverksamheten.
Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av LOU. Här krävs
istället att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna om
likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås.
Säkerställande av medfinansieringen
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den
kommer att bestå av. I samband med beredning av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att
säkerställa och bedöma angiven medfinansiering. Det är viktigt att ansökan innehåller aktuella
och kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
Medfinansiering från projekten i denna utlysning är 33 %.
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheten att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar.
I ansökan finns en fråga om statsstöd:
Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver
en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget
eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmaste beskattningsåren?
Med stödsökande avses en aktör som för egen räkning eller för egen och andras räkning eller
endast för andras räkning ansöker om stöd samt leder, administrerar och samordnar projektet.
Med stödmottagare avses en aktör som tillgodogör sig den beslutade stödinsatsen genom att
delta i projektets aktiviteter.
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Om frågan besvaras med JA, ska sökanden lämna en skriftlig redogörelse eller redogörelse i
elektronisk form för mottagna statsstöd.

Beskrivning av deltagare
Utlysningen vänder sig till följande deltagare.
e

Nyanlända invandrare, inklusive kvotflyktingar, anhöriginvandrare med
flykting anknytning och ensamkommande barn över 15 år.

e

Långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor och män som saknar arbetslivserfarenhet från
hemlandet som från Sverige och löper en särskilt stor risk för att långvarigt stå utanför
arbetsmarknaden.

e

Insatser inom området omfattar även kvinnor och män som är prioriterade i
programområde 1.

För mer information kontakta oss gärna.
•
•
•
•
"
"

Aza Ryden, regionchef, 036-345740.
Holger Brugel, samordnare, 036-34 57 38.
Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41.
Peter Johansson, samordnare, 036:-34 57 42.
Karl Selleby, samordnare, 036-34 57 35.
Susan Sundqvist Pettersson, samordnare, 036-34 57 32.

Viktiga dokument:
"
"
"
•

•
•
•

Socialfondsprogrammet.
Regionala handlingsplanen.
Socioekonomisk analys.
Regionala utvecklingsstrategier för:
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och
Region Gotland.
OECD rapporten för Småland och Blekinge.
Handledning till budgetmall.
Standard till jämställdhetsintegrering.

Dokumenten finns på vår hemsida www.esf.se/sv/Min-region/Smaland--Oarna/.
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Ärendenr RS 2015/299
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 17 augusti 2015

Regionstyrelsen

Elförsörjning på landsbygden
förslag till beslut
• Ledningskontoret uppdras att bistå LRF Gotland med att kartlägga och
sammanställa bakgrundsfakta kring en säker elförsörjning på landsbygden. I
samband med kartläggningen fastställs tidplan för det fortsatta arbetet.
•

Ledningskontoret får i uppdrag att bistå LRF Gotland med att genomföra ett
seminarium i ämnet, med grund i ovan nämnda kartläggning och faktainsamling.

Bakgrund
Väte Mästerby LRF-avdelning har för LRF Gotland belyst frågan om säker
elförsörjning på landsbygden, och hur kortvariga såväl som långvariga avbrott
påverkar lantbruks företag - inte minst de med djur. LRF Gotland har i sin tur
tillskrivit GEAB, regionstyrelsen Region Gotland och Vattenfall i ärendet.
Speciellt vill LRF Gotland uppmärksamma de korta, ofta återkommande, avbrotten,
vilka bedöms skapa de största problemen. Vid kortvariga, upprepade avbrott krävs
ständiga uppstarter av elektronik såsom styrsystem, robotar och datorer. I värsta fall
tar programvaran i denna elektronik skada. Detta kan leda till störningar för djuren
och deras djurvälfård riskeras då plötsligt exempelvis mjölkning eller foderautomatik
inte fungerar. Dessa störningar ger till slut oroliga djur som lätt blir sjuka och som i
många fall måste behandlas med antibiotika, något som alla producenter ska arbeta
hårt för att minimera. Det blir kostnader och extraarbete för lantbrukaren.

Bedömning
Säker elförsörjning på Gotland, inte minst på landsbygden, är på många sätt en viktig
fråga för ön. En gemensam diskussion mellan de parter som på något sätt är
involverade i frågan är ett viktigt första steg för att slå fast vari problemet ligger och
eventuella lösningar på kort och/eller längre sikt. Region Gotland genom ledningskontoret bistår gärna LRF i att få denna diskussion till stånd genom ett seminarium.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Inför seminariet är det lämpligt att fakta och bakgrundsinforrnation finns
sammanställd och tillgänglig.
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Till GEAB, Regionstyrelsen Region Gotland och Vattenfall
Angående Elförsörjningen på Landsbygden

LRF Gotlands Regionstyrelse vill lyfta frågan och tydligt visa på vikten aven fungerande
elförsörjningen på landsbygden.

Speciellt vill vi uppmärksamma de korta ofta återkommande avbrotten vilka skapar de
största problemen.
Vid kortvariga, upprepade avbrott krävs ständiga uppstarter av elektronik såsom styrsystem,
robotar och datorer. I värsta fall tar programvaran i denna elektronik skada vilket leder till
störningar för djuren och deras djurvälfärd riskeras då plötsligt exv mjölkning eller
foderautomatik inte fungerar. Dessa störningar ger oss till slut oroliga djur som lätt blir sjuka
och som i många fall måste behandlas med antibiotika, något som alla producenter jobbar
hårt för att minimera. Det blir kostnader och extraarbete för lantbrukaren.
LRF Gotland ser fram emot förbättringar av elförsörjningen på Gotland och en dialog med er
om hur det bäst kan genomföras.

LRF Gotland
Visby 15-04-27
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Skrivelse tilllRF Gotland angående elförsörjningen på landsbygden
Det moderna, tekniskt utvecklade jordbruket är idag väldigt beroende av ett fungerande
el nät. Vid elavbrott riskeras djurskyddet, gårdens ekonomi och det blir en gigantisk
arbetsbelastning. De svenska lantbrukarna måste ha ett elverk som kan sättas i drift vid
ett elavbrott, men vi menar att det endast räddar upp en del av problemen som uppstår
vid ett elavbrott.
Vid kortvariga, upprepade avbrott krävs ständiga uppstarter av elektronik såsom
styrsystem, robotar och datorer. I värsta fall tar programvaran i denna elektronik skada
vilket leder till störningar för djuren och deras djurvälfärd riskeras. Det blir kostnader
och extraarbete för lantbrukaren.
Långvariga avbrott kan ge omfattande skador såväl på utrustning som på djur.
Eluppvärmda vattenkoppar fryser vilket leder till vattenbrist och produktionsbortfall,
störningar i mjölkningen leder till juverinflammationer hos kor vilket därmed leder till
ökad antibiotikaanavändning. Störningar i ventilation och utfodringssystem leder till
svansbitning hos våra grisar vilket även det leder till ökad antibiotikaanvändning. Listan
kan göras lång. En redan ansträngd ekonomi blir inte bättre av ständiga elavbrott som
drabbar både djur och människor. Vi har även tanken på alla äldre som bor ute på
landsbygden. Det blir fort kallt i ett hus vid ett elavbrott och deras trygghetslarm
fungerar inte. Utan ett fungerande elnät blir landsbygden ingen attraktiv plats att leva
på.
I delar av Väte har det varigt 30 till 40 el avbrott/år under de senaste åren det är inte
acceptabelt. Det är på gränsen till samhällsfarligt.
Vi har varigt i kontakt med Länsveterinär Agneta Karlsson Norström som håller med om
att det är ett stort djurskyddsproblem. Kontakta henne gärna.
Vi anser att flertalet elavbrott beror på ålderdomliga, dåliga ledningar som vid extrem
blåst slår emot varandra. Gamla elledningar bör bytas ut och de nya grävas ner i marken
för att på så sätt minska störningar i elnätet.
Vi vill att LRF-Styrelsen antar detta uttalande och på lämpligt sätt påverkar GEAB,
Region Gotland och Vattenfall så att de snarast vidtar åtgärder så att Gotlands landsbygd
kan leva.

Väte 2015-02-03
Väte Mästerby LRF avdelning
Ebbe Vallin, ordf
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Ärendenr RS 2015/490
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 augusti 2015

Regionstyrelsen

Deltagande i pilotprojekt Verksamt.se/kommun
förslag till beslut
ID
Att Region Godand från och med hösten 2015 går in som deltagare i det
nationella pilotprojektet Verksamt.se/kommun.
ID

Att uppdra åt regiondirektören att avgöra omfattningen av insatsen i
projektet.

Bakgrund
Region Godand har sedan 2012 arbetat aktivt med att förbättra näringslivsklimatet på
Godand och genomfört insatser med målet att förenkla för företagen (Förenklahelt enkelt).
Krångliga regler och myndighetskontakter är idag ett hinder för konkurrenskraft och
tillväxt och bidrar i hög grad till ett dåligt näringslivsklimat. En viktig del i ett
förbättrat näringslivsklimat är arbetet med att göra det enkelt att starta och driva
företag, vilket kräver bättre service, minskat uppgiftslämnande och mer
ändamålsenliga regler. För företagare och blivande företagare kan tillgången till
affårsrådgivning, information om regelverk, stöd och annan service ha stor betydelse
för beslut om att starta eller utveckla en verksamhet. I "En nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 (som beslutades vid
regeringssammanträde den 9 juli 2015, N2015/5297/R)} lyfts webbplatsen
Verksamt.se fram som ett viktigt samordnat nationellt verktyg i detta arbete.
Verksamt.se är en webbplats och drivs som ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket. Samarbetet utgår från EU:s tjänstedirektiv och
regeringsuppdraget om minskat och förenklat uppgiftslämnande. Webbplatsen
vänder sig de som funderar på att starta, driva och utveckla företag. Tjänsten
erbjuder även vägledning vid avveckling. Verksamt. se erbjuder information,
vägledning och e-~änster kopplat till detta. Utgångspunkten är företagens behov.
Företagaren ska stödjas nationellt, regionalt och lokalt. Verksamt. se hade under förra
året (2014) 1,7 miljoner nöjda användare. Hittills har användningen ökat med 30 %
under 2015.
Under våren 2015 har Region Godand tillsammans med nio andra kommuner (Solna,
Sundsvall, Stockholm, Halmstad, Skellefteå, Uppsala, Norrköping, Malmö och
Karlstad) deltagit i en förstudie som genomförts av Sverige kommuner och landsting
(SKL) tillsammans med företaget Governo. Förstudien har haft till uppdrag att se om

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19
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Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

72

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/490

det är möjligt att erbjuda möjligheten att på ett samordnat nationellt plan erbjuda
möjligheten att söka kommunala tillstånd eller göra anmälningar via webbplatsen
Verksamt.se. Enligt förstudien, som presenterade innan sommaren 2015, bedöms
detta som fullt genomförbart. Projektet Verksamt. se/kommun kommer att starta i
september 2015 och Region Gotland har erbjudits möjlighet att ingå i pilotprojektet
tillsammans med 10-15 andra kommuner över hela landet. Pilotprojektet kommer att
inledningsvis inrikta sig på de anmälningar och tillstånd som rör restaurangföretag
och beräknas pågå i ett till två år. Valet att börja med restaurangföretag är att dessa
verksamheter omfattar många kontakter med olika kommunala verksamheter och
statliga verksamheter. Målet är att alla kommunala anmälningar och tillstånd ska
läggas in i webbtjänsten.
Region Gotland har, utifrån eget intresse och kapacitet, möjlighet att välja omfattning
av det egna deltagandet i projektet. Insatsen avser nedlagd arbetstid från olika
medarbetare i något eller några av följande fem insats områden:
1.
2.
3.
4.
5.

K.artlägga uppgifts krav och utveckla guider.
Beskriva uppgiftskrav och information om tillstånd.
Informationskrav.
Informationsförsörjning - bastjänst
Utveckling av kommunala e-tjänster

Vidare erbjuds följande former för kommunens deltagande och intresse:
1.
2.
3.
4.

Utvecklingskommuner
Resurskommuner
Referenskommuner
Testkommuner

För närmare information om förstudien och pilotprojekt se bilaga.
Parallellt med deltagandet i förstudien har Region Gotland även arbetat med
införandet aven företags- respektive evenemangslots på Inspiration Gotland. Arbetet
med denna process visar tydligt på behovet av ett förbättrat digitalt stöd för lotsning.
Detta behov mynnade under våren 2015 ut i Region Gotlands projekt Digital Lots.
Detta lokala projekt avser att förbättra den digitala informationen och blanketterna
för den kommunala myndighetsutövningen på Region Gotlands hemsida
W\vw.gotland.se så att detta stödjer lotsprocessen. Sammanfattningsvis är Digital lots
det som Region Gotland behöver göra för att förbättra den egna hemsidan avseende
service till företag innan Verksamt. se/kommun är klart.

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att ett deltagande i pilotprojektet Verksamt.se/kommun
gör det möjligt för Region Gotland att väsentligt förbättra servicen till företagen.
Verksamt.se/kommun erbjuder ett kvalitativt digitalt stöd för företagens kontakt
med kommunen som i hög grad kommer att kunna svara upp mot de behov som
finns idag. För Region Gotlands kunder innebär detta att det blir lättare att göra rätt
från början. Detta medför i sin tur mindre irritation, fårre frågor till handläggare,
mindre ansökningar som behöver kompletteras och därmed kortare
handläggningstid. Det innebär mer tid för handläggning och tillsyn. En enklare
kontakt med Region Gotland bedöms i hög grad förbättra det gotländska
näringslivsklimatet.
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/490

Region Gotland har heller inte någon möjlighet att som kommun/region på egen
hand genomföra något motsvarande. Det är för de flesta kommuner i Sverige svårt
att nå hela vägen med utveckling av guider, information, ansökningsmaterial och e~änster för att svara upp mot de behov som flnns. Genom nationell samordning
kommer resurserna att kunna användas bättre, istället för att varje kommun tar fram
sin egen lösning. Detta i sin tur kommer att bidra till bättre rättsäkerhet och
likabehandling. Region Gotland kommer även genom deltagande i pilotprojektet att
få del av de nationella resurserna i piloten, bl.a. tillgång till kvalitetsgranskning av
blanketter och information samt språkkontroll.
Ett deltagande i Verksamt.se/kommun ligger väl i fas med de åtgärder som i
samband med införandet av lots funktionerna ändå bedöms som nödvändiga att
genomföra. Härigenom kommer Region Gotland dessutom att kunna genomföra
detta bland de första i landet. Att pilotprojektet sätter restaurangföretagaren i fokus
är också en fördel då det startas och drivs många restaurangföretag på Gotland.
Nyttan med att gå med i piloten bedöms därför sammantaget som stor och det
stämmer även väl överens vad som anges i "En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020", vilken kommer att ligga till grund för
Gotlands nya regionala utvecklingsstrategi.

Ledningskontoret

Bilagor:

Bilaga 1 "Vad är Verksamt.se/kommun?"

Exp till:

Ledningskontoret
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Bilaga 1

Verksamt.se/kommun
Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

Innehållsförteckning
Rubrik

Sid.

Vad är verksamt?

3-5

Restaurangföretagarens dilemma idag

6-10

Kommunernas dilemma idag – behov av att samverka 11-20
Visionen om verksamt.se/kommun

21-28

Huvudprojektet – såhär gör vi nu

29-36

Resurs- och tidsplanering 2015/2016

37-39

Kontaktpersoner

40

2

Vad är verksamt?

3

Vad är verksamt.se?

• Ett samarbete mellan Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket. Utgår från
EUs tjänstedirektiv och regeringsuppdrag
om minskat och förenklat
uppgiftslämnande
• Målet är att det ska vara enklare att
starta, driva och utveckla företag.
Krångliga regler och myndighetskontakter är idag ett hinder för
konkurrenskraft och tillväxt
• Utgångspunkt är företagens behov och
processer. Företagaren ska stödjas
nationellt, regionalt och lokalt
• Har idag 1,7 miljoner (2014) nöjda
användare
• Hittills har användningen ökat med 30 %
under 2015.
4

Förstudie är genomförd – goda förutsättningar finns!

• En förstudie är genomförd.
• Prototyputveckling påbörjad kring guider
för dialog med kommuner.
• Planering för höstens arbete på gång.

5

Restaurangföretagarens dilemma idag

6

Sju livshändelser med Sveriges placering inom EU
Förlora och hitta arbete: 24 (33)
Starta företag: 10 (33)
Driva företag: 14 (33)
Starta ett rättsligt förfarande: 15 (33)
Äga och köra bil: 3 (33)
Studera: 10 (33)
Flytta: 2 (33)
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Föreskrifter

Köpa/exploatera
kommunal mark

Mark- och miljödomstol

CENTRALA MYNDIGHETER

Dispens
strandskydd

Kommun

Boverket

Registrering för
F-skatt

Sakägare

Anmälan om
preliminär
självdeklaration

Miljökontor

Enhet för alkohol,
spel och tobak

Räddningstjänst

KOMMUNER

Upprätta
bygghandlingar

Bygglovkontor

CENTRALA MYNDIGHETER

Ansökan om skydd
för varumärke,
design och patent

Överklaganden

Ansökan om
bygglov, skyltlov,
marklov,
rivningslov

Stadsbyggnad

Information

Miljötillstånd

Ändra/upprätta
detaljplan

Exploatering

Länsstyrelse

Medgivanden

Anmälan om
kassaregister

Livsmedelsanmälan

Registrering som
arbetsgivare

Anmälan om
miljöfarlig
verksamhet

Bolagsregistrering

Tillstånd för
värmepump

Ansökan om
begagnande av
allmän platsmark

Nyföretagare

Ansökan om
serveringstillstånd

Ansökan om spel
och tobak

Aktivitetsstöd

Systematiskt
brandskyddsarbete

Rådgivning och
information

Ansökan om
hantering av
brandfarlig vara

Stöd (t ex regionalt
stöd)

Råd och service

Bidrag energibesparande
åtgärder

Remisser
Näringslivskontor

PRV

Skatteverket

Bolagsverket

Polisen

Arbets-förmedlingen

Tillväxtverket

Energirådgivare

Anslutningsavgifter

VA-bolag

Energimyndigheten

PRIVATA AKTÖRER

Rådgivning

Godkänd
fettavskiljare

Råd och service

Företags-rådgivare

Finansiering

Finansiärer
(t ex Banker/Almi)

Anslutning elnät

Elnätleverantör

Elavtal

Elleverantör

Anslutning
telekom

Infrastruktur
(Fiber/Kabel-TV)

Byggnads-kalkyl

Skanova

Information

Upprätta ritningar
och
bygghandlingar

Arkitekter

Uppförande

Byggentreprenör

Kontroll och
översyn

Kvalitetsansvarig

Kommun

Bygglovkontor

Miljökontor

Ansökan om
bygglov,
skyltlov

Registrering
för
F-skatt

Livsmedelsanmälan

Anmälan om
preliminär
självdeklaration

Ansökan om
serveringstill
stånd

Enheten för
alkohol,
tobak & spel

Ansökan om
tobak och
spel

Räddningstjänst

Systematiskt
brandskyddsarbete

VA-enhet

Ansökan om
hantering av
brandfarlig
vara
Anmälan av
fettavskiljare

Skatteverket
Registrering
som
arbetsgivare
Restaurangföretagare
Anmälan om
kassaregister

Bolagsregistrering
Ansökan om
begagnande
av allmän
platsmark

Bolagsverket

Polisen

Företagarnas behov: Starta företag
• Ett navigationsproblem
Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer?
• Ett koordinationsproblem
I vilken ordning ska ärendena initieras?
• Ett informationsproblem
Vilka krav ställs och hur söker man?
• Ett uppgiftskravsproblem
Vilka uppgifter behöver myndigheterna?
• Ett redundansproblem
Samma uppgifter till flera myndigheter
• Ett transaktionsproblem
Avsaknad av elektroniska verktyg för att lämna uppgifter
• Ett transparensproblem
Hur fortlöper de olika ärendena?

Kommunens dilemma idag - behov av att samverka

11

Kommunernas vägledning och information behöver
utvecklas
”State of the art”
Stockholm
Helsingborg
Flertalet
kommuner
Tillståndskatalog

Generell guide

New York
Business express
Min checklista

Min process

Kommunerna har stort behov av att samverka
i) ”Joined-up problems demand joined up solutions”
ii) Juridisk utveckling
iii) Rättssäkerhet och likabehandling
iv)Produktivitetsutveckling och informationsförsörjning
v) Användbarhet
vi) Integrationer och krav på leverantörer
vii) Effektivare användning av resurser
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i) ”Joined-up problems demand joined up solutions”
• När många offentliga aktörer ”delar” en
målgrupp, måste de gemensamt arbeta
för att lösa problembilden för
målgruppen.
• För att lösa problemen för företagare,
med statliga och kommunala ärenden,
behöver samverkan ske på nationell
nivå.
• Ett sätt är att knyta kommunerna
närmare företagarsajten verksamt.se.

Kommun

Bygglovkontor

Miljökontor

Ansökan om
bygglov,
skyltlov

Registrering
för
F-skatt

Livsmedelsanmälan

Anmälan om
preliminär
självdeklaration

Ansökan om
serveringstill
stånd

Enheten för
alkohol,
tobak & spel

Ansökan om
tobak och
spel

Räddningstjänst

Systematiskt
brandskyddsarbete

VA-enhet

Ansökan om
hantering av
brandfarlig
vara
Anmälan av
fettavskiljare

Skatteverket
Registrering
som
arbetsgivare
Restaurangföretagare
Anmälan om
kassaregister

Bolagsregistrering
Ansökan om
begagnande
av allmän
platsmark

Bolagsverket

Polisen

ii) Juridisk utveckling
• Stora statliga myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan
arbetar med digitalisering utifrån att lagstiftningen kan förändras.
• Kommunal digitalisering handlar huvudsakligen om att digitalisera
processer och bygga e-tjänster inom ramen för dagens lagstiftning.
• För att påverka lagstiftningen behöver kommuner
samverka och ställa krav på lagstiftningen.
BEFINTLIG
LAGSTIFTNING

UTVECKLAD LAGSTIFTNING

iii) Rättssäkerhet och likabehandling
• Det varierar mellan kommuner i vilken utsträckning företag får stöd i att
förstå regelverk, eller få vägledning kring tillståndsgivning och
regelverk.
• Det varierar hur mycket uppgifter och administration kommunerna
begär av företagen. Vissa kommuner har kommit längre i
förenklingsarbetet.
• Kommunerna har olika
informationskrav och begär in olika
underlag för prövningarna av tillstånd.
• Sammantaget visar detta stora
skillnader mellan kommuner där
likabehandling och att rättssäkerheten i
värsta fall blir osäker.

iv) Produktivitetsutveckling och informationsförsörjning
• Stora statliga myndigheter som Skatteverket och Migrationsverket har
nått produktivitetsökningar på mellan 15-30 % som ett resultat av
förenkling och digitalisering.
• För att nå stora produktivitetsvinster i kommunal sektor är det
nödvändigt att informationsförsörjningen
inom kommuner och mellan kommuner
och myndigheter fungerar effektivt.
• I fallet med verksamt.se/kommun är det
primärt den sammansatta bastjänsten
(Bolagsverket, Skatteverket och SCB)
kopplat till grundläggande företagsuppgifter som kan möjliggöra en sådan
utveckling.

v) Användbarhet
• Kommunala e-tjänster innebär ofta att göra om pappersblanketter till
digitala versioner. Det är inte att ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter fullt ut.
• Det är svårt att förenkla för företagaren fullt ut, när e-tjänsten inte är
integrerad med bakomliggande system. Det går inte heller att visa vilka
uppgifter kommunen redan har.
• Idag är det problematiskt att automatiskt
hämta information som redan finns på olika
myndigheter. Information måste anges om
och om igen.
• Många kommuner upplever att man har
svårt hitta resurser att testa utvecklade
lösningar med användargruppen.

vi) Integrationer och krav på leverantörer
• Både processerna att samla in information och presentera information måste
vara integrerade med bakomliggande system. Detta av såväl användbarhetseffektivitets- och arbetsmiljöskäl.
• Genom integrationer kan företagets ansökan överföras från webbgränssnitt till
verksamhetssystem. Beslut och ärendestatus kan föras ut genom Mina sidor
och Mina meddelanden.
• Integrationer behöver finnas mot bastjänster för informationsförsörjning.
• Integrationer behöver finnas för att
visa upp information för användaren
som kommunen redan känner till.
• Leverantörerna behöver en ensad och
tydlig kravbild på integrationer från
kommunerna att förhålla sig till.

vii) Effektivare användning av resurser
• Kommuner lägger idag varierande resurser på utveckling av
informationsmaterial riktade till företag.
• Totalt sett läggs mycket tid på utveckling av blanketter, e-tjänster och
vägledande informationstexter i kommunsverige.
• Genom att utnyttja dessa för gemensamma
utvecklingsinsatser kan resurserna användas
bättre och nå resultat med större höjd.
• Som ett ytterligare resultat kommer de
kommuner som inte haft resurser att lägga att
kunna dra nytta av resultatet.
• På detta sätt hjälper vi med nationella insatser
de mindre och resurssvagare kommunerna.

Visionen om verksamt.se – myndighetskontakter idag och
imorgon

Fyra delstudier plus en fas för planering av huvudprojektet
kan summeras såhär:
• Många kommuner arbetar aktivt med näringslivsutveckling men har svårt att nå
hela vägen med utveckling av guider, information, ansökningsmaterial och etjänster.
• Resursåtgången i Sveriges kommuner är betydande och förstudiekommunerna
ser gemensamma insatser som en viktig väg för att höja kvaliteten nationellt
sett och använda resurserna bättre.
• Förstudiedeltagarna menar att det finns goda förutsättningar för att skapa
verksamt.se/kommun
• Nästa steg är att göra en pilot med ett antal kommuner – med
restaurangföretagaren i fokus

22

Guidning – ”Min process”, så här kan det se ut!
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Företagarens utmaningar – nu och sen

Vilka tillstånd gäller mig?
Navigation

Koordination
Tillstånd
1

Tillstånd
2

Tillstånd
3

Jag ska starta en restaurang på en viss adress. Vilka tillstånd behöver jag?
Nu: Alla tillstånd ligger uppradade i en lista på hemsidan eller spridda på olika
kommunala myndighetssidor – hur ska jag veta vilka jag ska söka och i vilken
ordning?
Sen: Jag får i en intelligent tjänst hjälp att beskriva vad jag vill göra och utifrån detta får
jag en ”checklista” på vilka tillstånd jag behöver ansöka om. Tillstånden ligger
sorterade i den ordning jag behöver söka dem, dels för att de tar olika lång tid att
handlägga och dels för att ibland krävs ett tillstånd för att kunna söka ett annat.

Hur fyller jag i rätt uppgifter?
Jag behöver information som gör att jag förstår hur
jag ska fylla i uppgifter på rätt sätt direkt, så jag
slipper göra om och om igen.

Information
Uppgiftskrav

Nu: Den information jag behöver för att kunna rätt
uppgifter i mina ansökningar ligger spridd på
kommunens hemsida och den ser olika ut i olika
kommuner. Den är ofta svår att tolka och jag är
osäker om vad som krävs.
Sen: Jag får all information på ett ställe, oavsett vilken
myndighet som ansvarar för vad. Beskrivningarna
av vad som krävs av mig är uppdaterad, begriplig
och riktig, på ett och samma ställe. Det gör mig
kunnig och hjälper mig att fylla i rätt uppgifter. På
längre sikt kommer det vara möjligt för mig att
fylla i uppgifterna i ett enda ”flöde” – jag söker
om ett enhetligt sammanhållet ”restauranglov”
som med undantag av några lokala olikheter ser
likadant ut oavsett vilken kommun jag ska etablera
min restaurang i.

Jag vill lämna en uppgift en gång!

Redundans
Registerinformation

Transaktion
Kommun /
myndighet

Varför ska jag fylla i samma uppgifter
på nytt i varje ny ansökan?
Nu: Många av uppgifterna jag ska fylla i har
jag redan lämnat i en tidigare ansökan,
eller finns de redan i olika statliga eller
kommunala register – men jag måste
fylla i dem på nytt varje gång. Jobbigt
och onödigt!
Sen: De uppgifter som redan finns i olika
register förifylls automatiskt i mina
ansökningar vilket minskar min
arbetsbörda väsentligt.

Jag vill veta vad som händer!
Hur får jag veta att kommunen
mottagit min ansökan och att de
börjat med handläggningen?

Transparens

Kommun /
myndighet

Nu: Jag får ingen återkoppling att min
ansökan mottagits, om handläggning
startat eller hur lång tid mitt ärende
förväntas ta. Ofta får jag ringa
kommunen och skyfflas då runt till
olika handläggare för att få besked.
Sen: Så fort min ansökan kommit in till
kommunen skickas en bekräftelse via
Mina meddelanden. Jag får
regelbundet nya meddelanden som
beskriver hur ärendet fortskrider och
slutligen skickas beslutet också via
Mina meddelanden

Huvudprojektet – så här gör vi nu

29

Principer och utgångspunkter för fortsättningen
1. Vi tar utgångspunkt i företagarens behov. Företagare kommer att ta en viktig
roll i utvecklingen av de nya tjänsterna på verksamt.se/kommun.
2. Huvudprojektet består av ett antal insatsområden, till viss del parallella och
fristående från varandra. Pilotkommuner deltar efter intresse och kapacitet.
3. Fokus på resultat som märks snabbt, men tar även höjd för en långsiktig
målbild och helhet. Ett agilt projekt som tar hänsyn till de komplexa och
föränderliga förutsättningar som råder.
4. Krävs ett bra första exempel att testa konceptet på. Ger legitimitet åt
fortsättningen och visar på nyttan för företagare, kommuner och
myndigheter.
5. Förutsätter lärande utvärderingar och en god kommunikation med olika
aktörer för att informera om projektets olika utvecklingssteg.

30

Projektutveckling
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Insatsområde 1: Kartlägga uppgiftskrav och utveckla guider
• Kartläggning av kommunala
uppgiftskrav/tillstånd.

Kommun

Bygglovkontor

Miljökontor

• Kartläggning av tillståndssekvenser
(juridiska och verksamhetsmässiga) för
statliga och kommunala uppgiftskrav.
• Uppbyggnad av kommunalt
uppgiftskravsregister.
• Utveckling och design av guider och
kunskapsstöd med betydande
användarmedverkan för att reellt
underlätta situationen för företagare.
• Användartestning kring utvecklade guider
mot berörda målgrupper (företagare,
företagsrådgivare och handläggare).
32

Ansökan om
bygglov,
skyltlov

Registrering
för
F-skatt

Livsmedelsanmälan

Anmälan om
preliminär
självdeklaration

Ansökan om
serveringstill
stånd

Enheten för
alkohol,
tobak & spel

Ansökan om
tobak och
spel

Räddningstjänst

Systematiskt
brandskyddsarbete

VA-enhet

Ansökan om
hantering av
brandfarlig
vara
Anmälan av
fettavskiljare

Skatteverket
Registrering
som
arbetsgivare
Restaurangföretagare
Anmälan om
kassaregister

Bolagsregistrering
Ansökan om
begagnande
av allmän
platsmark

Bolagsverket

Polisen

Insatsområde 2: Beskriva uppgiftskrav och information om
tillstånd
• Identifiera bra exempel på information
om olika tillstånd i kommunerna

• Kartlägg förekomsten av lokala
föreskrifter och identifiera möjligheterna
att presentera dessa.
• Utveckla de identifierade informationstexterna och kvalitetssäkra enkelheten.
• Testa begripligheten i framtagen
information mot målgruppen företagare.
• Testa möjligheterna för kommunerna att
återanvända denna framtagna information
på sina respektive webbplatser.
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Insatsområde 3: Informationskrav
• Kartläggning av de krav på information från
företag som behövs för handläggningen. t ex
beskrivningar av verksamhetens olika
egenskaper.
• Registerinformation som handläggare hämtar
in (borde hämta) från andra myndigheter.
• Specificering av informationskraven och
ledtexter som underlag för e-tjänster.
• Sektorsansvariga myndigheter behöver
inkluderas i arbetet för att validera och
legitimera resultatet.
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Insatsområde 4: Informationsförsörjning – bastjänst
• Fördjupad analys av förutsättningarna för att
möta behoven av information från statliga
myndigheter, från nuvarande bastjänst som
Bolagsverket ansvarar för.
• Utredning av kompletteringsbehov kopplat till
bastjänsten. Både vad gäller grunddata och
informationsbehov kopplat till handläggningen.
• Anslutningstester mot bastjänsten och
användning av denna i e-tjänsterna som
utvecklas.
• Utredning kring behovet av ytterligare
bastjänster för att informationsförsörja de
bakomliggande handläggningsprocesserna.

35

Insatsområde 5: Utveckling av kommunala e-tjänster
• Konstruera e-tjänster som stöd för företag
och kommuner.
• Genom ledtexter och insprängd information
underlätta för företagen, att förstå
tillståndsområdet och därmed lämna
korrekta underlag direkt.
• Utveckla kravställning mot leverantörerna
kring de informationsmängder som behöver
överföras till verksamhetssystemen och ge
feedback kring status.
• Iterativ utveckling med omfattande
användarinteraktion.

VERKSAMT.SE

MINA ÄRENDEN (MYNDIGHET)

E-TJÄNSTEPLATTFORM / MINA ÄRENDEN
E-TJÄNST

ÄRENDE GUI
KOMMUNGEMENSAM E-TJÄNSTEPLATTFORM

INTEGRATIONSPLF

VS
KOMMUN
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E-TJÄNST

BASTJÄNST

Resurs- och tidsplanering 2015/2016
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Inbjudan till pilotkommuner att delta fortsättningen
Huvudprojektet genomförs i flera steg. Det finns ett antal möjliga former för
kommunen att delta i beroende på förutsättningar och intresse:
• Utvecklingskommuner:
Deltar aktivt i utvecklingsarbetet och i
arbetsmöten
• Resurskommuner:
Deltar genom att kommentera och bidra
med underlag, främst på ”hemmaplan”.
• Referenskommuner:
Utgör referensgrupp för de förslag som
projektet ger
• Testkommuner:
De kommuner som först går i drift och
använder lösningarna.
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Utvecklingskommun
Resurs

Referens

Test

Planering och tidplan
De första 12 månaderna kommer fem
insatsområden genomföras (sep 2015-sep
2016). Se preliminär uppskattning av tid för
utvecklingskommunerna, totalt för ca 2-3
personer:
0) Projektstart, ca 30 h (inkl. startmöte
september 2015)
1) Kartlägga uppgiftskrav och guider, ca 100 h
2) Beskriva tillstånd, ca 70 h
3) Informationskrav, ca 80h
OBS: det engagemang som respektive kommun
åtar sig är flexibelt. Ni kan fokusera på samtliga
eller några faser, påverka hur många personer
som ingår samt antalet tillstånd etc. Detta
bestäms i dialog inför projektstart.

4) Informationsförsörjning, ca 30 h
5) E-tjänster, ca 120h.
Totalt för samtliga faser: 400-500h per kommun
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Läs mer och kontakta oss här!

Bengt Svenson
SKL
Bengt.svenson@skl.se

Anders Persson
Governo
Anders.persson@governo.se

skl.se/verksamt

Anna Johansson
Tillväxtverket
Annan.johansson@tillvaxtverket.
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Led ningskontoret

Ärendenr RS 2015/488
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 1 september 2015

Regionstyrelsen

GNEAB Eget kapital
förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelsen föreslår att förlusttäckning sker enligt följande:
•

Regionen tillskjuter upp till 5 miljoner kronor till Godands näringslivs- och
etableringsservice AB.

Bakgrund
2013 tog regionfullmäktige (2013-11-25, § 147) beslut om att sälja ut de fastigheter
som ingår i GNEAB och processen är nu slutförd.
Hantverket 1 såldes i slutet av 2014 med tillträde i januari 2015. Försäljningssumman
på 15 mnkr understeg såväl de värderingar som gjorts som taxeringsvärde. Även
bokfört värde var högre och reaförlusten var ca -12,9 miljoner kronor (mnkr). En
utredning om försäljningen eventuellt kan ses som statsstöd är gjord, men har inte
lett till någon åtgärd.
Telefonen 5 är, som sista fastighet, såld och försäljningen bokförs den 1/9.
Försäljningssumman är 23,1 mnkr och överstiger det bokförda värdet med 11,7
mnkr. Detta förbättrar underskottet av eget kapital betydligt. Trots det är bolaget i
behov av förlusttäckning från ägaren för att inte hamna på obestånd.

Process
Bolaget gjorde en kontrollbalansräkning per den 31 januari 2015. Denna visade på ett
negativt eget kapital på drygt 11 mnkr. Kontrollbalansräkningen lades fram på en
extra bolagsstämma den 18 mars (första kontrollstämma). Stämman beslutade att
bolaget inte skulle träda i likvidation.
Enligt 25 kap 16 § aktiebolagslagen ska bolagsstämman inom 8 månader från första
kontrollstämman, dvs senast den 18 november, på nytt pröva frågan om bolaget ska
gå i likvidation (andra kontrollstämma). Styrelsen ska då upprätta en ny
kontrollbalansräkning.
Ägaren Region Godand behöver tillskjuta kapital till bolaget i tid så att en andra
kontrollbalansräkning, som visar att det egna kapitalet uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet, hinner upprättas och granskas.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/488

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB med max 5 mnkr bör ske
enligt ovanstående förslag. Eftersom regionens budget är O mnkr så måste täckning
ske med hjälp av Eget kapital som då minskar i samma utsträckning.
GNEAB:s fortsatta verksamhet ska utvärderas under 2015, då fastighetsinnehavet i
bolaget nu är avyttrat.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Balans- och resultaträkning för GNEAB dukas vid regionstyrelsens
sammanträde

2 (2)
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/489
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 18 augusti 2015

Regionstyrelsen

Ägardirektiv och bolagsordning, AB Gotlandshem
förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
..

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslagen bolagsordning
och ägardirektiv för AB Godandshem
Med antagandet av bilagda förslag till bolagsordning och ägardirektiv uppdrar
regionfullmäktige åt
" ledamöterna i styrelsen i AB Godandshem att se till att ärenden om
bolagsordning och om ägardirektiv finns med i föredragningslistan i kallelsen till
närmast följande bolagsstämma,
et
region fullmäktiges utsedda stämmoombud att på sagda bolagsstämma rösta i
enlighet med vad fullmäktige antagit och
" ledamöterna i styrelsen i AB Godandshem att skriftligen rapportera till
regionfullmäktige när föreslagen bolagsordning och ägardirektiv antagits av
bolagsstämman.

Bakgrund
AB Godandshems bolagsordning och ägardirektiv har med anledning av ny
mandatperiod genomgått en översyn. Beslutsförslagen har varit föremål för dialog
med företrädare för AB Godandshem.
Som underlag för förändringar i bolagsordning och ägardirektiv har använts
Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - en handledning,
utgiven av SKL tillsammans med SABO. Även Region Godands beslutade
aktieägarpolicy har använts i arbetet.
En kommuns engagemang, direkt eller indirekt, som hyresvärd skall vara
affärsmässigt, oavsett om det gäller uthyrning av lokaler eller bostäder.
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag vilat på fömtsättDingen
att bostadsbolagets verksamhet skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Dessa
principer skall komma i uttryck i bolagsordningen (verksamhets föremålet) ,
ägardirektiven (avkastnillgskrav) och borgensavgift.

förändringar
Förändringar bolagsordning

Bolagsordningen är anpassad utifrån SKL:s och SABO:s handledning. Dispositionen
är något förändrad men innehållsmässigt så är skillnaderna mycket små.
§5 är ändrad från fullmäktiges rätt till yttrande till fullmäktiges rätt att ta ställning.
§12 har tillkommit om utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämman.
§14 har tillkommit om bolagsstämmans kompetens.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

I
Gotland
Region {
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/489

Förändringar ägardirektiv

Punkt 1: Ändamålet är att tillhandahålla bostäder, kommersiella och övriga lokaler är
borttaget.
Punkt 2: Formuleringen är anpassad till Region Gotlands aktieägarpolicy.
Punkt 3: Avsnittet om samordning med intembanken borttaget då det inte är

aktuellt.
Punkt 8: Ny punkt
Kommunens avgift för borgen skall årligen bestämmas i samband med regionens
ordinarie budgetprocess. Avgiften är för närvarande 30 punkter på ianspråktaget
lånebelopp (0,3 %). Avgiften grundar sig på en uppskattning av mellanskillnad mellan
erhållen ränta och ränteläge utan borgen.

Bilagor:

Exp till:

örslag till Bolagsordning för AB Gotlandshem
Förslag till Ägardirektiv för AB Gotlandshem

2 (2)
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UTKAST BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr.556066-0523)

§ 1 Firma
Bolagets fIrma är Aktiebolaget Gotlandshem.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

§ 3 Verksamhets föremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del
av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har
ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affarsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta stål1ning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta Jtällning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000000 kronor och högst 48000000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska fInnas lägst 12 000 aktier och högst 48000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt sju suppleanter.
Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.

1 (3)
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UTKAST Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman
en revisorssuppleant utses.
Revisorns och - i förekommande fall revisorssuppleantens - uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Regionfullmäktige i Region
Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val aven eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
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UTKAST Bolagsordning för Aktiebolaget Gotlandshem
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman. OBS exempel:
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om xxx SEK exkl. moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om xxx SEK exkl. moms.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets fIrma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.

3 (3)

100

Utkast Ägardirektiv för Aktiebolaget GotlandsHem
(org nr 556066-0523)
1. Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsfårsörjningen på Gotland i syfte att
bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad
genom att tillhandahålla bostäder.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med medicinska och sociala
förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i samarbete med ägaren arbeta med
prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska bidra till att målen i Regin Gotlands styrkort uppnås.
Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska ha ambitionen
att miljömässigt ligga i framkant i alla beslut.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de
behov som finns. Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya boendeformer i form av
trygghetsboende och ungdomsboenden tillsammans med ägaren.
Bolaget ska upprätthålla förmedlingstjänst av bostäder.

2. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:
Fastställa ändamålet
Besluta i fråga om bolagsordning
Formulera ägardirektiv
Utse styrelseledamöter
Utse revisorer
Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större
investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad imiktning av
bolagets verksamhet samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd, innan beslut tas
i bolaget
Behandla interpellation eller fråga som överlämnats till fullmäktige av vald ledamot i
bolaget
Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region Gotlands
aktieägarpolicy.
Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd
med bolagets styrelse.
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3. Ekonomiska styrprinciper och samordning
Bolaget ska drivas enligt affårsmässiga principer. Detta utgör ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.
Affårsmässiga principer innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst
för bolaget. Affårsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall ges några särskilda
fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan
Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomiskt åtskild.
Bolagets mål ska vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens
soliditet. Målet är en avkastning på i genomsnitt 7,5 miljoner kronor per år under en
fyraårsperiod. Avkastningskravet grundar sig på behovet aven god soliditet och en livskraftig
ekonomi över tiden i bolaget.

4. Region Gotlands koncernkrav
Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument delges
regionledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag
styrelsen begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens
bestämmelser.
Arsredovisning
Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige
senast första veckan i maj.
Riktlinjer och program
Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.

5. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

6. Förvaltningsberättelse
Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet
med verksamheten.

7.
Ägarmöten genomförs fyra gånger/år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet
samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
Verkställande direktör ingår i regionens koncernledningsgrupp.
8.

Dessa ägardirektiv gäller f6r perioden 2015 2019 om inte behov att revidera dem uppstår.
Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.
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Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands
aktieägarpolicy.

Ärendenr RS 2014/696

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Lindskog

Datum 26 augusti 2015

Regionstyrelsen

Utökad granskning av försäljningen av Hantverket 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att genomföra en utökad granskning
av GNEAB:s försäljning av Hantverket 1.
Bakgrund

Ledningskontoret fick 2015-06-18 i uppdrag att vid regionstyrelsens sammanträde
2015-09-17 presentera ett beslutsunderlag gällande utökad granskning av rubricerat
ärende. Mot bakgrund av detta uppdrag överlämnas bifogad rapport från GNEAB:s
VD daterad 2015-08-25.
Som framgår av bifogad rapport rekommenderar GNEAB:s nuvarande styrelse att
genomföra en utökad granskning av försäljningen.
Bedömning

Eftersom aktuell försäljning innebär att GNEAB:s egna kapital måste återställas av
ägaren och därför får direkta återverkningar för Region Gotlands ekonomi 2015 gör
ledningskontoret samma bedömning som GNEAB:s styrelse, d.v.s. att en utökad
granskning är ändamålsenlig, dels som underlag för ett ställningstagande av
GNEAB:s styrelse om eventuella åtgärder gentemot mot de bolagsföreträdare som
inte fick ansvarsfrihet vid bolagsstämman, dels för att få en bättre kunskap om hur
aktuell situation kunde uppstå så att risken för denna typ av misstag sker minimeras.
Uppdraget bör genomföras skyndsamt. Ledningskontoret bedömer att en rapport till
Regionstyrelsen kan redovisas före årsskiftet.
GNEABs styrelse och VD, såväl nuvarande som tidigare, omfattas av den VD- och
styrelseansvarsförsäkring som finns tecknad hos försäkringsbolaget AIG. Maximerat
belopp för enskild skadehändelse är 10 miljoner kronor. Diskussion förs nu med
advokatfirman Foyen om hur en eventuell fortsatt process mot de bolagsföreträdare
som inte beviljades ansvarsfrihet ska hanteras.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
Bilaga:

Underlag för beslut om eventuell utökad granskning av försäljningen av
Hantverket 1

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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Underlag för beslut om eventuell utökad granskning av
försäljningen av Hantverket 1
Bakgrund

2014-11-17 undertecknade GNEAB:s dåvarande ordförande Åke Svensson köpekontraktet
för försäljningen av tomträttsavtalet för Hantverket 1. Processen såväl innan som efter
detta är omgärdad av många oklarheter. Styrelsen för GNEAB som helhet var inte
involverad i försäljningsprocessen och något dokumenterat styrelsebeslut kring
försäljningen efter december 2013 finns inte.
2015-01-02 tillträdde Videung Fastighets AB som nya ägare till tomträttsavtalet och någon
vecka efter detta blev de lagfarna ägare till avtalet. Således finns det ett civilrättsligt
bindande avtal avseende köpet.
I samband med att bolagsstämma i GNEAB för verksamhetsåret 2014 genomfördes
2015-05-25 redovisade externrevisorn Claes Wallman sin revisionsberättelse. Som en följd
av detta beslutade bolagsstämman att f.d. ordförande Åke Svensson, f.d. ledamoten Rolf
Öström samt f.d. VD Sofia Wollmann inte beviljas ansvarsfrihet.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-06-18 gavs ledningskontoret i uppdrag att
återkomma med ett underlag för beslut om en utökad granskning ska genomföras.
Regionstyrelsens beslut från detta möte (RS § 241) lyder;
Ledningskontoret får i uppdrag att vid regionstyrelsens sammanträde 2015-09-17 presentera
beslutsunderlag gällande granskning av ärendet GNEAB.
Nuläge

GNEAB:s styrelse har med hjälp av advokatfirman Foyen anmält försäljningen av
Hantverket 1 till EU-kommission. De indikationer som getts visar att GNEAB har små
möjligheter att nå framgång med denna anmälan p.g.a. att samhandelskriteriet inte anses
uppfyllt. GNEAB:s styrelse beslutade därför den 2015-08-19 att inte fortsätta processen
samt att rekommendera regionstyrelsen att genomföra en utökad granskning av
försäljningen av Hantverket 1.
Tidigare externrevisorn Claes Wallmans förvaltningsrevision för 2014

Vid GNEAB:s bolagsstämma 2015-05-25 presenterade externrevisorn Claes Wallman
resultatet av sin utredning i form av ordinarie revisionsberättelse. Som grund för
revisionsberättelsen ligger bl.a. styrelseprotokoll och köpeavtal angående försäljningen av
Hantverket 1 samt intervjuer med utvalda personer. Claes Wallman har enligt uppgift inte
intervjuat Åke Svensson eller Sofia Wollmann.

Motiv till utökad granskning

Några av de frågor som lyfts och som inte anses besvarade fullt ut är följande;
•
•
•
•
•

Hur valdes köparna ut när det fanns flera intressenter som hört av sig med intresse
att köpa?
Varför fick köparna köpa direkt när styrelsen beslutat om öppen försäljning i
konkurrens via mäklare?
Varför fick mäklaren endast ett skrivuppdrag och inte ett förmedlingsuppdrag trots
att styrelsen beslutat om det senare?
Hur bestämdes köpeskillingen på 15 miljoner kronor?
Hur bereddes ärendet i bolaget och i regionen både innan och efter att
köpekontraktet undertecknades?

Det finns således flera oklarheter vilka kan påverka förtroendet för regionen i allmänhet
men också GNEAB i synnerhet om dessa inte besvaras.
Vem bör vara uppdragsgivare till en eventuell utökad granskning?

Det finns två tänkbara alternativ. Det ena är att utredningen beställs av GNEAB:s styrelse
eftersom försäljningen skett i GNEAB och det är GNEAB som tagit skada av den låga
köpeskillingen. Det som delvis talar emot detta är att GNEAB:s tidigare externrevisor
redan gjort sin bedömning genom revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2014.
Det andra alternativet är att det är regionstyrelsen i egenskap av ägarföreträdare för Region
Gotland som beställer utredningen. Det är ägarna som får ta den ekonomiska
konsekvensen av att försäljningen lett till att GNEAB:s egna kapital behöver återställas.
Eventuella konsekvenser

En utökad granskning kommer inte att kunna leda till att köpet hävs. Ett civilrättsligt
bindande köpeavtal är upprättat och lagfarten för de nya ägarna har gått igenom. Däremot
skulle en utökad granskning kunna ge GNEAB:s styrelse ett bättre underlag för kommande
beslut om ett eventuellt agerande mot de bolagsföreträdare som inte fått ansvarsfrihet.
En utökad granskning skulle också skicka signaler internt och externt att GNEAB och
Region Gotland vill gå till botten med hur processen hanterats och ta lärdom av det som
blivit fel.
Genomförande

Uppdraget bör genomföras av en extern part. Kontakt har tagits med två olika företag med
lång erfarenhet av liknande utredningar. I genomförandet ingår bl.a. att ta del av skriftligt
material men också att genomföra djupintervjuer med berörda för att få en helhetsbild.

Intervjuer bör bl.a. göras med följande;
• Tidigare styrelseledamöter i GNEAB
• Tidigare VD för GNEAB
• Köparna Videung Fastighets AB
• Fastighetsmäklaren ERA
• Övriga spekulanter till H1
• T.f. Regiondirektör och eventuellt andra ledande tjänstemän
• Gotlandshems ekonomichef
• Sekreterare till RSO och RD
• Övriga?
Kostnader och tidplan

Den externa kostnaden för genomförande kommer preliminärt att hamna i intervallet
250 000 - 350 000 kronor plus moms. Resultatet kommer att kunna presenteras senast i
mitten av november månad.
Övrigt

Viktigt att beakta är att GNEAB:s negativa egna kapital måste hanteras av styrelsen senast
2015-11-18. Detta planeras att finnas med som beslut vid regionfullmäktige 2015-10-12.
GNEAB:s styrelse har också att hantera en eventuell process mot de som inte fick
ansvarsfrihet inom 1 år från bolagsstämman vilken genomfördes 2015-05-25.
För styrelsen i Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Peter Lindvall
t.f. VD
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 27 augusti 2015

Regionstyrelsen

Månadsrapport juli 2015
Förslag till beslut

•

Beslut enligt delårsrapport 1 2015 ska genomföras. (RS 2015-05-28 § 141)

Sammanfattning

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas ekonomiska resultat och prognos till
och med juli. Månadsrapporten är en extra rapport med anledning av regionens
allvarliga ekonomiska läge.
Efter juli månads utgång prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på 72 mnkr. Avvikelsen mot budget är -74 mnkr. Jämfört med månadsrapporten för
maj har resultatet förbättrats med 6 mnkr. Hela förbättringen ligger i att GNEAB:s
försäljning av Telefonen 5 gett en större försäljningsintäkt än vad som förväntades i
majrapporten.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse är -101 mnkr. De största underskotten
beräknas för hälso- och sjukvårdsnämnden (-75 mnkr) samt socialnämnden (-41
mnkr). Totalt är prognosen för nämnderna försämrad med 5 mnkr sedan i maj.
Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - juli

2015

2015

2014

2 245

3 993

4 100

4 238

-4 819

-8 349

-8 395

-8 379

-128

-220

-214

-219

-2 702

-4 576

-4 509

-4 360

2 630

4 511

4 534

4 370

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter

11

21

16

24

Finansiella kostnader

-15

-28

-38

-22

Årets resultat

-76

-72
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Sammanställning per nämnd, mnkr

Budget
2015

Prognos
2015

avvikelse

Tidigare
prognos
(helårsavvikelse)

Regionstyrelsen

235

221

14

13

20

varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

24
211
0

24
207
-10

0
4
10

0
4
9

2
8
10

Tekniska nämnden

190

190

0

1

24

varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

140
50

140
50

0
0

1
0

4
20

Byggnadsnämnden

22

21

1

0

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13

12

1

1

2

Helårs-

Bokslut
2014

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

140

140

0

-1

0

1 126

1 128

-2

-2

7

286

285

1

1

-2

Socialnämnden

1 172

1 213

-41

-39

-31

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 330

1 405

-75

-70

-35

4 514

4 615

-101

-96

-14

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Bedömning

Många av verksamheterna inom Region Gotland befinner sig var och en i ekonomisk
balans. De flesta nämnder räknar med små över- eller underskott. De stora
ekonomiska problemen finns inom hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden. Underskottet för de nämnderna tillsammans beräknas bli -116mnkr.
Både hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har haft en oroande
kostnadsutveckling redan föregående år och trots att en del besparingsåtgärder
beslutats i nämnderna har de inte haft önskad ekonomisk effekt.
Problemet för regionen är att det inte finns några marginaler som väger upp det
underskott som nämnderna prognostiserar. Region Gotlands totala årsprognos
beräknas till - 72 mnkr, vilket i och för sig är 6 mnkr bättre än föregående månad,
men det är svårt att se att det skulle ske ytterligare förbättringar under året så att
resultatet blir noll eller positivt.
Det åtgärdspaket som beslutades i samband med budgetberedningen den 8 maj har
ännu inte visat sig ha någon egentlig effekt på utfallet. Kostnaderna för utbildning
och intern representation har sjunkit något, i övrigt har kostnaderna ökat jämfört
med samma period föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 4,6 procent (80
mnkr) jämfört med samma period föregående år. I ökningen ingår både lönerevision
och fler medarbetare än samma period föregående år.
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Tabellen nedan visar externa och interna intäkter och kostnader som bokförts fram
till och med juli 2015 jämfört med juli 2014 (mnkr) inom nämndernas
verksamhetsområden.
Utfall tom
juli 2015
Intäkter

Utfall tom
juli 2014

Procentuell
förändring*

2 218,4

2 263,9

-2,0

1 814,7

1 734,2

+4,6

varav övertid, mertid

11,6

11,8

-1,5

Utbildning,
konferenser, resor

17,8

18,4

-3,5

2,2

2,3

-3,3

Konsulter

21,4

28,4

-24,9

Hyrpersonal

24,2

16,0

+50,9

227,9

216,1

+5,5

Personalkostnader

Representation

Förbrukningsmaterial,
förbrukningsinventarier
Övriga kostnader

2 840,9

2 824,7

+0,6

Summa kostnader

4 949,1

4 840,1

+2,3

Nettokostnad

2 730,7

2 576,2

+6,0

*Den procentuella förändringen är räknad på det exakta beloppet

I dagsläget är det stor risk att Region Gotland inte kommer att klara balanskravet för
år 2015. Det kommer att innebära att regionen måste ta fram en plan för
återställande av underskottet de närmaste tre åren. I förlängningen betyder det att det
finns ett än större behov av en hög säkerhetsmarginal i budgetresultatet. Eventuellt
beslut om detta ska tas i samband med delårsrapport 2.
I samband med beslut om budget 2016 togs också beslut om att ge nämnderna i
uppdrag att ta fram förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Fokus ska
vara på verksamhetsförändringar som framförallt genererar minskade kostnader, men
också ger effektivare gränsöverskridande processer. Nämndernas uppdrag ska
redovisas in till ledningskontoret i februari 2016 för att sedan hanteras i samband
med budgetberedningen under våren. Med anledning av det ekonomiska läget är det
väsentligt att förslag om förändringar kan genomföras framåt då det inte finns något
som tyder på att kostnadsutvecklingen kommer att minska med nuvarande
verksamhetsomfång. Det behöver också diskuteras ytterligare åtgärder framåt.
Regionen har ingen möjlighet att genom effektiviseringar komma till en nivå där
verksamheten kan bedrivas inom de ramar som finns.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Datum 13 augusti 2015

Regionstyrelsen

Reglering av hyra - Gotland Grönt Centrum
förslag till beslut
Gotland Grönt Centrum (GGC) beviljas bidrag med 0,5 mnkr. Medel anvisas ur
regionstyrelsens (lk:s) anslag för näringsliv.
Bakgrund
I samband med bildandet av GGC diskuterades kompensation till GGC från Region
Gotland för hyresbortfall första halvåret 2015. Detta mot bakgrund av kultur- och
fritids förvaltningens flytt från Lövsta och i avvaktan på ny hyresgäst till de lokalerna.
Kultur- och fritids förvaltningens tidigare årshyra uppgick till drygt 1,0 mnkr.
Bedömning
Kompensationen för hyresbortfallet var en av förutsättningarna för att möjliggöra
det nybildade centrumets ekonomi under 2015.
Ledningskontoret

~_._~
Henry Henziger
controller
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Datum 18082015

Regionstyrelsen

Remissyttrande gällande ny säkerhetsskyddslag (SOU

2015:25)
förslag till beslut
• Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen besluta lämna svar på remissen enligt
bifogad skrivelse.

Bakgrund
Region Gotland har beretts tillfålle att yttra sig över förslag till ny Säkerhetsskyddslag.
Det flnns ett stort behov ny lagstiftning då förändrad hotbild nu föreligger samt att
den finner stöd i näraliggande lagstiftningar och praxis.
Bedömning
Ledningskontoret anser att förslaget tar stora steg mot att bättre motsvara en ny
hotbild. Dock finns ytterligare förtydligande som vore önskvärt i lagstiftningen.
För att lagen skall få genomslag bör det tillhandahållas utbildning för berörd
säkerhetsskyddsstödjande myndighet samt vissa delar i lagen bör förtydligas för att
det inte skall bli samma frågeställningar som fanns kring nu gällande lagstiftning.
Det bör därför inkluderas en definition med kriterier för vad som kan anses ingå i
begreppet Sveriges säkerhet. Likaså behöver begreppet skyddsvärt förtydligas så att
lagen kan tillämpas på ett likartat och så som lagstiftaren avsett.
Det vore också olyckligt att följa den nya lagstiftningen definition av terroristbrott
som då inte klassas som säkerhetsskydd, så länge det inte hotar Sveriges säkerhet.
Men även mindre terroristbrott ar avsedda att störa den svenska demokratiska
ordningen och bör därför klassas som säkerhetsskydd, eftersom det i alla fall indirekt
påverkar Sveriges säkerhet.
Samverkan med både MSB och säkerhetspolisen sker redan idag och utgör inget skäl
att flytta över tillsyn och stöd till MSB, eftersom säkerhetspolisen kan erbjuda
hotbildsanalys och har tillgång till andra källor än MSB har.

(;1Skontoret

\
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Handlingstyp

Regionstyrelsen

Datum 25 augusti 2014

Justitiedepartementet

10333 Stockholm

Remiss - Betänkande av utredningen om
Säkerhetsskyddslagen "En ny Säkerhetsskyddslag" (SOU

2015:25)
Region Godand har beretts tillfälle att yttra över ny Säkerhetsskyddslag (SOU
2015:25) och har följande att anföra. Region Godand anser att de synpunkter
som SKL anför är relevanta och bör beaktas för ny Säkerhetsskyddslag.
•

•

•
•

I huvudsak gäller det att berörda myndigheter skall kunna ge utbildning
till t ex kommuner.
Det bör ingå en deflnition med kriterier för vad som anses vara av
betydelse för Sveriges säkerhet, samt vad som innefattas inom begreppet
skyddsvärt, så att en korrekt tillämpning av lagen kan ske.
Alla former av terroristbrott skall ingå i säkerhetsskyddslagen även de
som inte hotar Sveriges säkerhet.
Region Godand avstyrker förslaget att flytta tillsyn och stöd från
säkerhetspolisen till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB).

Region Godand anser att förslaget tar stora steg mot att bättre motsvara en ny
hotbild. Dock fmns ytterligare förtydligande som vore önskvärt i lagstiftningen.
För att lagen skall få genomslag bör det tillhandahållas utbildning för berörd
säkerhetsskyddsstödjande myndighet samt vissa delar i lagen bör förtydligas för
att det inte skall bli samma frågeställningar som fanns kring nu gällande
lagstiftning.
Det bör därför inkluderas en defmition med kriterier för vad som kan anses ingå
i begreppet Sveriges säkerhet. Likaså behöver begreppet skyddsvärt förtydligas
så att lagen kan tillämpas på ett likartat och så som lagstiftaren avsett.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 189750-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Reg ionstyrelsen
Region Gotland

Det vore också olyckligt att följa den nya lagstiftningen definition av
terroristbrott som då inte klassas som säkerhets skydd, så länge det inte hotar
Sveriges säkerhet. Men även mindre terroristbrott är avsedda att störa den
svenska demokratiska ordningen och bör därför klassas som säkerhets skydd,
eftersom det i alla fall indirekt påverkar Sveriges säkerhet.
Samverkan med både MSB och säkerhetspolisen sker redan idag och utgör inget
skäl att flytta över tillsyn och stöd till MSB, eftersom säkerhetspolisen kan
erbjuda hotbildsanalys och har tillgång till andra källor än MSB har.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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En ny säkerhetsskyddslag

B etå'nkande av
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Stockholm 2015

~"'\\

---1--STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

SOU 2015:25

Sammanfattning

Sammanfattning

SOU 2015:25

Uppdraget
Ett huvudsyfte med uppdraget är att modernisera regleringen och
att bättre anpassa den till det som krävs för att skydda verksamhet
som har betydelse för Sveriges säkerhet och till de krav det internationella samarbetet ställer.

Bakgrund
Den gällande regleringen

Vi föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts aven ny lag. Även den
nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara
mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende
utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell
samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att
säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i
enskild regi.
En bredare ansats för lagen innebär bl.a. att tillgänglighets- och
riktighets aspekterna av information och it-system lyfts fram. På
detta sätt vidgas tillämpningsområdet till att ge ett skydd för
informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte
behöver ett skydd från ett konfidentialitetsperspektiv.
Den nya lagen ska medge ett nyanserat säkerhetsskydd som bygger
på fyra informationssäkerhetsklasser av internationell modell.
Informationssäkerhetsklasserna påverkar utformningen av säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Säkerhetsskyddsanalysen får en central roll och ska leda till
slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas. Vad
verksamhetsansvaret innebär i fråga om säkerhelsskydd förtydligas.
Lagen ska på ett tydligare sätt än i dag ge sl;öd för internationella
säkerhetsskyddsåtaganden och internationell samverkan, bl.a.
genom möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och
leverantörer.

Säkerhetsskydd ska i den omfattning som behövs finnas vid verksamhet hos staten, kommunerna och landstingen, hos juridiska
personer som staten, kommunerna eller landstingen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande över samt hos enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver
skyddas mot terrorism. Säkerhetsskyddet ska förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet ), att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till sådana uppgifter eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
bedrivs (tillträdesbegränsning) samt att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse
för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). Säkerhetsskyddet ska även
i övrigt förebygga terrorism.
Säkerhetsskyddslagen innehåller också bestämmelser om skyldighet att i vissa fall teckna säkerhetsskyddsavtal vid anlitande av
leverantörer samt om utbildning, kontroll och tillsyn. Närmare
bestämmelser om säkerhetsskydd finns i den till lagen hörande
säkerhetsskyddsförordningen.

Närliggande reglering
Av betydelse för säkerhetsskyddet är bl.a. reglering avseende luftfansskydd, hamnskydd och sjöfartsskydd, reglering om kärnteknisk
verksamhet och strålskydd, skydd för landskapsinformation och
reglering avseende samhällsskydd och beredskap. Vidare finns ett nära
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Förslag

Sammanfattning

SOU 2015:25

samband mellan säkerhetsskyddslagstiftningen och reglerna om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Folkrättsliga förpliktelser avseende säkerhetsskydd

Sveriges internationella säkerhetsskyddsåtaganden har ökat markant, bl.a. när det gäller generella säkerhetsskyddsöverenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer.
Syftet med en generell säkerhetsskyddsöverenskommelse är att
två eller flera länder (eller mellanfolkliga organisationer) på ett
säkert sätt ska kunna utbyta uppgifter som berör nationell säkerhet.
Av internationella åtaganden följer att det ska finnas ett utpekat
organ som har ett nationellt ansvar för säkerhetsskyddsfrågor och
som är kontaktorganisation i internationella säkerhetsskyddsärenden.

Sammanfattning

SOU 2015:25

Hot och förändringsfaktorer

Begreppet rikets säkerhet har kommit att förknippas med framför
allt militära förhållanden. Samtidigt har utvecklingen gått mot att
andra för samhället viktiga verksamheter fått en allt större betydelse från säkerhetsskyddssynpunkt. Främmande staters underrättelseverksamhet har breddats mot forskning och utveckling
inom civila områden samt mot politiska frågor och information
som rör samhällsviktiga system. Elektroniska angrepp betraktas
som ett av de allvarligare hoten. Samtidigt kvarstår underrättelsehotet mot militära förhållanden och mot information av betydelse
för försvaret av Sverige. Den ökade koncentrationen till ett fåtal
företag som tillhandahåller tjänster till myndigheter särskilt på itområdet och som därmed får tillgång till stora mängder information kan medföra en ökad sårbarhet.

Våra överväganden
Utgångspunkter för en reformerad säkerhetsskyddslagstiftning

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för
säkerhetsskyddet, bl.a. genom att myndigheterna har det huvudsakliga ansvaret för tillsyn och tillämpningsföreskrifter. Därutöver
har bl.a. Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen och
TransportstyreIsen fått ansvar för att i fråga om vissa enskilda verksamheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll
samt kontrollera säkerhets skyddet.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden prövar om uppgifter
som kommer fram vid registerkontroll ska lämnas ut för
säkerhctsprövning.
Försvarets materielverk får under vissa omständigheter ingå
avtal om säkerhets skydd med företag, om det behövs för att
företaget ska kunna delta i internationella uppdrag.

En reformerad säkerhetsskyddslagstiftning bör i vissa delar bygga
på tidigare reglering. Vi anser att syftet med lagstiftningen ska vara
att säkerställa ett tillräckligt skydd för det som är mest skyddsvärt
för nationen, att den ska vara verksamhetsorienterad, att den ska ge
ett förebyggande skydd mot i huvudsak antagonistiska hot, att den
ska omfatta samverkande säkerhetsskyddsåtgärder för information,
personer och verksamhet, samt att den nuvarande organisatoriska
indelningen avseende bl.a. verkställighetsföreskrifter och tillsyn
bör finnas kvar.
Säkerhetsskyddslagen behöver dock utvecklas när det gäller
Sveriges internationella åtaganden på säkerhetsskyddsområdet och
informationssäkerhetsperspektiven tillgänglighet och riktighet.
Vidare behöver lagen förtydligas avseende att den ska tillämpas i
såväl allmän som enskild verksamhet. Det innebär att våra överväganden inriktas på att klargöra lagens skyddsintressen och dess
tillämpningsområde. Sammantaget medför det behov aven justerad
beskrivning av lagens syfte och aven delvis förändrad systematik.

Internationell utblick

Vi har studerat regelverken
Norge och Tjeckien.

Danmark, Finland, Nederländerna,
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bestämmelsen om vad säkerhets skyddslagen ska skydda mot. Vi
föreslår att det skyddet ska omfatta också uppgifter som ska skyddas enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden.

Säkerhetskänslig verksamhet - två huvudsakliga inriktningar

I dag utgår säkerhetsskyddslagen från att behov av säkerhetsskydd
främst handlar om skydd av hemliga uppgifter. Kopplingen till
offentlighets- och sekretesslagen kan ge intryck av att säkerhetsskydd främst är en angelägenhet för myndigheter och andra
offentliga organ för vilka den lagen är tillämplig. Därutöver handlar
det om ett säkerhetsskydd med inriktning att skydda mot terrorism
för flygplatser och byggnader, anläggningar m.m. som enligt
skyddslagen är skyddsobjekt. Sådana avgränsningar är i dag för
snäva och medför eller riskerar att medföra att t.ex. verksamheter
som är av betydelse för att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner faller utanför tillämpningsområdet. Ett första steg är en
ändrad systematik som bl.a. tydligare innefattar sådan säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs hos enskilda. Vi föreslår att
beskrivningen av säkerhetsskyddet ska utgå från två huvudsakliga
inriktningar.
Säkerhetsskyddet ska inriktas mot verksamhet som innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det ska innefatta
skydd av uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller
som ska skyddas enligt ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande
och som till sin natur är sådana uppgifter som avses i bestämmelser
om sekretess. Det innebär således en vidare ram än enligt den nuvarande lagen som utgår från begreppet hemliga uppgifter.
Därutöver ska säkerhetsskyddet inriktas mot verksamheter som
av annan anledning behöver ett säkerhetsskydd (i övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Det motsvarar delvis vad som i dag skyddas
inom ramen för skydd mot terrorism, dvs. i huvudsak verksamhet
vid skyddsobjekt, flygplatser och vissa verksamheter som ska
skyddas enligt folkrättsliga åtaganden om luftfansskydd, hamnskydd och sjöfansskydd. Det skyddsvärda området bör inte avgränsas genom regleringen om skyddsobjekt, utan ska utformas så
att det även kan innefatta annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex.
hantering av it-system eller sammanställningar av uppgifter som är
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Den nuvarande lagen är uppbyggd utifrån begreppen rikets säkerhet och skydd mot terrorism. Vi har sett behov av att ompröva
också den delen av lagstiftningen. En utgångspunkt har varit att
skydd mot terrorism, som snarare hör till fragan mot vad behövs
ett skydd, inte bör ingå i en beskrivning av vad som ska skyddas.
Rikets säkerhet är en för säkerhetsskyddet lämplig avgränsning.
Vi delar den uppfattning om innebörden av begreppet som regeringen gett uttryck för vid översynen av spioneribestämmelsen,
nämligen att skyddsvärda verksamheter kan finnas inom fler
samhällsområden än tidigare.
Vi delar också uppfattningen att Sveriges säkerhet är en lämpligare benämning. Vi har övervägt om tillämpningsområdet kan
göras tydligare genom någon form av komplettande skrivning, t.ex.
en exemplifiering av olika slag av civila och militära verksamheter
eller genom en hänvisning till övriga vitala säkerhetsintressen.
Sådana lösningar kan dock riskera att få en motsatt effekt än den
avsedda. Vi har därför stannat vid att det skyddsvärda området ska
beskrivas som verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet.
Sverige har ingått överenskommelser om säkerhets skydd med
andra stater och mellanfolkliga organisationer. Det är därför viktigt
med en större tydlighet om de krav på säkerhets skydd som sådana
åtaganden innebär. Vi föreslår därför att säkerhets skyddslagens
tillämpningsområde ska omfatta även verksamhet som avses i ett
för Sverige förpliktande åtagande om säkerhetsskydd (internationellt säkerhetsskyddsåtagande ).
Som en samlande benämning för dessa huvudkomponenter i
säkerhetsskyddslagen föreslår vi säkerhetskänslig verksamhet. Innebörden av detta för lagen centrala begrepp är således verksamhet av
betydelse för Sveriges säkerhet samt verksamhr"t som omfattas av ett
internationellt säkerhetsskyddsåtagande.
I fråga om vad lagen ska skydda mot har vi gjort bedömningen
att det är bra med en fortsatt tydlighet om att säkerhetsskydd
främst handlar om skydd mot antagonistiska hot bl.a. spioneri,
sabotage och terroristbrott.
Det skydd som avser annat obehörigt röjande, ändrande,
otillgängliggörande eller förstörande av uppgifter som är säkerhetskänsliga bör även i fortsättningen konuna till uttryck i
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av central betydelse för ett fungerande samhälle eller verksamhet
som behöver skyddas på den grunden att den kan utnyttjas för att
skada nationen, t.ex. vissa verksamheter inom det kärn tekniska
området.
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slår därför att det i lagen uttrycks att den som ansvarar för en
säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd,
se till att säkerhetsskyddsåtgärder vidtas, kontrollera att bestämmelserna om säkerhetsskydd följs samt lämna uppgifter som följer
av viss angiven rapporteringsskyldighet till utsedda tillsynsmyndigheter.

Vad ska skyddas - säkerhetsskyddsanalys

Ett tydligare verksamhetsansvar

Vi föreslår att regleringen av för vilka verksamheter lagen gäller
förenklas. Vi ser inget behov av någon uppdelning mellan företagsformer över vilket det allmänna har ett rättsligt bestämmande
inflytande och företagsformer där ett sådant inflytande inte finns.
Lagen ska därför gälla för verksamhet hos staten, kommuner,
landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet
eller omfattas av ett internationellt säkl;rhetsskyddsåtagande
(säkerhetskänslig verksamhet).
I dag finns inte i säkerhetsskyddslagen någon bestämmelse som
sammanfattar vad som är följden av att lagen ;ir tillämplig. Vi före-
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Ett system av samverkande säkerhetsskyddsåtgärder

Samverkande säkerhetsskyddsåtgärder
Vi anser att indelningen i tre säkerhetsskyddsåtgärder ska bestå i en
ny lag. De tre säkerhetsskyddsåtgärderna, som bör benämnas
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet, samverkar och utgör ett sammanhållet system för skydd av säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskyddsåtgärderna kan kombineras på
olika sätt för att optimera skyddseffekten. Ett sådant synsätt leder
till ett balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd. Grunden
för vilka säkerhetsskyddsåtgärder som ska vidtas läggs i säkerhetsskyddsanalysen, och dessa åtgärder ska sedan konkretiseras i en
säkerhetsskyddsplan.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i fyra informationssäkerhetsklasser efter den skada som kan uppstå om uppgifterna röjs. De fyra klasserna ska benämnas kvalificerat hemlig,
hemlig, konfidentiell och begränsad. Indelningen i informationssäkerhetsklasser är grunden för utformningen av den del av
säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet
och personalsäkerhet som tar sikte på skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
En bestämmelse om indelning av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter ska finnas i säkerhetsskyddslagen eftersom denna indelning är av central betydelse för hur säkerhetsskyddet ska utformas.
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Svaret på frågan vilka tillgångar och funktioner i verksamheter som
behöver säkerhetsskydd varierar över tid och kommer därför att
behöva omprövas kontinuerligt. Frågan måste bl.a. därför besvaras
på verksamhetsnivå.
Säkerhetsskyddsanalysens centrala funktion för säkerhetsskyddet behöver bl.a. därför lyftas fram. En bestämmelse om att
den som är ansvarig för säkerhetskänslig verksamhet ska se till att
behovet av säkerhetsskydd för den egna verksamheten utreds bör
därför tas in i lagen.
Genom säkerhetsskyddsanalysen ska säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter och vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd identifieras
samt säkerhetshot och potentiella konsekvenser, sårbarheter och
behovet av säkerhetsskyddsåtgärder bedömas. Analysen ska ligga till
grund för planeringen av verksamhetens säkerhetsskydd.
I det bredare arbetet med att stärka skyddet av samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur utförs risk- och sårbarhetsanalyser. Säkerhetsskyddsanalysen bör så långt som möjligt samordnas med sådana analyser.
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Informationssäkerhet

Personalsäkerhet

Enligt vårt förslag ska säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet vara uppdelad i två moment. Det första tar sikte på skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att förebygga att
uppgifterna röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs. I informationssäkerhetssammanhang brukar man tala om skydd för konfidentiaJitet, riktighet och tillgänglighet.
I det andra momentet är inriktningen att åtgärderna ska förebygga skadlig inverkan på informationstillgångar som annars är av
betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. I detta fall är det därför
enbart riktighets- och tillgänglighets hänsyn som gör sig gällande.
Med informationstillgångar avses information och informationssystem i vid bemärkelse, dvs. uppgifter, handlingar och tekniska
system som används för att i olika avseenden elektroniskt kommunicera och i övrigt behandla uppgifter.
Informationssäkerhet innebär åtgärder av olika slag för att
skydda information som är av betydelse för säkerhetskänslig verksamhet. Sådan information förekommer i olika miljöer och verksamheter och hanteras och används på flera olika sätt. Därför måste
säkerhetsskyddsåtgärderna anpassas till de skiftande förutsättningarna. Uppgifternas form saknar i sammanhanget betydelse, och
åtgärderna måste avse uppgifterna som sådan,l dvs. såväl uppgifter
på papper som elektroniskt lagrade och kommunicerade uppgifter
samt uppgifter som kan läsas ut ur t.ex. bilder eller materiel.

Syftet med personalsäkerhet

Enligt vårt förslag ska fysisk säkerhet innefatta sådana säkerhetsskyddsåtgärder som ska förebygga dels att obehöriga får tillträde
till områden, byggnader, andra anläggningar eller objekt där de kan
få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där i
övrigt säkerhetskänslig verksamhet bedrivs, dels skadlig inverkan
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. Den nya
benämningen svarar bättre mot åtgärderna än den nuvarande
benämningen tillträdesbegränsning.
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Vi föreslår att syftet med säkerhetsskyddsåtgärden personalsäkerhet
ska anges vara dels att förebygga att personer som inte är pålitliga
från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång
till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet
som av annan anledning är säkerhetskänslig (så'kerhetsprövning),
dels att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet
har en tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd (utbildning i
säkerhetsskydd) .

En övergång till säkerhetsklarering?
Enligt direktiven ska vi överväga en förändring av nuvarande
säkerhetsprövning mot ett system med inslag av säkerhetsklarering.
Redovisningen i direktiven utgår i det avseendet från de förändringar som samarbetet med andra länder och mellanfolkliga organisationer påkallar.
Erfarenheter som kan dras utifrån den internationella utblicken
visar att i fråga om klarering likheterna med den svenska modellen
är större än olikheterna. Det handlar överlag mer om formella skillnader än om skillnader i sak. Systemen för klarering i de länder vi
har studerat skiljer sig dessutom sinsemellan åt i flera avseenden.
Vid en jämförelse med den svenska säkerhetsprövningen är vårt
intryck att underlagen i klareringsmodellerna i högre grad är mer
summariska och inte sällan bygger på enbart uppgifter om tidigare
brottslighet. Som vi ser det innebär vidare en ordning med ett
klareringsförfarande ett avsteg från den viktiga principen om ett
verksamhetsanpassat säkerhetsskydd. Att prövningen ska anpassas
till den specifika befattningen är angeläget inte enbart utifrån
behovet av ett för den ifrågavarande verksamheten väl anpassat
säkerhetsskydd utan också för den som prövningen avser.
Sammantaget har det inte för skyddet av verksamhet som har
betydelse för Sveriges säkerhet kommit fram några påtagliga behov
av ett intygsförfarande. Behoven hör i stället samman med utlandstjänstgöring och liknande. Det finns mervärden i nuvarande system
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som i viss utsträckning kan behöva förstärkas men som i stället kan
riskera att försvagas vid en övergång till ett klareringssystem.
För att tillgodose krav som följer av internationella säkerhetsskyddsåtaganden behöver grunderna för och underlaget vid
säkerhetsprövningen ansluta till det sätt att klassificera information i
en fyrgradig skala som vi har föreslagit. En sådan anpassning kan
åstadkommas genom en justering av grunderna för placering av
anställningar i säkerhetsidass. Det finns vidare behov aven reglering
som tydligt ger stöd för att utfärda internationellt sett inom
säkerhetsskyddsområdet accepterade intyg. Sådana förändringar kan
genomföras också inom ramen för nuvarande system för säkerhetsprövning (se vidare nedan under rubriken Internationell samverkan).
Vi har alltså kommit fram till att säkerhetsprövningen inte bör
utvecklas mot ett s.k. klarerings system. En sådan förändring
behövs inte för att kunna uppfylla krav som följer av internationella
säkerhetsskyddsåtaganden och är inte heller av annan anledning att
föredra.

Vad som ska bedömas inom ramen för säkerhetsprövningen är liksom i dag pålitlighet och lojalitet. Av förarbeten till gällande
säkerhetsskyddslag framgår att det innebär ett behov av att utreda
och ta ställning till om t.ex. missbruk av olika slag eller förbindelser
med andra länder innebär att den kontrollerade kan löpa en särskild
risk att utsättas för påtryckningar. Det kan innebära att det är nödvändigt att ställa frågor om personliga förhållanden som kan vara
känsliga för den som kontrollen avser. Vi föreslår att det i lagtexten
tydligt anges att säkerhetsprövningen innebär att omständigheter
som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende ska beaktas.
Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om s,äkerhetsprövning bör
i stora delar föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag. I vissa
avseenden har vi sett behov av förtydliganden. Vårt förslag innebär
att det också av lagen tydligare framgår att prövningen förutsätter
en grundutredning som, i den utsträckning som följer av bestämmelserna om placering i säkerhetsklass, ska kompletteras med
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registerkontroll och särskild personutredning. Med grundutredning
avses således bl.a. intervju eller annan form av uppgiftsinhämtning.
Vidare föreslår vi att det av lagtexten tydligt ska framgå att
säkerhets prövningen innebär krav på uppföljning under hela den
tid deltagandet i den säkerhets känsliga verksamheten pågår.

Placering i s/ikerhetsklass
Bestämmelserna om placering av anställningar i säkerhets klass
anpassas till förslaget om en övergång från skydd av hemliga uppgifter till skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och till
förslaget om att skyddsnivån för sådana uppgifter ska bestämmas
av uppgiftens informationssäkerhetsklass.
Att den berörde får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som klassificerats som kvalificerat hemliga, hemliga eller
konfidentiella ska styra placeringen i säkerhetsklass. Om uppgifter
på en högre skyddsnivå förekommer endast i mindre omfattning,
ska dock anställningen placeras i nästa lägre klass.
Bestämmelserna om placering i säkerhetsklass utvidgas till att
omfatta även anställningar i verksamhet som, även om den inte
innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, är
säkerhetskänslig (i övrigt säkerhetskänslig verksamhet). Den nya
grunden för placering i säkerhetsklass innebär att den registerkontroll som i dag görs med stöd av 14 § säkerhetsskyddslagen
(skydd mot terrorism) inordnas i systemet med säkerhetsklassplaceringar.
Att den anställde till följd av sitt deltagande i verksamheten har
möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada, allvarlig skada eller
en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet ska styra placeringen i
säkerhetsklass.

Medborgarskapskravet tas bort
Vi har kommit fram till att svenskt medborgarskap inte ska vara ett
behörighetsgrundande krav för att inneha en säkerhetsklassad
anställning hos staten, kommuner eller landsting och att det kravet
således inte ska föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag.
Det innebär dock inte att avsaknaden av svenskt medborgarskap är
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annat medborgarskap jämte ett svenskt, närmare utredas och vägas
in vid säkerhets prövningen.
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områden bl.a. i fråga om verksamhet som omfattas av krav på
luftfartsskydd och för leverantörer där villkoren för säkerhetsskyddet bestäms i ett säkerhetsskyddsavtal.

Skyddet för uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Ett uttlJ'ckligt krav på restriktivitet vid placering i såkerhetsklass

Ett krav på restriktiv tillämpning i fråga om placering av anställningar i
säkerhets klass ska införas i säkerhetsskyddslagen. Aven sådan
bestämmelse ska framgå att den som beslutar om placering aven
anställning i säkerhetsklass ska noga pröva behovet och att sådan
placering får göras endast om skyddsbehovet inte kan tillgodoses på
något annat sätt.

Säkerhetsprövningen kan innebära att för den enskilde synnerligen
känsliga uppgifter hämtas in av den presumtive arbetsgivaren eller
den som annars ska göra säkerhetsprövningen. Det är därför viktigt
att det finns ett skydd för att uppgifterna inte används för annat
ändamål än det avsedda. Vår bedömning är att skyddet i dag inte i
alla avseenden är tillräckligt. Vi föreslår därför en ändring i offentlighets- och sekretesslagen och en, i fråga om enskild verksamhet,
kompletterade tystnadspliktsbestämmelse i säkerhetsskyddslagen.

Utlämnande av uppgifter som kommit fram vid registerkontroll

Vem ska besluta om placering i säkerhetsklass?

Behörigheten att besluta om placering av anställningar i säkerhetsklass ska bygga på nuvarande beslutsordning där regeringen, med
undantag för riksdagens förvaltningsområde, ytterst har beslutanderätten men kan överlåta den till myndigheter, kommuner och
landsting och, om det finns särskilda skäl, vissa företag.
I huvudsak ska endast den som beslutar om placering i
säkerhetsklass ha behörighet att från Säkerhetspolisen få uppgifter
vid registerkoIltrol1.

Ansvaret för säkerhetsprövningen

Säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal bör
behållas i en ny lagstiftning. Bestämmelserna om säkerhetsskyddad
upphandling och säkerhetsskyddsavtal ska gälla för upphandlingar
eller ingående av kontrakt där det förekommer information i
informationssäkerhetsklassen konfidentiell eller däröver, eller som
i övrigt avser säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande
betydelse för Sveriges säkerhet. Skälet till det är att kraven på att
säkerhetsskyddad upphandling genomförs ska korrespondera mot
andra krav på säkerhetsskydd.
I säkerhetsskyddsavtalen ska villkor anges för hur krav på
säkerhetsskydd ska tillgodoses av leverantören.
Även fortsättningsvis bör säkerhetsskyddsavtal ingås av staten,
kommuner och landsting, men vi anser att andra som har behov av
sådana avtal bör kunna begära detta hos en myndighet som regeringen bestämmer, i första hand en säkerhetsskyddsstödjande
myndighet. Om det finns särskilda skäl, bör en enskild kunna ingå
säkerhetsskyddsavtal.

Den verksamhet som avser att anställa någon eller på annat sätt låta
någon delta i säkerhetskänslig verksamhet ansvarar för säkerhetsprövningen och avgör självständigt om personen är lämplig från
säkerhetssynpunkt. En delvis avvikande ordning gäller på vissa
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lämnas ut endast efter en relevansprövning av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden bör inte ändras.
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Internationell samverkan

SOU 2015:25

Vår bedömning är att tillsynen bör bedrivas under i huvudsak
samma former som i dag. Behovet av råd och stöd är framträdande
särskilt i fråga om enskilda som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Tillräckliga skäl föreligger för närvarande inte att föreslå en så
genomgripande förändring av tillsynens inriktning och genomförande som sanktioner skulle medföra. Frågan bör dock följas upp
när en reformerad säkerhetsskyddslag har varit i kraft en tid.
I fråga om organisationen av tillsynen föreslår vi bl.a. ett förenklat samrådsförfarande för de inblandade myndigheterna.
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som har det huvudsakliga
ansvaret för tillsynen av säkerhetsskyddet kan då också arbeta mer
effektivt med tillsynen. Vi föreslår också att Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap tar över det tillsynsansvar som länsstyrelserna har gentemot vissa enskilda verksamheter samt även
Säkerhetspolisens tillsynsansvar för kommuner och landsting.
Rätten att meddela föreskrifter bör i huvudsak vara densamma som
i nuvarande säkerhetsskyddslagstiftning. Det innebär att föreskriftsrätten fördelas främst mellan Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.
I fråga om rapportering föreslår vi bl.a. att myndigheter och
andra som säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för och som får
kännedom om säkerhetshotande verksamhet av allvarlig karaktär
eller misstänker sådan verksamhet ska vara skyldiga att rapportera
förhållandet till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Det kan
t.ex. vara fråga om incidenter där angreppen är av kvalificerad art
eller tyder på en systematisk och målinriktad strategi från en aktör.
Vidare torde angrepp som samtidigt riktas mot flera verksamheter
ofta vara allvarliga.

Tillsyn, föreskrifter och rapportering

Det finns brister som i vissa fall är allvarliga vad gäller att uppfylla
säkerhetsskyddslagens bestämmelser och intentioner. I några
avseenden beror det på förhållanden som inte går att påverka
genom en reformerad säkerhetsskyddslagstihning. Vad i övrigt
gäller bristerna i säkerhetsskyddet är det vår bedömning att de i en
relativt stor utsträckning kan relateras till otydlig lagstiftning och
bristfällig kunskap om hur lagstiftningens krav påverkar och kan
tillgodoses i den egna verksamheten. Tillsyn kan endast i begränsad
omfattning påverka sådana brister.
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Övriga frågor
Tystnadsplikt för den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet

Det behövs sekretesskydd för uppgifter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet när sådana uppgifter förekommer i enskild verksamhet. Vi föreslår att en tystnadspliktsbestämmelse införs i
säkerhetsskyddslagen. Tystnadsplikten ska gälla också förhållanden
som omfattas av ett för Sverige förpliktande åtagande om
säkerhetsskydd. En förutsättning för tystnadsplikten ska vara att
anställningen eller deltagandet placeras i säkerhetsklass.
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Vi föreslår att Försvarsmakten får i uppgift att vara nationell
säkerhetsmyndighet. Försvarsmakten ska dock, i fråga om andra
ärenden än sådana som rör registerkontroll och säkerhetsintyg för
person. till Säkerhetspolisen lämna över ärenden som främst rör
Säkerhetspolisens tillsynsområde. Vi föreslår också att Försvarets
materielverk får i uppgift att vara nationell industrisäkerhetsmyndighet. Försvarsmakten och Försvarets materielverk bör ges
rätt att utfärda föreskrifter för respektive ansvarsområden.
Säkerhetsintyg för person får utfärdas om behov av sådant intyg
finns vid internationell samverkan avseende s;ikerhetskänslig verksamhet, eller om intyget kan underlätta för en person som har
hemvist i Sverige att delta i en verksamhet som en annan stat eller
en mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.
Säkerhetsintyg för leverantör får utfärdas om behov av sådant
intyg finns vid internationell samverkan avseende säkerhetskänslig
verksamhet, eller om intyget kan underlätta för en leverantör som
har sin säte i Sverige att delta i en verksamhet som en annan stat
eller en mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av
säkerhetsskydd.
Gemensamt för båda slagen av intyg är an dessa i princip får
utfärdas endast om deltagandet avser verksamhet i eller för en stat
eller mellanfolklig organisation som omfattas av ett internationellt
säkerhetsskyddsåtagande.

Sammanfattning

SOU 2015:25

Sammanfattning

Siikerhetsskyddet i riksdagen och Regeringskansliet
Riksdagen och dess myndigheter och Regeringskansliet omfattas i
en begränsad utsträckning av säkerhetsskyddslagstifmingen. Den
ordningen ska i sak föras över till en reformerad säkerhetsskyddslag. Den föreslagna bestämmelsen om krav på informationssäkerhetsklassificering kommer att vara central för bl.a. bestämmelser om placering av anställda i säkerhetsidass. Vi föreslår därför
att även den bestämmelsen ska gälla för de nämnda organen.
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Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2015/367
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 19 augusti 2015

Regionstyrelsen

Remiss - PM Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag till yttrande över promemorian
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, DS 2015:33.
Bakgrund
Arbetsmarknadsdepartementet har mot bakgrund av svårigheterna att finna
kommunplaceringar för personer som beviljats uppehållstillstånd, lagt fram ett
förslag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända oavsett om
kommuner har en överenskommelse om mottagande eller ej. Förslaget ska även bidra
till ett mer proportionerligt mottagande i landet.
Bedömning
Ledningskontoret delar regeringens uppfattning att nuvarande system har uppenbara
brister. Det är emellertid svårt att klart bedöma vilka konsekvenserna skulle bli om
förslaget genomförs då det är förhållandevis översiktligt i flera delar. En helt central
fråga är den om statens ansvar för mottagandet, inte minst det ekonomiska ansvaret.
I promemorian föreslås att det statliga ersättnings systemet bör ses över inför
budgetpropositionen för 2016. Det är svårt att kommentera förslaget utifrån
förväntade effekter på kommunernas och landstingens kostnader, när frågan om
statens ekonomiska ansvar med något undantag skjuts fram till en föreslagen
översyn.

Bilagor:

Remissyttrande. PM Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Ib

Gotland
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Avd/Enhet/alternativt blankt

Ert dnr A2015/1726/IU
Handlingstyp yttrande
Datum 1 september 2014

Arbetsmarknadsdepartementet
Jakobsgatan 26
10333 Stockholm

Remiss - PM Ett gemensamt ansvar för mottagande av
nyanlända
Allmänna synpunkter

Förslaget om att kommuner utan överenskommelse om mottagande av
nyanlända ska kunna anvisas personer för bosättning, är tänkt att motverka långa
väntetider på kommunanvisnillg. I promemorian motiveras förslaget med att
flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Ett mottagande som
är mer proportionerligt mot kommunernas befollmingsstorlek,
arbetsmarknads förutsättningar och annat mottagande bedöms i promemorian
förbättra förutsättningarna för nyanländas etablering. Region Gotland, som
under detta år väsentligen ökat sitt mottagande av nyanlända och arbetar för
asylmottagande enligt avsikts förklaring med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen, har förståelse för resonemanget men vill framhålla att
grundläggande frågor är fortsatt olösta vill<:et väcker farhågor om att förslaget
inte är tillräckligt genomarbetat för att lösa bristerna i det nationella
integrationsarbetet.
Region Gotland vill understryka betydelsen av rekommendationerna i
Riksrevisionens granskningsrapport Nyanländas etablering - är statens insatser
ejfektitJa? (RIR 2015:17). Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta ett
tydligare nationellt ansvar för landets flyktingmottagande. Möjligheter till
sysselsättning bör vara en viktig utgångspunkt. Regeringen bör, enligt
Riksrevisionen, skyndsamt vidta åtgärder för att minska bristen på bostäder i
framförallt kommuner med goda förutsättningar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden. Vidare bör regeringen i den aviserade översynen av
kommunersättningssystemen särskilt se över hur ersättningarna kompenserar de

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 189750-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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kommuner som har ett högt mottagande och samtidigt stimulerar möjligheterna
för en god etablering.
5.3 Anvisning
Enligt nuvarande regler medför en anvisning för en nyanländ person inte någon
skyldighet för en kommun att ta emot personer som anvisats (undantaget
ensamkommande barn). Enligt förslaget bör kommunerna bli skyldiga att ta
emot den som anvisats till kommunen. Det framgår inte hur snabbt kommunen
förväntas kunna ta emot. Om de nya reglerna ska ge korta väntetider förefaller
det troligt att det kommer att ställas krav på snabbt mottagande vilket för många
kommuner kommer att innebära svårigheter att exempelvis få fram bostäder.
Det är rimligt att det även kommer att medföra betydande kostnader för
kommunerna att snabbt skapa förutsättningar att ta emot de som anvisats. Detta
ställer i sin tur krav på att det statliga ersättningssystemet ses över och att
ersättningarna anpassas efter kommuners och landstings faktiska kostnader (se
även under 5.8).
5.8 Kommunersättningarna bör ses över
Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde
2014 en gemensam pilotstudie av kommunernas kostnader och ersättningar för
asylsökande (GDA 41/2013). Studien visade att kommunerna har kostnader för
de asylsökande som inte täcks av de nationella ersättningarna, exempelvis
reguljär förskola och skolbarnsomsorg, merkostnader för elevhälsa,
modersmålsträning, tolkkostnader, lokalkostnader och kostnader för att
administrera och hantera dokumentation, rapportering och ersättningsfrågor. I
maj i år lämnade SKL en fördjupad granskning av kommunernas kostnader och
statliga ersättningar för förskola och skola till asylsökande barn och ungdomar.
(Norberg M. PM 2015-05-29) Rapporten föreslår nya schablonbelopp för att de
statliga ersättningarna ska täcka de faktiska kostnaderna, vilka i flera fall är
dubbelt så stora som ersättningsbeloppen. SIa har även i en rapport visat att
landstingens faktiska kostnader för hälso- och sjukvård till asylsökande inte
täckts av de statliga ersättningarna under perioden 2009 - 2013 (Knutsson H.
och BylundJ. Dnr 14/0839 2014-09-18).
I promemorian refereras till en planerad översyn av kommunersättningarna, med
inriktning på att lämna förslag i budgetpropositionen för 2016. Region Gotland
anser att ersättningsmodellerna är ett avgörande och konkret uttryck för
regeringens nationella ansvarstagande för flyktingmottagandet. Med tanke på
ersättningssystemets avgörande betydelse för kommunernas förutsättningar till
ett gott mottagande, är det svårt att lämna genomarbetade synpunkter på
promemorian när ersättningsfrågan inte behandlats.
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5.7.2 - 4 Länstal, kommuntal, prioriteringar och överenskommelser

Mottagandet är tänkt att styras genom läns- och kommuntal. Kommuntalen
föreslås fastställas av Arbetsförmedlingen efter samråd med länsstyrelserna och
Migrationsverket för ett år i taget, med möjlighet till revidering om
Migrationsverkets prognoser förändras betydligt. Kommuntalen ska beakta
arbetsmarknadssituation, folkmängd samt annat mottagande. Dessa kommuntal
ska därefter ligga till grund för länsstyrelsernas uppdrag att föra dialog med
kommunerna för att få fram överenskommelser om mottagande. Det är svårt att
bedöma vilka konkreta effekter dessa kommuntal kommer att få när det inte
framgår vilken vikt som kommer att läggas vid de olika parametrarna. Med tanke
på att förslaget i sin helhet innebär en inskränkning i det kommunala självstyret
anser Region Gotland att kommuner och landsting behöver kunna vara delaktiga
i processen med att beräkna kommuntal, exempelvis genom att Sveriges
Kommuner och Landsting deltar i att utforma modellen. En transparent process
för att utforma beräkningsmodellerna kan bidra till att ge legitimitet åt läns- och
kommuntalen.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
tf. regiondirektör
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Mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skydds behövande i
en kommun sker huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt
boende på egen hand. De som inte ordnar boende på egen hand tas
emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan
kommunen och länsstyrelsen. Det mottagande som dessa
överenskommelser leder till är inte tillräckligt för att möta det
ökade behovet av kommunmottagande som följer av att allt fler
flyktingar och andra skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i
Sverige.
Följden av det otillräckliga mottagandet är långa väntetider på
kommunanvisning. Det innebär att många nyanlända blir kvar på
anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar
etableringen. För att säkerställa att nyanlända som har beviljats
uppehållstillstånd
snabbt
kan
påbörja etableringen
på
arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslås i denna promemoria
en ny lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot
nyanlända för bosättning oavsett om kommunen har en
överenskommelse om mottagande eller inte.
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället.
När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer
fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande
till
kommunernas
arbetsmarknadsförutsättningar,
befolkningsstorlek och annat mottagande. Det bedöms leda till
förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.
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Ärendenr RS 2015/420
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 19 augusti 2015

Regionstyrelsen

Remiss rörande revidering av skriftserien Bevara eller gallra - råd
om bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner
och landsting/regioner (skriftseriens nr 4)
Förslag till beslut
Svar överlämnas i enlighet med ifyllt svars formulär.

Bakgrund
Region Godand har på remiss från SKL fått förslag "Bevara eller gallra nr 4 - råd om
bevarande och gallring av kartor och ritningar hos kommuner och
landsting/ regioner". Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting och
Riksarkivet.

Förslaget är framtaget av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken ingår
representanter för Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Remissen gäller revidering av tidigare råd om kartor och ritningar och berör
huvudsakligen byggnadsnämndens verksamhet.
Till förslaget är översänt ett svars formulär, som bifogas ärendet. Regionarkivet har i
svars formuläret sammanfattningsvis skrivit:
"Råden är välskrivna och ger mycket information. Ett övergripande önskemål är att
all information som gäller bevarande av specifika handlingstyper återfinns i avsnitt 3
och inte bara nämns i tidigare avsnitt. Likaså bör långa stycken delas upp och gärna
förses med underrubriker för att öka läsvänligheten."
Förslaget är översänt till Teknikförvaltningen och till Samhällsbyggnads förvaltningen
för eventuella synpunkter. Från SBF har inkommit svar: "Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att tillägga"
Bedömning
Ledningskontoret instämmer i regionarkivets synpunkter.

\,

Bilagor:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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,
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~~ Samrådsgruppen
•

för kommunala arkivfrågor

2015-06-18

Remiss rörande förslag till Bevara eller gallra nr 4 - råd om bevarande och
gallring av kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner
Synpunkter anges för varje avsnitt.

Övergripande synpunkter

Råden är välskrivna och ger mycket information. Ett övergripande önskemål är att all
information som gäller bevarande av specifika handlingstyper återfinns i avsnitt 3
och inte bara nämns i tidigare avsnitt. Likaså bör långa stycken delas upp och gärna
förses med underrubriker för att öka läsvänligheten.

Avsnitt 1. Så här bör råden användas

Avsnitt 2. Närmare om bevarande och gallring av kartor och ritningar

Ett välformulerat och väl underbyggt avsnitt med mycket nyttig information. Det är
väl känt att långa avsnitt tyvärr medför ett minskat intresse att läsa. Eventuellt bör
man överväga att dra ner lite på ordrikedomen eller åtminstone dela upp de långa
styckena med underrubriker (t ex avsnittet om basmaterial).

Avsnitt 2.1 Något om konsulters ansvar

A vsnittet om konsulters ansvar kan med fördel flyttas ner till avsnitt 3 så att det inte
drunknar i avsnitt 2.

Avsnitt 2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella kulturarv

Att bygglovsritningar finns upprättade för samtliga byggnader i kommunen är en
sanning med modifikation. Bland annat torde ritningar till byggnader på landsbygden
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som har uppförts före 1950-talet (i områden som inte tillhört köping eller
municipalsamhälle) och därefter inte har varit föremål för några förändringar som är
bygglovspliktiga saknas helt i byggnadsnämndens arkiv.
Informationen om landstingens ritningar bör återkomma i (eller flyttas till) avsnitt 3.1.

Avsnitt 2.3 Bevarande, praktiska råd

I Skriv Mr...

Avsnitt 2.4. Basmaterial och långtidsbevarande

Se ovan under Avsnitt 2. A vsnittet skulle bli mer läsvänligt om det delades upp med
underrubriker.

Avsnitt 2.5 Register och förteckningar

Delar av informationen bör återkomma i (eller flyttas till) avsnitt 3.1.

Avsnitt 2.6 Vid försäljning

Avsnitt 3.1 Äldre handlingar

Man bör beakta möjligheten att många som tänker använda råden kanske söker sig
direkt till detta avsnitt utan att läsa tidigare information. I avsnitt 2 finns flera råd om
bevarande (t. ex. register och förteckningar, landstingens ritningar) som bör flyttas till
eller upprepas i detta avsnitt.

Avsnitt 3.2 Planer, primär- och grundkartor samt övriga kartor

Avsnitt 3.3 Ritningar
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Här anges kort och gott att skannade pappersoriginal kan gallras. I anslutning till
detta råd bör en brasklapp infogas om kraven på filformat eller en hänvisning till
avsnitt 2.4.

Avsnitt 3.4 Övrigt

I Skriv här...

Remissvar skickas tilllena.jerreman@skl.se senast 15 september, 2015.

Tack för din medverkan!
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Serien "Bevara eller gallra?"

Bevara eller gallra

Gallringsråden utges av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken

Gallringsråd nr 4

ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Riksarkivet.
Utredning, förändringar och kompletteringar till denna andra upplaga är gjord
av Bo Thalen, konsult och tidigare ledamot av Samrådsgruppen.

Råd om bevarande och gallring av kartor och
ritningar hos kommuner och
landsting/regioner

Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på
Samrådsgruppens hemsida. För att få så komplett information som möjligt
kan ni gå in på hemsidan www.samradsgruppen.se och hämta eventuella
tillägg och uppdateringar som elektroniskt dokument.

I serien "Bevara eller gallra" har utgivits:
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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3.

Råd för lednings- och stöd processer i kommuner,'landsting och regioner - 4:e
upplagan 2010
Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende - 4:e upplagan
2011
Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och
landstingskommunala fritlds- och kulturverksamhet - 2:a upplagan 2004
Råd om kartor och ritningar för kommuner och landsting/regioner - 2:a
upplagan 2015
Råd för den kommunala socialtjänsten m m - 3:e upplagan 2006
Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och
annan medicinsk information - 3:a upplagan 2014
Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos
kommuner, landsting och regioner -2:a upplagan 2014
Rådför kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet - 2:a upplagan 2008
Råd till överförmyndare - 2003
Råd om bevarande och gallring av handlingar hos räddningstjänsten - 2004
Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet - 2:a upplagan 2015
Råd om bevarande och gallring av handlingar hos smittskyddsenheter - 2008

3

Innehåll
Serien "Bevara eller gallra?"
1. Så här bör råden användas

2

4
4

4

Råd om bevarande och gallring av kartor och
ritningar hos kommuner och
landsting/regioner

Motiv för bevarande eller gallring .. " ................................ " ...................... " ............... 5
Var fattas beslut om gallring""""""""""" ................................................................ 5
När ska gallring ske?

6

Rensning

6

Överlämnande till arkivmyndighet ................................................. " ......................... 6
2. Närmare om bevarande och gallring av kartor och ritningar ................................... 6
2.1 Något om konsulters

6

Dessa råd är främst avsedda som stöd vid arbete med kart- och
ritningssamlingar. Av praktiska skäl är det vanligt att kartor och ritningar
förvaras skilda från sitt proveniensmässiga sammanhang i ritningsskåp som
placerats i en särskild lokal. Hit sammanförs kartor och ritningar från
kommunens eller landstingets/regionens samtliga arkivbildare. I första hand
är dessa råd tillämpliga på handlingar som förlorat sin omedelbara aktualitet
och överförts eller ska överföras till kommunarkiv eller landstings/regionarkiv.

2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella kulturarv, vägledning om vad
som bör bevaras

7

2.3 Bevarande, praktiska råd

8

2.4

Basmaterial (papper, ritfilm etc) och långtidsbevarande ................................. 8

2.5 Register och förteckningar ............................................................................" .... 9
2.6 Vid försäljning .................................................................................................. 10

3.1 Äldre handlingar

10

3.2 Planer, primär- och grundkartor samt övriga kartor ........................................ 11
3.3 Ritningar ....... " ........................ ".""."" ... " ... """.""".".""" ... "" ... " ... "" ..... " ...... 12
3.3.1 Ritningar hos byggnadsnämnd

12

3.3.2 Ritningar hos byggnadsavdelning, fastighetskontor, bostadsbolag eller
motsvarande ... "." .. ""." ............ " ........ " ..... " ... " ..... ".""" ... "" ... " ... " ..... " ..... " ...... 12
3.3.3 Tävlingsritningar

12

Allmänna handlingar som förekommer hos kommuner och landsting utgör
deras arkiv. Även kommunala företag, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser, där kommunen eller landstinget/regionen enligt
offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 3'§ äger ett rättsligt bestämmande
inflytande, omfattas av dessa råd; De är-teknikoberoende, vilket innebär att
rekommendationerna om bevarande eller gallring är desamma, oberoende av
om uppgifterna finns på papper, mikrofilm eller på elektroniskt medium (t. ex.
på servrar, hårddiskar eller-eD-skivor m.m.). När man bevarar elektroniska
handlingar krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens
format, dels själva mediet som informationen lagras på. Mer information om
elektroniskt bevarande och e-arkiv finns på Samrådsgruppens för kommunala
arkivfrågor hemsida, www.samradsgruppen.se samt på Riksarkivets hemsida,
www.riksarkivet.se.

Gallring

3.3.4 Nyproducerade ritningar ...... "."""."""."" ... " ... "" ... "" ... ""."".""" ... """ .. 13
3.3.5 Trafik- och anläggningsritningar

13

3.3.6 Ritningar för teknisk försörjning """""""."""""""""""""""""""""".. ", 13
3.3.7 Konstruktionsritningar (maskiner, fordon, apparater) """ .... """""."""." 13
3.4.1

13

3.5 Förkortningar " ....... " .......... "" ......................... "" ... ""." .... "." ... ""."" ... "" ..... "" 14

Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför
) förlust av betydelsebärande data,
) förlust av möjliga sammanställningar,
) förlust av sökmöjligheter, eller
) förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.
Rent principiellt kan alltså en pappersutskrift som skrivs ut i bevarandesyfte ur
t.ex. ett elektroniskt register (som raderas) vara fråga om gallring, eftersom
man vid utskrift fixerar informationen på ett visst sätt, vilket får till följd att
bland annat sökmöjligheter och möjlighet till informationssammanställningar
förloras.
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3. Kartor och ritningar som bör bevaras ..................... " .......... " ........ "" ..................... 10

1. Så här bör råden användas

5

Det kan förekomma att handlingar som inkommer till en myndighet i
pappersform skannas. I dessa fall måste myndigheten besluta om den
elektroniska kopian (den skannade bilden) i fortsättningen skall ha status som
originalhandling.
Pappersförlagan kan gallras om man beslutat att systemet ska bevaras
elektroniskt och säkerställt att detta är möjligt enligt föreskrifter och gällande
standarder. Man bör även beakta ett eventuellt bevarande av
pappershandlingen med hänsyn till juridiska krav på egenhändigt
undertecknande.

6

När ska gallring ske?
När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att
gallring utförs på det elfte året, d.v.s. tio kalenderår utöver det år handlingen
tillkom. Normalt avses därmed tio år efter det år då handlingen upprättades
eller inkom till myndigheten. Gallringsfristen kan också börja löpa efter det att
ett ärende har avslutats, efter sista anteckningen i t.ex. en journal eller i ett
ärende eller efter det att ett avtal upphört. Uttrycket vid inaktualitet används
för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av
förvaltningen själv utifrån dess behov av informationen vilket kan variera
beroende på lokala förhållanden.

Motiv för bevarande eller gallring

Var fattas beslut om gallring
Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av
kommunens/landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller
vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje
enskild myndighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om
bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut
fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut.
För att detta gallringsråd ska kunna tillämpas måste ansvarig nämnd eller
styrelse besluta om detta. Dessa råd är dock allmänt hållna och bör anpassas
efter varje kommuns/landstings/regions förutsättningar och rutiner inom
varje verksamhetsområde. Benämning pil handlingar kan variera.
Handläggande personal måste därför väl känna till verksamheten för att
kunna tillämpa råden. Normalt ska samråd i gallringsfrågor äga rum med
kommunens/landstingets/regionens arki\lmyndighet. Hur samrådsförfarandet
ska gå till bör framgå avarkivreglementet.

Rensning
Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska man ta ställning till om
minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras
och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 §
tryckfrihetsförordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska
arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av
gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd handläggare.

Överlämnande till arkivmyndighet
Kommun- eller landstings-/regionarkivet sköter arkivmyndighetens praktiska
arbete. Efter överenskommelse med arkivet kan en förvaltning eller ett bolag
kan besluta att överlämna delar av sitt arkiv till arkivmyndigheten, d.v.s i
praktiken till kommun- eller landstings-/regionarkivet. Vid ett överlämnande
övergår äganderätten till arkivmyndigheten. Det är således inte fråga om
gallring även om materialet inte längre är tillgängligt hos den överlämnande
myndigheten. Beslut om gallring av överlämnat material fattas av
arkivmyndigheten. Det är inte ovanligt att kommun- eller landstings/regionarkivet som leverans får ett arkivmaterial som är dåligt ordnat och som
innehåller åtskilliga handlingar som kan gallras. Särskilt vid leveranser från
tekniska förvaltningar, fastighetsavdelningar, fastighets- eller bostadsbolag, är
det vanligt att arkivet ställs inför uppgiften att fatta beslut om bevarande och
gallring av kartor och ritningar.

2. Närmare om bevarande och
gallring av kartor och ritningar
2.1 Något om konsulters ansvar
Kommuner och landsting/regioner anlitar ofta konsulter för olika projekt.
Dessa konsulter upprättar kartor och ritningar som en del i sitt konsultarbete.
Man kan inte överlåta åt konsulterna att bevara (arkivera) kartor och ritningar
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Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar men det finns viktiga förbehåll.
Gallringen måste vara noga genomtänkt och kunna motiveras. Om vi gallrar
för mycket förlorar vi betydelsefull information. Dessa råd avser att underlätta
den praktiska verksamheten och vara ett stöd för myndighetens egna
gallringsbeslut.
Då man avgör om en handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av
informationen göras. Man ska beakta att de allmänna handlingarna är en del
av vårt nationella kulturarv och att informationen tillgodoser förvaltningens
behov, rätten till insyn (handlingsoffentlighet), den enskildes rättssäkerhet
och forskningens behov av källmaterial. Öe grundläggande bestämmelserna
om bevarande och gallring finns i 2 kap 1\13 § tryCkfrihetsförordningen och i
arkiviagen (1990:782).

7

för det allmännas räkning. I det avtal kommunen/landstinget/regionen ingår
med en konsult ska det föreskrivas att ett adekvat underlag överlämnas till
beställaren när projektet är klart.
Det finns ett stort antal standarder inom byggnads- och
konstruktionsområdet. Som exempel kan nämnas: Dokumenthantering De15: Tillämpning av metadata i byggande och förvaltning (ISO 82045-5:2005,
IDT). Dessa standarder tillämpas av konsulterna i branschen och är för övrigt
kända av arkitekter, konstruktörer, byggnadstekniker m. fl. kategorier.
Arkivbildningen är i stort sett ett resultat av olika krav som är fastställda i
standarder. För arkivarien uppstår problemet att på ett sakkunnigt sätt rensa
eller gallra i den omfattande dokumentationen.

2.2 Kartor och ritningar, en del av vårt nationella
kulturarv, vägledning om vad som bör bevaras
Äldre kartor och ritningar, som förlorat sin omedelbara aktualitet, har ett stort
värde för vårt nationella kulturarv. För alt kunna bilda sig en riktig uppfattning
om topografi, ägandeförhållanden och byggnads-/arkitekturhistoria är det
nödvändigt att ha tillgång till ett så fullstiindigt grundmaterial som möjligt.

Ett undantag är att landstingen inte behövde söka bygglov före 1987-07-0l.
Ritningar från landstingen förvaras inte i de kommunala bygglovsarkiven före
denna tidpunkt. Man måste därför vara särskilt försiktig vid gallring i
landstingens ritningsmaterial.
Kommunernas och landstingens/regionernas egna fastighetsorganisationer,
bostadsbolag och andra lokalförvaltande bolag har egna bestånd av ritningar.
Ofta synnerligen detaljerade omgångar som planer, fasader,
relationsritningar, systemhandlingar, obj,~ktpärmar etc samt hela spektrat av
specialritningar (VVS, el, telefoni/fiber etc). så länge fastigheten används för
sitt ursprungliga ändamål är arkivbildaren väl medveten om att detta material
behövs. Därför finns det från arkivmyndighetens sida ingen anledning att vidta
några särskilda åtgärder för att bevara riiningsmaterialet. Det är först när
byggnaderna byter funktion, genomgår omfattande renovering/ombyggnad
eller säljs som det är nödvändigt att fatta beslut om bevarande och gallring.
Observera att handlingar som är av betydelse för att man rätt ska kunna
förstå en karta eller en ritning (t. ex. projekthandlingar eller
kravspecifikationer) inte får gallras om respektive karta eller ritning bevaras.

2.3 Bevarande, praktiska råd
De inaktuella kartor och ritningar som man beslutar att bevara bör överföras
till kommunens/landstingets/regionens centralarkiv (motsvarande). Där har
alla arkivhandlingar lika stort värde och kan vårdas på ett sakkunnigt sätt.
Kartor och ritningar hos kommuner och landsting/regioner är allmänna
handlingar och är kommunens/landstingets/regionens egendom. De ska
förvaras skyddade mot brand, fukt och obehörig åtkomst. Materialet ska
helst förvaras plant i ritningsskåp som är placerade i en lokal där miljön är
anpassad för långtidslagring. Information om lämplig miljö finner man i
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2013:4. Även material som inte är
arkivbeständigt, t.ex. trämassepapper, kopiepapper eller ritfilm, får förlängd
hållbarhet om det förvaras på detta sätt.
Det är inte tillåtet att använda original av kartor och ritningar som
väggprydnader eller tavlor. De får heller inte ges bort som gåva vid t.ex. en
tjänstemans pensionering. Till sådana ändamål ska man använda kopior.

2.4 Basmaterial (papper, ritfilm etc) och
långtidsbevarande
Fram till mitten av 1800-talet var alla. kartor och ritningar ritade på
lump papper med god arkivbeständighet .. Därefter övergick industrin till att
framställa trämassepapper som inte är arkivbeständigt. Med begreppet
arkivbeständig avses att informationsbäraren (t. ex. papper) är användbar
under mycket lång tid, en målsättning är ca 1000 år. För tiden efter ca 1850
har som bas (underlag) för framställning av kartor och ritningar använts olika
material som inte är arkivbeständiga. En ritning upprättad på kalkerväv, ritfilm
eller trämassepapper kan inte bevaras (och hanteras) för framtiden även om
ritfilmen skulle vara godkänd för arkivändamål, jfr Riksarkivets föreskrifter och
allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film, RA-FS 2006:3. Se
också beträffande papper Riksarkivets författningssamling RA-FS 2006:1.
Blåkopior och diazokopior m.fl. kopietyper har dålig arkivbeständighet. I
normalpappersförordningen från 1907, fanns bestämmelser om
papperskvaliteer att användas i statlig förvaltning. Tidigare har man förutsatt
att det fanns åldringsbeständigt papper att tillgå från 1908. Senare
undersökningar har emellertid visat att det lumppapper som framställdes i
enlighet med normalpappersförordningens bestämmelser var surlimmat och
fick i vissa fall en tämligen begränsad hållbarhet, se Marie Louise Samuelsson
och Karin Sörner; Naturligt åldrat papper, 1990. Först 1990 infördes krav på
neutrallimning i Riksarkivets föreskrifter. Sammanfattningsvis måste man
konstatera att papper som tillverkats från mitten av 1800-talet till ca 1990 kan
ha dålig hållbarhet. Vid tveksamhet måste man låta en papperskonservator
undersöka om papperet är åldringsbeständigt.
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Kommunerna har planmonopol och hos kommunerna skapas ett omfattande
kart- och ritningsmaterial. Bygglovsritningarna är upprättade för samtliga
byggnader i kommunen, alltså även för byggnader som uppförts av enskilda
fastighetsägare. Kommunen har således tillgång till ritningar över samtliga
fastigheter oavsett ägare.

8

10

9

CAD-systemens minnesmedia kan bevara Information I kanske 10 år, därefter
måste minnesmedia bytas mot nytillverkade. Ett sådant byte medför I
allmänhet att man byter programversion eller anskaffar ett helt nytt
elektroniskt ritprogram. Under förutsättning att ritningsmaterialet föreligger I
ett neutralt och öppet filformat, t. ex. IFC, (även DWG är användbart för
konvertering till annan programvara), kan materialet föras över till nya
programversioner och ny hårdvara som I sin tur har en livslängd på ca 10 år
eller något längre. Man kan således konstatera att tilllångtldsförvarlng (d. v. 5.
I OO-tals år) krävs särskilda basmaterial och/eller speCiella elektroniska arkiv.

mer aktuella kan ha noterats I ett nytt register. Man måste I sådana fall ta
hänsyn till att I andra handlingar, t. ex. beslutsprotokoll, projekthandlingar,
utredningar, som upprättats tidigare, är kartorna/ritningarna noterade med
ursprunglig registerbeteckning. BI. a. av denna anledning ska man vara ytterst
försiktig med att gallra äldre register/förteckningar, de kan behövas för att
spåra objekt som förefalIar gallrade men I själva verket finns kvar under en ny
Identitet. på själva objekten är det vanligt att man finner flera
registerbeteckningar som hänvisar till olika epokers register och den tidens
registerprinciper.

Arkivbeständigt papper, åldringsbeständigt papper eller mikrofilm är medla

I arklvserler som tillhör beslut, ofta kallade inneliggande handlingar eller
akter, kan det finnas nedvikta kartor och ritningar. Om man systematiskt går
igenom sådana serier och sorterar ut kartor och ritningar för att planförvara
dem, måste proveniensen alltid kunna spåras. I register eller förteckningar
över kart- och ritningssamlingar måste det starkt rekommenderas att det
alltid framgår var kartan/ritningen från början arkivlagts. Självklart måste det
gå att i t. ex. akter kunna se att där har funnits en karta/ritning som överförts
till en kart- och ritningssamling. Enklast sker detta genom att man på
objektets ursprungliga plats placerar ett papper med uppgift om att här
funnits en karta/ritning som numera ingår i en viss kart- och ritningssamling.

som erbjuder en god hållbarhet över tid. Närmare Information om mikrofilm
som arkivmedium finns I Riksarkivets författningssamling RA-FS 2006:2. Kartor
och ritningar som föreligger I form av mikrofilm och där man Inte har för
avsikt att skanna filmen, måste förvaras I särskilt kllmatlserat utrymme.
Man kan också skanna (digitalisera) kartor/ritningar. Under förutsättning att
man använder ett standardiserat filformat som PDF/E eller CALS och förvarar
filerna i ett professionellt skött elektroniskt arkiv, kan digitallserade objekt
bevaras och finnas tillgängliga för framtiden.

Under förutsättning att man följer Riksarkivets allmänna råd om elektroniska
handlingar (RA-FS 2009:1) kan elektroniska kartor och ritningar bevaras för
framtiden.
Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att kopiera kartor och
ritningar, som är framställda på dåligt underlag, till arkivbeständigt eller
åldringsbeständigt papper. Om rätt utrustning används blir själva texten eller
bilden arkivbeständig. Gäller det en större mängd handlingar kan det i stället
vara praktiskt att låta skanna objekten och på så sätt arkivera dem i
elektronisk form.

2.5 Register och förteckningar
De arkivbildare som skapar mer betydande mängder kartor- och ritningar
upprättar register och förteckningar av olika slag. Även om den ursprungliga
ordningen med tiden blivit försämrad, rent av helt oöverskådlig, är det viktigt
att äldre register/förteckningar bevaras. Kartsamlingar hos tekniska
förvaltningar kan ha omförtecknats, inaktuella kartor kan ha sorterats ut och

2.6 Vid försäljning
Om kommunen eller landstinget/regionen säljer en fastighet bör man bevara
ett urval kartor och ritningar rörande fastigheten. Handlingarna är, som ovan
nämnts, allmänna och får inte avhändas om inte fullmäktige, enligt arkiviagen,
har fattat särskilt beslut om detta. En privat fastighetsägare har Ingen
skyldighet att vare siglångtidsbevara eller tillhandahålla kart- och
ritningsmaterialet. Enligt reglerna i jordabalken, 4 kap 20 §, ska säljaren till
köparen aven fastighet överlämna kartor och andra handlingar som är av
betydelse för köparen som ägare av fastigheten. Regeln är dispositiv vilket
betyder att man kan komma överens med köparen om att överlämna kopior.
Man bör tänka på att vid försäljning aven byggnadshistoriskt värdefull
fastighet kan det finnas mycket värdefulla originalritningar. En enskild köpare
eller ett fastighetsbolag har I allmänhet Inget Intresse av originalritningar utan
är fullt nöjd med kopior. Är ritningarna dlgitaliserade kan digitala kopior
överlämnas till köparens ritningsdatabas. Är köparen inte är nöjd med kopior
utan insisterar på att få originalhandlingar bör man först ta kopior av dessa
och behålla kopiorna i det egna arkivet.

3 Kartor och ritningar som bör
bevaras
3.1 Äldre handlingar
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Från mitten av 1960-talet var det vanligt,att man mikrofilmade
bygglovsritningar. Numera är denna teknik under avveckling. I stället skannas
ritningar och handlingar och finns tillgänllliga som elektroniska handlingar.
Även tidigare mikrofilmade ritningsbestånd skannas (d.v.s man skannar
filmen) för att mikrofilmbilderna ska bli tillgängliga på samma sätt som övriga
elektroniska ritningar och handlingar. Det förekommer att handlingar aldrig
skrivs ut på papper. De skapas digitalt och bevaras också i digital form.

11

Man bör vara mycket återhållsam med att gallra kartor och ritningar som är
upprättade före 1952, det år då de första kommunsammanslagningarna
företogs. Även om det statliga lantmäteriets kartbestånd har mycket god
täckning finns det åtskilliga lokalt upprättade kartor hos kommuner och
landsting/regioner. Några exempel: Stadsplaner, förslag till järnvägslinjer,
sjösänkningsföretag, årensningar och slussbyggen. Sådana kartor är unika och
finns alltså inte hos lantmäteriet. Hantering av äldre samlingar av kartor och
ritningar kräver stor försiktighet och eventuell gallring bör noga utredas. Det
kan vara nödvändigt att rådfråga byggnadsantikvariskt och topografiskt
sakkunniga om man känner osäkerhet i fr'åga om objektens värde. I de fall det
är uppenbart att en karta/ritning har ett obetydligt informationsvärde
behöver den inte bevaras även om den tillhör kategorin äldre handlingar.

3.2 Planer, primär- och grundkartor samt övriga kartor

exemplar av kartor som normalt il jourförs. Beroende på omständigheterna
kan det vara nödvändigt att ta fram ett arkivbeständigt exemplar av ovan
nämnda karttyper oftare.
(Se även Gallringsråd nr 11, De kommunala plan- och bygglovsprocesserna,
avsnitt 5)

3.3 Ritningar
3.3.1 Ritningar hos byggnadsnämnd
Samtliga hos byggnadsnämnd förvarade bygglovsritningar (förut kallade
byggnadslovsritningar). Observera att detta även gäller rivna fastigheter.
Äldre, byggnadshistoriskt värdefulla, bygglovsritningar bör kopieras till
arkivbeständigt eller åldringsbeständigt papper eller skannas för bevarande i
e-arkiv. Observera att det krävs gallringsbeslut för att få gallra originalen till
skannade eller kopierade ritningar även om skanningen skett i
bevarandesyfte.
Bygglovsritningar på papper som inlämnats i samband med
ansökningsförfarande och sedan skannats, kan gallras.

3.3.2 Ritningar hos byggnadsavdelning,
fastighetskontor, bostadsbolag eller motsvarande
Relationsritningar (huvudritningar), grundundersökningsritningar,
konstruktionsritningar samtritningar rörande inkommande serviser för
vatten, avlopp och el. Dessutom bör man bevara samtliga ritningar för
byggnader som genom särskilt beslut, byggnadsminne eller Q- märkning, inte
får förändras eller rivas. I sammanhang då det är alldeles uppenbart att
stadsbilden (motsvarande) har utsatts for påtaglig omgestaltning, bör
ritningarför berörda byggnader bevaras. Man bör särskilt sträva efter att
bevara samtliga ritningar till byggnader som har en tidstypisk och
lokalhistorisk karaktär. Ritningar över experimenthus bör bevaras likaså
ritningar av ett erkänt konstnärligt utförande.
Standarddetaljer och standardkonstruktioner är beskrivna i den omfattande
litteratur som finns i ämnet. Man behöver således inte bevara ritningar över
inaktuella el- och VVS-anläggningar eller andra anläggningar som normalt
finns i byggnader av den aktuella typen.

3.3.3 Tävlingsritningar
I samband med arkitekttävlingar skapas ofta ritningar och skisser av stort
arkitektoniskt och konstnärligt värde. Även privata fastighetsägare eller andra
organisationer kan anordna arkitekttävlingar och för kännedom eller i
samband med bygglovsansökan överlämna material till kommunen.
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Planer enligt tidigare planinstitut: Regionplan, generalplan, stadsplan,
byggnadsplan, avstyckningsplan, stomplan och hamnplan.
Enligt nu gällande plan- och bygglag: Regionplan, detaljplan, översiktsplan, översiktskarta, primärkarta, stomnätskarta, områdesbestämmelser samt
fastighetsplan (fastighetsplan har från maj 2011 ersatts av bestämmelser i
detaljplan).
Kartor som ingår i beslutsunderlag för pllmbeslut (Beträffande planer som il
jourförs, se kommentar nedan).
Tomtkartor och kartor över avstyckningar. Härmed avses kopior av
fastighetsrättsliga kartor såsom lantmäteri-, tomt- och avstyckningskartor
vilka kommunen/landstinget erhållit.
(Observera att ett antal kommuner, 39 st 2015, är kommunala
lantmäterimyndigheter och framställer själva fastighetsrättsliga kartor.
Sådana kartor finns i dessa fall enbart hos kommunen).
Områdeskartor, d. v. s. kartor utvisande "församlingar, stadsdelar eller trakter.
Områdeskartor utvisande gränser för administrativa beslut, t. ex. var vissa
lokala ordningsregler gäller eller var vissa hälsoskyddsföreskrifter gäller.
Kartor utvisande gatunamn, adresspunkter, adressnummer samt platsnamn.
Kartor utvisande naturvårdsförordnanden, t. ex. naturreservat,
landskapsskydd samt skogs-, djur- och strandskydd.
Kartor över parker och planteringar.
Kartor utvisande fornlämningar och byggnadsminnen.
Kartor som redovisar resultat från grundundersökningar.
Kartor utvisande underjordiska anläggningar.
Kartor som redovisar mätningspunkter och höjdvärden för avvägning
av trakter (motsvarande).
Kommentar: Planer och kartor över anläggningar som t. ex. trafikplatser och
ledningsnät förändras genom att man raderar gammal information och
ritar in förändringar. Digitalt lagrade kartor (CAD-system) förändras på
liknande sätt. På längre sikt medför sådan il jourföring att helheten blir oklar
och att förändringarna inte framträder tydligt. Man bör därför införa en rutin
för bevarande i intervall, d. v. s. vart 10:e år sparar man ett arkivbeständigt

12

13

Tävlingsritningar och därmed sammanhängande skisser och presentationer
bör bevaras. Även material från stadsplanetävlingar eller officiell
förslagsverksamhet bör bevaras. Detta giiller även förslag som aldrig blev
utförda.
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3.3.5 Trafik- och anläggningsritningar

Det är inte möjligt att upprätta generella listor över gallringsbara kartor och
ritningar. Beroende på objekt (hus, terräng etc) har alla kartor och ritningar en
individuell karaktär. Ett möjligt undantag kan vara typhus eller motsvarande
men hos kommuner och landsting/regioner är detta inte särskilt vanligt
förekommande. När ett kart- eller ritningsmaterial skall ordnas och förtecknas
skall man sträva efter att ge en god helhetsbild av objekten samtidigt som de
ymnigt förekommande detaljritningarna, ändringsförslagen m. m. gallras. Den
person som utför ordnings- och förteckningsarbetet måste vara väl förtrogen
med projekterings- och byggprocessen. Vederbörande måste också ha en
översiktlig kunskap om arkitektur och olika riktningar inom området. T. ex.
kan det vara motiverat att bevara detaljritningar utförda av ett välkänt
arkitektkontor. Detta förutsätter att arkivordnaren har kunskap om vad som
generellt anses vara hög kompetens eller framstående resultat inom
arkitektur eller ingenjörsvetenskap. Standardbetonade ritningar kan gallras
men det är omöjligt att i föreliggande råd gå närmare in på gallringsprinciper.

Ritningar utvisande trafikleder, broar, tunnlar, bergrum, hamnanläggningar
(kajer, pirar, dammar och slussar) samt anläggningar för schaktning och
utfyllnad som innebär ändringar istrandkonturen.

3.5 Förkortningar

3.3.4 Nyproducerade ritningar
Eftersom moderna ritningar är producerade med hjälp av ritprogram saknas
den individuella konstnärliga gestaltning som ofta återfinns hos äldre
ritningar. När kommunen eller landstinget erhåller skisser och
presentationsritningar finns det därför anledning att ägna denna typ av
handlingar särskild uppmärksamhet. De kan många gånger ha ett betydande
konstnärligt och estetiskt värde.

Ritningar över smärre förändringar av gatusträckningar, konstruktion av
farthinder (vägbulor) etc behöver inte bevaras.

Översiktsritningar rörande vatten och avlopp, el, gas, fjärrvärme samt
spårbunden trafik.

3.3.7 Konstruktionsritningar (maskiner, fordon,
apparater)
Sammanställningsritningar/huvudritningar till maskiner, fordon och apparater
som ej är massproducerade industriprodukter. Det kan röra sig om speciellt
framtagna fordon, maskiner etc som finns i endast ett eller ett fåtal exemplar i
landet. Det kan också röra sig om specialkonstruktioner som kompletterar
eller ansluts till standardprodukter.

3.4.1 Övrigt
Tryckta kartor, som turistkartor och översiktskartor, är oftast de enda
sammanfattande kartor som visar kommunens utseende. Ett arkivexemplar av
sådana kartor bör bevaras.

3.4.2 Gallringsbara kartor och ritningar

CALS är ett rasterfilformat använt för digitala kartor och ritningar. Se RA-FS
2009:23 kap 8 §.
DWG, är ett filformat för CAD-modeller som är standardfilformatet för
AutoCAD, Intellicad och PowerCAD. Det stöds av i stort sett alla CAD-program.
DWG skall inte användas för långtidsförvaring.
IFC-formatet, Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt och öppet
filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program
och andra mjukvaror.
PDF/E-standarden definierar ett dokumentformat som kan användas i byggoch tillverkningsprocesser och det stöder även interaktiva medier inklusive
animering och 3D, varför det lämpar sig för geospatiala data.
Se RA-FS 2009:2 3 kap 7 - 8 §§.
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3.3.6 Ritningar för teknisk försörjning

CAD betyder computer aided design. Termen avser digitalt baserad design.
Med hjälp av ett datorprogam, ett CAD-program, skapas ritningar som
används inom konstruktion och arkitektur.
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Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2014/610
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lena Johansson

Datum 2015-08-17

Regionstyrelsen

Remiss. Funktionellt prioriterat vägnät
Förslag till besl ut
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Trafikverket enligt bifogat
förslag till remissyttrande.

Inledning
Region Gotland har tidigare lämnat synpunkter på Trafikverkets förslag till
funktionellt prioriterat vägnät (RS § 78/2015). Traflkverket har tagit del av regionens
synpunkter och har nu återkommit med kompletteringar av sitt förslag till funktionellt
vägnät. Traflkverket avser att fatta beslut om funktionellt prioriterat vägnät i
september. Inför det önskar Traflkverket få regionens bekräftelse på om man står
bakom utpekandet av vägnätet.

Bakgrund
Region Gotland ansåg i det tidigare remissvaret att man inte kunde ställa sig bakom
förslaget till utpekat funktionellt vägnät. Regionen ansåg att förslaget måste
kompletteras med vägsträckorna:
CD

Väg 141 Klintehamn - Hemse. På grund av godstransporter.

III

Väg 149 och väg 688 Kappelshamn - Lärbro. På grund av godstransporter.

III

CD

•

Anslutningarna till Slite hamn. På grund av godstransporter om användningen
av hamnen ökar.
Väg 143 Visby - Ljugarn. Ljugarn viktig serviceort.
Väg 146 Ala - Kräklingbo, väg 631 I<:räklingbo - Katthammarsvik.
Katthammarsvik viktig serviceort.

Av regionens förslag till kompletteringar återstår anslutningsvägarna till Slite hamn.
Traflkverket anser att det är lämpligt att återkomma till dessa vägar, om och när
användningen av hamnen ökar.
Regionen tog i sitt tidigare yttrande också upp vikten av att det vägnät som inte är
utpekat att ingå i det funktionella vägnätet kan utvecklas så att tillgängligheten kan
stärkas. Trafikverket framför här att man delar regionens synpunkter på vägnätets

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland

J
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Regionstyrelsen

Ärendenr RS 2014/610

betydelse för den regionala utvecklingen och att det gäller även för andra vägar än de
som pekats ut som funktionellt prioriterade.
Traflkverkets avsikt är att kunna hålla det funktionellt prioriterade vägnätet aktuellt.
Som exempel menar man att detta lämpligen skulle kunna göras i samband med
arbetet med länsplanerna eller på initiativ från regionen.

tf. regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/610

Reg ionstyrelsen

Handlingstyp Remissyttrande
Datum 2015-08-17

Trafikverket

_Remiss. Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har gett Region Godand tillfälle att lämna synpunkter på ett reviderat
förslag till funktionellt prioriterat vägnät.

Synpunkter
Trafikverkets reviderade förslag till funktionellt vägnät överensstämmer till största
delen med de kompletteringar Region Godand i sitt tidigare remissvar ansåg vara
nödvändiga för att kunna godkänna förslaget. Det gäller vägsträckorna: väg 141
Klintehamn - Hemse, väg 688/149 Kappelshamn - Lärbro, väg 149 Visby - Lärbro,
väg 143 i hela sträckan Visby - Ljugarn, väg 146 Ala - Kräklingbo och väg 631
- Kräklingbo - Katthammarsvik.
Kvarstår gör dock anslutningarna till Slite hamn. Här menar Trafikverket att det är
lämpligt att återkomma till dessa, om och när användningen av hamnen ökar.
Regionen instämmer i att den lösningen för närvarande är tillräcklig. Trafikverkets
intention om att hålla det prioriterade vägnätet aktuellt är betydelsefullt. Möjligheter
till översyn och revideringar, till exempel som Trafikverket tar upp, i samband med
länsplaneringen och på initiativ från regionen, är viktiga att kunna få till stånd.
Sammantaget innebär Trafikverkets kompletteringar att regionen kan ställa sig bakom
förslaget till funktionellt prioriterat vägnät.

Björn Jansson
ordförande
Per Lindskog

tf. regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se
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TRAFIKVERKET

Region Gotland

Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit del av Region Gotlands synpunkter på förslag till prioriterat vägnät. Vi delar Regionens
synpunkter på vägnätets betydelse för den regionala utvecklingen och detta gäller även för andra vägar än de som
pekas ut som funktionellt prioriterade.
Avsikten med utpekande av ett funktionellt prioriterat vägnät är att peka ut de vägar som har den allra största
betydelsen och där funktionaliteten särskilt bör utvecklas/bevaras i samband väghållning och andra åtgärder.
Trafikverket vill också påpeka att det är ett gemensamt ansvar för de olika myndigheterna att i samhällsplaneringen
verka for fortsatt god funktionellt på vägnätet.
Utpekandet av ett funktionellt prioriterat vägnät påverkar inte det ansvar som Trafikverket har för funktionen
också för övrigt statligt vägnät. Det är också vår avsikt att fortsätta arbetet med utpekande av bärighetsvägnät och
för turistvägnät.
Trafikverkets avsikt är att utpekandet ska ske i samråd med de ansvariga planupprättarna så att detta ska kunna
fungera som ett gemensamt underlag i arbetet. Trafikverket kommer därför inte att fatta något beslut om
utpekande av det funktionellt prioriterade vägnätet som regionen inte står bakom. Det är vår avsikt att det
funktionellt prioriterade vägnätet ska hållas aktuellt. Det kan vara lämpligt att återkommande se över detta kopplat
till arbetet med länsplanerna. Initiativ till revidering av nätet kan också tas av regionen i kopplat till faktiska
förändringar som påverkar vägnätet och dess användning.
Med utgångspunkt de av Region Gotland framförda synpunkter föreslår Trafikverket att följande kompletteringar
görs jämfört med remitterat förslag:
Väg 141 Klintehamn-Hemse med funktion för godstransporter och kollektivtrafik
Väg 688/149 Kappelshamn - Lärbro med funktion för godstransporter
För väg 149 Visby - Lärbro som tidigare är föreslaget att ingå i det funktionellt prioriterade vägnätet kompletteras
med funktion för godstransporter
Väg 143 i hela sträckan Visby - Ljugarn med funktion för dagliga personresor
Väg 146 Ala - Kräklingbo (från korsning väg 143), väg 631 Kräklingbo - Katthammarsvik med funktion för dagliga
transporter
Avseende anslutningar till Slite hamn anser Trafikverket att det är lämpligt att den frågan väcks när och om
användningen av hamnen ökar. A,tt anslutningarna inte pekas ut i detta skede påverkar inte konyseta
ställningstaganden om hamnanslutningarna i ett eventuellt kommande utvecklingsskede.
Trafikverket avser fatta beslut om funktionellt prioriterat vägnät i september 2015. Infor ställningstagandet önskar
Trafikverket få regionens bekräftelse på att regionen står bakom utpekandet och användningen av detta som ett
planeringsunderlag.
Med vänlig hälsning

Enhetschef Samhällsplanering
Trafikverket

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ärendenr RS 2015/374

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 20 augusti 2015

Regionstyrelsen

Försäljning del av Näs Drakarve 1-38
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till kontrakt med Gurli Hallin angående
köp av del av Näs Drakarve 1:38, för ett pris av 433 kr/kvm.

Bakgrund

På 1930-talet upplät dåvarande markägaren mark för uppförande av två mindre
fritidshus på fastigheten Näs Drakarve 1:38 vid Nisseviken. Havdhems kommun
övertog marken på 1960-talet, men först i samband med utbyggnaden av det
kommunala vatten- och spillvattennätet 2010, reglerades upplåtelsen skriftligen då
båda stugägarna erbjöds att köpa den ianspråktagna marken. Detta erbjudande antogs
av den ena stugägaren medan den andra, Gurli Hallin, istället föredrog att arrendera
tomten. Arrendeavtal upprättades och med det avtalet följde en option på att innan
den 1/1 2011 köpa marken för 165 000 kronor (TN 2010-05-26 § 108).

Hallin har nu tänkt om och önskar köpa arrendeområdet. Tekniska nämnden har
ställt sig positiv till en försäljning och har i beslut (TN §145 2015-05-27) godkänt
upprättat köpekontrakt (bilaga 1). Den exakta arealen för den tomt som är aktuell för
försäljning kommer att fastställas i kommande lantmäteriförrättning, men kan grovt
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
Ledningskontoret
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uppskattas till ca 450 – 600 kvm. Priset är i nivå med vad den intilliggande stugägaren
betalade 2010, vilket uppräknat med fastighetsprisindex till dagens nivå blir 433
kr/kvm.
Köparen ska stå för fastighetsbildningskostnaderna. För angöring till den nybildade
fastigheten kommer ett servitut för väg att bildas belastande Näs Drakarve 1:38.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är rimligt att gå Hallin till mötes i dennes begäran
att tillåtas köpa den arrenderade tomten. Tomten har nyttjats av Hallin under lång tid
och är bebyggd med ett fritidshus tillhörande arrendatorn. Priset bedöms som
marknadsmässigt, med hänsyn tagen till den långa arrendeperioden samt det faktum
att det ansluter till den nivå som gällde vid försäljningen av intilliggande tomt med
samma förutsättningar.
Ledningskontoret förslår regionstyrelsen att godkänna förslag till köpekontrakt med
Gurli Hallin angående köp av del av Näs Drakarve 1:38 för ett pris om 433 kr/kvm.
Den exakta köpeskillingen och arealen ska bestämmas i samband med kommande
lantmäteriförrättning.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1. Köpekontrakt

2 (2)
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och Gurli Hallin,
320131-3222, Stora Vägen 23, Box 118, 62316 Havdhem, nedan kallad köparen, har
följande avtal träffats.

§1
Överlåtelse,
köpeskilling

Regionen överlåter till köparen mark ungefärligen motsvarande
redovisat område på bilagd karta vilken ska avstyckas från
fastigheten Gotland Näs Drakarve 1:38. Den exakta
avgränsningen och arean fastställs vid kommande
lantmäteriförrättning.
För området ska köparen till regionen betala en köpeskilling
motsvarande 433 kronor per kvadratmeter.

§2
Köpeskillingen ska betalas inom 20 arbetsdagar efter
Köpeskillingens tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotlands
erläggande
bankgirokonto 339 - 8328, med angivande av vad betalningen
avser.
§3
Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde vid avslutad
fastighetsförrättning.
Betalas inte köpeskillingen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

§4
Hävning av köp

§5
Köpebrev och
lagfart

§6
Fastighetsbildning

I det fall köparen på tillträdesdagen inte betalar köpeskillingen och
inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen rätt att häva
köpet.
Så snart köpeskillingen erlagts överlämnar regionen till köparen
kvitterat köpebrev. Köparen får inte söka lagfart förrän köpebrev
har upprättats.
Regionen ansöker om avstyckning och köparen svarar för
kostnaderna för denna förrättning.

§7
Skatter, övriga
avgifter m m

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar fastigheten
betalas av regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av
köparen för tiden därefter.

§8
Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

§9
Nyttjanderätter
och servitut

Fastigheten omfattas inte av inskrivna rättigheter o dyl enligt det
officiella fastighetsregistret. Fastigheten belastas inte heller i övrigt
av några andra kända rättigheter eller nyttjanderätter.
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§10
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Köparen har rätt att för angöring till det överlåtna området ta väg
över Näs Drakarve 1:38 i den huvudsakliga sträckning som anges
på bifogad karta. Det åligger köparen att på egen bekostnad och i
samråd med innehavaren till Näs Drakarve 1:130 utföra de
arbeten och inhämta de eventuella tillstånd nödvändiga för
anläggande av angöringsvägen.

Tillkommande
servitut

Köparen äger enligt 7 kapitlet 10 § jordabalken rätt att trygga
denna rätt genom inskrivning av detta avtal. Köparen svarar för
ansökan om samt kostnaderna för inskrivning. Denna rättighet kan
även säkras genom bildande av officialservitut vid kommande
lantmäteriförrättning, vilket skall bekostas av köparen.

§11

De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och
inteckningskostnaderna samt övriga med köpet förenade
kostnader betalas av köparen.

Kostnader för
ägareövergången

§12

I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap
jordabalken eller annars i lag anges om köp av fastighet. Köparen
har således noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och
avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även om
dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.

Övrigt

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

fL!

2015

Gurli Hallin

Visby den

f

2015

För Region Gotland
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

145

AU §

82

Försäljning del av Näs Drakarve 1:38

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
kontrakt med Gurli Hallin angående köp av del av Näs Drakarve 1:38.

Ärendet återremitterades från tekniska nämnden enligt TN § 82.
Nämnden hade ställt sig frågande om prissättning vid det äldre köpet och det nu
föreslagna om vad som gäller för anslutning till vatten- och spillvattennätet. Frågan
ställdes även om vad som gäller för strandskyddet.
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef planerings- och
utvecklingsavdelning, Ann-Sofi Lindskog, att indexuppräkning har skett för
likabehandling av det tidigare köpet och den nu planerade.
Att strandskyddet gäller för hela Nisseviken.

Enligt TN § 82:
Vid slutet av 1930-talet upplät dåvarande markägaren mark för uppförande av två
mindre fritidshus på fastigheten Näs Drakarve 1:38 vid Nisseviken.
Havdhems kommun övertog marken på 1960-talet men först i samband med utbyggnaden
av det kommunala vatten- och spillvattennätet 2010 reglerades upplåtelsen skriftligen då
båda stugägarna erbjöds att köpa den ianspråktagna marken.
Detta erbjudande antogs av den ena stugägaren medan den andra, Gurli Hallin, istället
föredrog att arrendera tomten. Arrendeavtal upprättades och med det avtalet följde en
option på att innan den 1/1 2011 köpa marken för 165 000 kronor (TN 2010-05-26 § 108).
Hallin har nu tänkt om och även hon vill köpa arrendeområdet. Förvaltningen ser ingen
anledning att avvisa en sådan förfrågan och har därför upprättat ett köpekontrakt som
omfattar arrendemarken plus ytterligare lite mark för angöring av bil mm.
UtdragSbestyrkande:
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Ärendenr RS 2015/77
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 17 augusti 2015

Regionstyrelsen

Begäran om fullgörande av åtagande angående vägunderhåll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att framställningen inte
föranleder någon fullmäktiges vidare åtgärd.

Bakgrund
Inför bildandet av Godands kommun beslutade sammanläggningsdelegerade, som
enligt särskild lag fullgjorde fullmäktigeuppgifter inför kommunsammanläggningen,
den 24 augusti 1970, § 78 om bestämmelser för det kommunala underhållet av de
enskilda vägarna inom Godands kommun. Av 1 § 16. tekniska nämndens reglemente
framgår att nämnden svarar för bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna rikdinjer.
P. R. och P-O. W. har såsom uppgivna företrädare för Langhammars vägsamfållighet
i skrivelser till regionfullmäktige begärt ett klargörande av om fåristerna ingår i det
underhåll om regionen åtagit sig. Tekniska nämnden har i yttrande den 24 juni 2015,
§ 164, bemött samfällighetens påståenden.
Bedömning
Ledningskontoret anser att i tekniska nämndens uppdrag för enskild väghållning
ingår att tolka och lämna besked om gränserna för regionens frivilliga åtagande (s.k.
partsbesked). Med beaktande av reglerna för medborgarförslag, bedöms det rimligt
att fullmäktige ändå behandlar ärendet i detta fall.
Av tekniska nämndens yttrande i ärendet framgår att regionens åtagande enligt
sarnrnarJäggningsdelegerades beslut aldrig har omfattat underhållet av fåristat,
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning. (Skulle regionens åtagande
vad avser enskilda vägar anses behöva utökas till att även omfatta färistar, skulle ett
sådant förslag först behöva behandlas i budgetberedningen).

(
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

164

AU §

95

Langhammars Vägsamfällighet begäran om fullgörande
av ätagande ang färister

RS 2015/77:1, TN 2012/573

Tekniska nämndens beslut
•

Förvaltningens skrivelse överlämnas som svar till regionstyrelsen.

Förvaltningen informerar, enligt uppdrag från arbetsutskottet, att vägen från Lansa till
Norra Gattet tillhör Trafikverket och att inga bidrag till fårister på vägar går att hitta på
fas tlandet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden.

Langhammars vägsamfållighet har i en skrivelse, dat 2015-02-10, (Dur RS 2015/77:1) till
regionfullmäktige framfört bland annat att ... 'Langhammars vägsamfällighet begär att
Regionfttllmäktige tillser att åtagandetfrån 27 oktober 1964 fl!is och att färistertta därmed
underhålls. Anser Regionfttllmäktige attfälistertta pliitsligt inte ingår i lmderhållsansvaret vill vi ha ett
iiverklagbart besittt i denna fråga. "
Regionstyrelsen remitterade ärendet till tekniska nämnden 2015-03-17, RS 2015/77:1.
Teknikförvaltningen har i en skrivelse, dat 2015-04-05, lämnat svar till tekniska
nämnden, TN

2012/573.

Ordföranden påminner om att tekniska nämnden redan beslutat i ärendet enligt
TN § 276/2013.
Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden undersöka följande:
Bo Ekelund (]'vI) efterfrågar om väg från Lansa till Norra Gattet får bidrag.
Eva Gahnströms (C), föreslår att förvaltningen undersöker hur fårister i andra delar av
landet t ex Småland, finansieras.

Protokollsutdrag RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr TN 2012/573

Planerings och utvecklings avd.
lEnhet Mark och stadsmiljö
Lennart Klintbom
Trafikplanerare

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 5 april 2015

Tekniska nämnden

Angående skrivelse från Langhammars Vägsamfållighet "begäran om
fullgörande av åtagande."

Förslag till beslut

Skicka förvaltningens skrivelse som svar till Regionstyrelsen.

Bedömning

I skrivelsen anges det att Fårösunds kommunfullmäktige 1964 fattat ett
beslut om att överta vägunderhållet för den enskilda vägen
Langhammars nr 284. Sedan dess har Fårösunds kommun, senare
Godands kommun skött vägunderhållet och erhållit det statliga bidraget
för underhållet.
Kommentar; Det stämmer att Fårösunds kommun beslutat att överta
vägunderhållet för en del enskilda vägar på Fårö. Samma beslut har fattats i de
flesta av Godands kommuner innan kommunsammanslagningen och bildandet
av Godands kommun. När sammanslagningen av alla kommuner skulle ske
bildades en grupp med representanter från kommunerna. Den gruppen
kallades "sammanläggningsdelegerade" och fick i uppgift att sammanställa
kommunernas olika regler till ett gemensamt regelverk för Godands kommun.
I § 78 1970-09-07 finns "sammanläggningsdelegerades beslut angående
bestämmelser för det kommunala underhållet av de enskilda vägarna inom
Godands kommun." I dessa bestämmelser finns ingående beskrivningar om
vad som skall ingå i vägunderhållet. Underhåll av grindar eller fåristar finns
dock inte angivet som något som Godands kommun skall ta ansvar
för. Grindar och fåristar är ingen väganordning.

I Vägsamfällighetens skrivelse anges att det 1957 genomfördes en
förättning enligt lagen om enskilda vägar beträffande vägen
Langhammars-Broskogs-Hammars. I förättningshandlingama är det
klarlagt att kostnad och framtida underhåll för grindar skall belastas
vägsamfälligheten. I protokoll från 1957-03-20 protokoll, 9 § skrivs att
"Närvarande sakägare äro likaledes eniga om att vägföretaget skall svara
för grindarnas uppsättande och för deras framtida underhåll". I
protokoll från 1957-05-28, 14§ 3 st anges att vägföretaget skall stå för
kostnad för grindar i samband med omdragning av vägel1. Den 28 maj
1957 bildades formellt Langhammars vägsamfällighet i Fårö Socken. I

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post sbf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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stadgama för vägsamfiilligheten framgår att man enligt förättning
avslutad 28 maj 1957, att de vägunderhåUningsskyldiga skaU bygga och
underhåUa vägen gemensamt.
Kommentar; Det klargjordes redan 1957 att "det är klarlagt att kostnad och
framtida underhåll för grindar skall belastas vägsamfälligheten".

Vägsamfiilligheten skriver vidare att vägföreningen senare tagit fuUt
ansvar för grindar och gaUerbroar framgår i samband med
upphandlingen av gaUerbroarna (1958-02-16), uppsättning av reflexer på
grindar och stolpar vid gaUerbroar.
Kommentar; Vägsamfälligheten likställde redan 1958 att grindar och
gallerbroar hade samma syfte. Syftet var att hägna tamboskap.

Vägsamfiilligheten skriver; I protokoU från den 11 oktober 1964 framgår
att man behandlat en skrivelse från kommunen angående överlämnande
av vägunderhåUet tiU kommunen. Arsmötet beslutade enhälligt att
vägen överlämnas efter länsstyrelsens bestämmande, och att kommunen
övertar vägsamfiillighetens åtagande såväl enligt laga förrättning som
övriga förpliktelser angående vägunderhåUet som vägsamfiilligheten
åtagit sig. Enligt vägsamfiillighetens protokoU från den 2 december 1964
lästes ett pro tokoU från Kommunfulhnäktige (Fårösunds kommun)
27/101964, angående kommunens övertagande av vägunderhåUet.
Fårösunds kommun övertog då väghåUningsansvaret för flera enskilda
vägar på Fårö.
Kommentar; Vägsamfälligheten gör här en feltolkning av innebörden av
vägunderhåll/väghållnings ansvar. Vägunderhålls ansvar/Väghållnings ansvar tog
Gotlands kommun på sig på en del av de enskilda vägarna i samband med
sammanläggningsdelegerades beslut 1970. Det är dock stor skillnad på
väghållnings an svar och väghållaransvar. På Langhammarsvägen är
Langhammars Vägsamfällighet väghållare Guridiskt ansvariga) men Region
Gotland har ett frivilligt påtaget (kan ändras av Regionfullmäktige) åtagande för
del av vägunderhållet. Om det hade varit så att Fårösunds kommun hade blivit
väghållare för nämnda väg 1964 hade Langhammars Vägsamfällighet blivit
upplöst och då bara funnits i sju år. Så är inte fallet och Langhammars
Vägsamfällighet existerar fortfarande efter 5~ ar.

Vägsamfiilligheten skriver; Alltsedan 1965 fram tiU 2011 har först
Fårösunds kommun sedan Gotlands kommun ombesörjt hela
underhåUet av vägen. Kommunen har bland annat asfalterat vägen
under 1980-talet, bytt ut en komplett gaUerbro med grind samt
ombesörjt underhåll av gallerbroar och trasiga grindar. Sammantaget
finner vi att Regionen måste anses ha det fuUa ansvaret för underhåUet
av Langhammarsvägen inldusive grindarna, dels genom KF protokoU
27/101964 dels genom Kommunens faktiska handlande sedan dess.
Kommentar; Gotlands kommun har i samråd med vägföreningen ansökt om
medfmansiering för att på 1980-talet kunna belägga vägen till Langhammars.
Vägverket har då beviljat särskilt investeringsbidrag för att fmansiera
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beläggningen. Gotlands kommun tillsköt resterande investeringsmedel för att
en beläggning skulle kunna genomföras. Anledningen till att medel för
beläggning beviljades var att Vägverket bedömde att vägen var viktig för det
rörliga friluftslivet och turism. Detsamma gäller för utbytet aven befmtlig
gallerbro. Kommunen i samråd med vägföreningen sökte investeringsbidrag
från Vägverket för att ersätta en gallerbro. Investeringsbidraget beviljades av
Vägverket vilket betydde att den gallerbron kunde bytas ut. Observera att detta
var investeringar där statlig fmansiering utgick och har därför inget med ansvar
för drift och underhåll att göra. Kommunen har också lagat gallerbroar och
gallergrindar men det har då handlat om mekaniska skador som uppkommit i
samband med vinterväghållning. När vintevägshållningsfordon skadat grindar
och broar är det självklart att man återställer dessa i befmtligt skick. Detta har
heller inget att göra med ansvar för drift och underhåll av fåristarna. Fårösunds
Kommuns beslut 1964 upphävdes i samband med att
sammanläggningdelegerade beslutade om att samma regler för underhåll av
enskilda vägar skulle gälla inom Gotland kommun. Detta säkerställde ett lika
behandlande som krävs enligt kommunallagen. I de fall Region Gotland har
åtagit sig att hjälpa till med underhållet av enskilda vägar med statsbidrag skall
vägsamfålligheterna överlämna sitt statsbidrag till Region Gotland. Regionen
utför sedan underhållet upp till den nivå som fastställts i Traflkverkets skötsel
plan. Om andra åtaganden fmns eller ytterligare underhåll anses nödvändigt av
vägsamfålligheterna får samf.:'illigheten själva stå för den kostnaden. I takt med
att statsbidraget minskas (har påbörjats) måste Regionen skjuta till med pengar
eller minska sin del av åtagandet för skötsel av enskilda vägar. Sådana beslut
kommer att krävas av Regionfullmäktige framöver.

Langhammars vägsamRillighet har varit i kontakt med Trafikverket
angående frågan om Riristar. Trafikverket hävdar att en Ririst inte är en
väganordning och inte är en sådan anordning tiU vilken Trafikverkets
statsbidrag kan användas tiU för underhåll. Som medlemmar i
Riksföreningen Enskilda vägar, har vi fått ett utlåtande att färister är en
väganordning. Oavsett Trafikverkets officieUa hållning har genom
beslutet 1964 Regionen fått ansvaret för hela vägunderhåUet varför det är
ointressant om Trafikverkets statsbidrag täcker kostnaderna för
färistarna eUer ej. Täcker inte statsbidraget kostnaderna för underhåUet
får Regionen använda regionala medel för ändamålet.
Kommentar; Statsbidrag utgår inte till underhåll av färistar (inte till
gatubelysning heller) på enskilda vägar. Underhåll av fåristar ingår heller inte i
det åtagande som Gotlands kommun beslutade om 1970. Övrig stängsling för
djurhållning ingår heller inte i Regionens åtagande. Fårösunds Kommuns
beslut 1964 upphävdes i samband med att sammanläggningdelegerade
beslutade om att samma regler för underhåll av enskilda vägar skulle gälla inom
Gotlands kommun. Detta säkerställde ett "lika behandlande" som krävs enligt
kommunallagen

VägsamRillighet skriver; Vi begär att RegionfuUmäktige fastställer det
ansvar Regionen åtagit sig genom beslutet i Fårösunds kommun 1964
och meddelar Telmiska nämnden vilka åtaganden Regionen har
avseende Langhammarsvägen. Anser RegionfuUmäktige att underhållet
av färister ej ingår i vägunderhåUet trots ovan presenterade fakta begär
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Langhammars vägsamfällighet att ett överklagbart beslut fattas i frågan.
Kan ej beslutet överklagas förvaltningsrättsligt överväger
vägsamfällighetsföreningen att stämma Regionen i allmän domstoL
Som yttersta åtgärd är Vägsamfällighetföreningen beredd att återta
vägunderhåUet och avsäga sig statsbidraget och stänga vägen för ej
behörig motorfordonstrafik.
Kommentar; Fårösunds kommuns beslut har upphört att gälla i och med
sammanläggllingsdelegerades beslut 1970. Sammanläggllingsdelegerades beslut
är inte längre överklagllingsbart. Ett återtagande av vägunderhållet stämmer
inte med Vägsamfållighetens resonemang (i tredje stycket i deras skrivelse) men
är givetvis helt möjligt. Om vägsamfålligheten avser att avsäga sig både
statsbidraget och Regionens stöd står det givetvis föreningen fritt att stänga av
vägen för ej behöriga motorfordon. För övriga användare är den användbar
utifrån allemansrättens grunder. I sammanhanget måste man vara klar över alla
bakomliggande rättigheter som kan fInnas liksom muntliga överenskommelser
att använda vägen som kan ha lämnats av någon fastighetsägare för att på så
sätt undvika att vidta en regelvidrig åtgärd. Med beaktande av att det troligtvis
har bildats en del nya fastigheter efter bildandet av vägföreningen måste i vart
fall en ny omprövnings förrättning ske för att klargöra behörigheten till att
använda vägen. Innan dess får det inte anses möjligt att stänga av någon väg.

Vad beträffar "Synpunkter på tekniska nämnden" har ärendet sedan det
registrerades 2012-03-22 ytterligare 19 st åtgärder/handlingar registrerade på
ärendet. (Arendelistan bifogas)

TKF/Planering- och utvecklings avd.

Ann-Safi Lindskog
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Langhammars 2397

BEGÄRAN

62466 FÅRÖ

2015 -02- 11
REGJON GOTLAND

Regionfullmäktige
62181 VISBY

Begäran om fullgörande av åtagande
Vi tillskriver Regionfuflmäktige i egenskap av efterföljare av Fårösunds kommunfullmäktige. Den 27
oktober 1964 fattade Fårösunds kommunfullmäktige ett beslut att överta vägunderhållet för den
enskilda vägen Langhammars nr 284. Sedan dess har Fårösunds kommun, senare Gotlands kommun
skött vägunderhållet och erhållit det statliga bidraget för underhållet. Fram till 2011 har kommunen
skött hela vägunderhållet inklusive färister. Efter 2011 upphörde underhållet av de 10 färister som
finns längs Langhammarsvägen. Vi har haft en skriftväxling med Tekniska nämnden i denna fråga
utan framgång. Övertagandet av underhållsansvaret för Langhammarsvägen skedde genom beslut av
Fårösunds kommunfullmäktige. Behörig myndighet att ompröva omfattningen av åtagandet torde
vara Regionfullmäktige snararen än en enskild nämnd inom regionen. Langhammars vägsamfällighet
begär att Regionfullmäktige tillser att åtagandet från 27 oktober 1964 följs och att färisterna därmed
underhålls. Anser Regionfullmäktige att färisterna plötsligt inte ingår i underhållsansvaret vill vi ha ett
överklagbart beslut i denna fråga.
Historik
År 1957 genomfördes en förrättning enligt lagen om enskilda vägar beträffande vägen Langhammars
- Broskogs - Hammars. I förrättningshandlingarna är det klarlagt att kostnad och framtida underhåll
för grindar skall belastas vägsamfälligheten. I protokoll från 1957-03-20 protokoll, 9 § skrivs att
"Närvarande sakägare äro likaledes eniga om att vägföretaget skall svara för grindarnas uppsättande
och för deras framtida underhåll". I protokoll från 1957- 05-28, 14§ 3 st anges att vägföretaget skall
stå för kostnad för grindar samband med omdragning av vägen. Protokollen är uppsatta av Hans E.
Lundström, Distriktslantmätare. Den 28 maj 1957 bildas formellt Langhammars vägsamfällighet i Fårö
Socken. I stadgarna för vägsamfälligheten framgår att man enligt förrättning avslutad 28 maj 1957,
att de vägunderhåflningsskyldiga skall bygga och underhålla vägen gemsamt.

Langhammarsvägen kom att dras om och byggas i enlighet med förrättningen och stat och kommun
tog den största delen av kostnaden.
Att vägföreningen senare tagit fullt ansvar för grindar och gallerbroar framgår i samband med
upphandlingen av gallerbroarna(1958-02-16), uppsättning av reflexer på grindar och stolpar vid
gallerbroar (protokoll 1963-02-27). I protokoll från den 11 oktober 1964 framgår att man behandlat
en skrivelse från kommunen angående överlämnande av vägunderhållet till kommunen. Årsmötet
beslutade enhälligt att vägen överlämnas efter länsstyrelsens bestämmande, och att kommunen
övertar vägsamfällighetens åtagande såväl enligt laga förrättning som övriga förpliktelser angående
vägunderhållet som vägsamfälligheten åtagit sig.
Enligt vägsamfällighetsföreningens protokoll från den 2 december 1964 lästes ett protokoll från
Kommunfullmäktige (Fårösunds kommun) 27/101964, angående kommunens övertagande av
vägunderhållet. Fårösunds kommun övertog då väghållningsansvaret för flera enskilda vägar på Fårö.
Enligt ett protokoll från Fåräsunds kommunalnämnd den 7 maj 1965 anges att Langhammars
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vägsamfällighet har hemställt att, "när nu kommunen övertagit skötsel och underhåll av nämnda väg
och inget kommunalt bidrag för underhållet kommer att utgå, den resterande delen av bidrag till
anläggningskostnader för gallerbroar måste utbetalas". Nämnden gick på samfällighetens linje och
utbetalade 3.097 kr som var kvar att betala för uppförande av gallerbroarna. Vad
vägsamfällighetsföreningen menade med att inget kommunalt bidrag skulle utgå var att tidigare när
vägen varit underhållen av vägföreningen fick man bidrag till underhållet av kommunen men nu när
kommunen övertagit ansvaret fanns inget behov av bidrag till föreningen längre. Vägsamfälligheten
avslutade med att utbetala alla innestående medel på samfällighetens konto till Fårösunds kommun.
En åtgärd som måste anses märklig om ansvaret för färisterna skulle ha kvarstått!

Regionens åtaganden
Alltsedan 1965 fram till 2011 har först Fårösunds kommun sedan Gotlands kommun ombesörjt hela
underhållet av vägen. Kommunen har bland annat asfalterat vägen under 1980-talet, bytt ut en
komplett gallerbro med grind (färist nummer ett från länsvägen sett) samt ombesörjt underhåll av
gallerbroar och trasiga grindar. Sammantaget finner vi att Regionen måste anses ha det fulla ansvaret
för underhållet av Langhammarsvägen inklusive grindarna, dels genom KF protokoll 27/10 1964 dels
genom Kommunens faktiska handlande sedan dess.
Langhammars vägsamfällighet har varit i kontakt med trafikverket angående frågan om färister.
Trafikverket har genom tjänstemannen Nils-Olof Lindberg hävdat att en färist inte är en
väganordning och inte är en sådan anordning till vilken trafikverkets statsbidrag kan användas till för
underhåll. Vi har begärt att få reda på vem på trafikverket som tolkat regelverket så men utan
framgång, Nils-Olof Lindberg hänvisar till en anonym expertgrupp. Som medlemmar i Riksföreningen
Enskilda vägar, REV; har vi fått ett utlåtande från REV att färister är en väganordning. Enlig REV
framgår enligt Trafikverkets standarbeskrivning för grundpaket drift (SBD) vad en vägentreprenad ska
innehålla. Under avsnittet om vägutrustning så finns beskrivet hur skötsel och underhåll ska ske för
en färist. REV:s ståndpunkt är att en färist är en väganordning eftersom trafikverket ska underhålla
den enligt standardbeskrivningen. Anmärkningsvärt är att trafikverket nyligen har bekostat
renoveringen av färister på den statliga vägen till Norra Gattet på Fårö! På denna väg har trafikverket
plötsligt uppfattningen att åtgärden ingår i deras väghållningsskyldighet, vid muntlig förfrågan till
trafikverket uppger en tjänsteman, Ann-louise Almgren, att det är grindarna som är djurhåJlarnas
ansvar och själva färisten är en del av vägbanan som ingår i underhållsansvaret för de allmänna
vägarna. Hon uppger dock att hon inte är specialist på området och därför inte kan ge säkra svar. Helt
klart är dock att Trafikverket beställt Nybergs entreprenad att underhålla färisterna på vägen till
Norra Gattet och att det är trafikverket som bekostat underhållet. För övrigt uppför trafikverket
själva färister som hinder för vilt från tillfartsväger till större vägar vid vissa vägar på fastlandet.
Oavsett trafikverkets officiella hållning har genom beslutet 1964 regionen fått ansvaret för hela
vägunderhållet varför det är ointressant om trafikverkets statsbidrag täcker kostnaderna för
färisterna eller ej. Täcker inte statsbidraget kostnaderna för underhållet får regionen använda
regionala medel för underhållet.
Langhammarsvägen går till några av Gotlands mest populära turistmål, Langhammars raukar och till
vägen som går förbi Helgumannens fiskeläge och Bjergets raukområde (populärt kallat Digerhuvud).

Vi bedömmer att 95 % av trafiken på vägen är relaterad till besök till besöksmålen ovan. Vi är färre än
15 fasta hushåll längs vägen. Att vägsamfälligheten eller enskilda djurhållare ska bekosta underhåll av
färister är absurt sett till vilka som nyttjar vägen. Vi begär att regionfullmäktige fastställer det ansvar
regionen åtagit sig genom beslutet i Fårösunds kommun 1964 och meddelar Tekniska nämnden vilka
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åtaganden regionen har avseende Langhammarsvägen. Anser Regionfullmäktige att underhållet av
färister ej ingår i vägunderhållet trots ovan presenterade fakta begär Langhammars vägsamfällighet
att ett överklagbart beslut fattas i frågan. Kan det beslutet ej överklagas förvaltningsrättsligt
överväger vägsamfällighetsföreningen att stämma regionen i allmän domstol. Som yttersta åtgärd är
vägsamfälligheten beredd att återta vägunderhållet och avsäga sig statsbidraget och stänga vägen för
ej behörig motorfordonstrafik.
Det är anmärkningsvärt att regionen kan åta sig stora kostnader för turismen genom bland annat
kommunal turistbyrå (om än i bolagsform) och åtaganden i samband med kryssningskaj men
samtidigt anser att enskilda djurhållare och fastboende själva ska stå för delar av kostnaderna för
vägunderhåll till ett av Gotlands topp 10 besöksmål.

Synpunkter på tekniska nämnden
Vi vill för övrigt meddela att vi har synpunkter på hur tekniska nämnden sköter sina åtagandet sett till
kommunallagen och förvaltningslagen. När vi ursprungligen väckte denna fråga kom det att bli till
tekniska nämnden. Inkomna handlingar registrerades aldrig i nämnden utan först efter påstötningar
flera månader efter att handlingarna skickats in blev det ett ärende vid nämnden. Ordföranden i
nämnden beklagade själv i ett e-postmeddelande (2012-10-18 kl 08:51) att skrivelser till nämnden
inte delgavs ordföranden i nämnden och att han skull se över dessa rutiner så det inte upprepades.
Vid en begäran om uppgifter om kostnader för vägunderhållet för Langhammarsvägen de senaste
åren tog det nämnden sju månader att svara. Frågan ställdes 2014-01-30 till tekniska nämnden och
begärt svar erhölls 2014-08-19. Under resans gång försökte nämnden påstå att den väg vi frågat om
var vägen över Bjerget (populärt kallad Digerhuvud) och att det var länsstyrelsen som skulle svara
trots att vi angivit korrekt vägnummer för Langhammarsvägen: 284 med längden 6620 meter. När vi
inte fick det begärda svaret skrev vi "Tänkte höra om ni har lust att svara eller om man ska fråga

justitieombudsmannen om vem som är rätt myndighet att ge mig svar på min fråga?"(e-post 201408-05). Då blev det en reaktion och vi fick uppgift om en schablonkostnad som angavs till 99.300
kr/år och när vi åter begärde att få det svar vi begärt, fick vi till slut faktiskt kostnad per de senaste
fem ren. Det visade sig då att snittkostnaden var 80.827 kr år och inte 99.300 kr.

Fårö 2015-02-10
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Petter W Rimfors

Per-Ove Werling

Ordförande

Vice ordförande
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Ärendenr RS 2015/284
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 30 juni2015

Regionstyrelsen

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet
och kalkindustrins framtid på norra Gotland

Förslag till beslut
Med hänvisning till Ledningskontorets bedömning anses motionen besvarad.

Bakgrund
Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för
arbetstillfållen på norra Gotland men också som viktig råvara för den svenska
stålindustrin där Gotland står för 75 procent av den svenska kalkproduktionen.

Med den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med
hur vi på lång sikt kan utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som
behöver göras för att trygga arbetstillfållen och möjliggöra för nya.
Med anledning av ovanstående har Simon Härenstam (m) i motion yrkat att Region
Gotland påbörjar en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.

Bedömning
Kalkstensindustrin framtid på norra Gotland är dels beroende av de processer som
nu genomförs i svenska domstolar och dels på beslut från regeringen avseende nya
natura 2000 områden. De berörda företagen har som målsättning att fortsätta
verksamheten på norra Gotland om möjlighet ges från domstolar och regering.

Frågan om kalkbrytning på norra Gotland har processats i många år i Region
Gotland. I september 2008, sa dåvarande kommunstyrelsen ja till fortsatt
kalkbrytning, under förutsättning av att Bästeträsks vattenkvalitet som framtida
kommunal vattentäkt inte äventyras. Prioriteringen 1) dricksvatten, 2) arbetstillfällen
och 3) naturvård har sedan dess varit leds~ärna för Region Gotlands agerande vid de
domstolsförhandlingar som pågår rörande tillståndshantering för brytning av kalk på
norra Gotland.
Ledningskontoret bedömer att en utredning om kalkindustrins framtid på norra
Gotland, innan domstolar och regering fattat beslut om framtida markanvändning,
inte kan tillföra någon ny information i ärendet.
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Inom ramen för arbetet med "årets tillväxtkommun 2018" kommer det att
genomföras insatser i form av utredningar och projekt för att utveckla det godändska
näringslivet. Insatserna kommer att genomföras både med ett branschperspektiv och
med ett geografiskt perspektiv. Projekdedningen har under våren genomfört en
"roadshow" och träffat företrädare för näringslivet på norra Godand och diskuterat
näringslivet utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt
Ledningskontoret bedömer att de insatser som görs för att hitta nya
utvecklingsmöjligheter för näringslivet på norra Godand inom ramen för arbetet med
"årets tillväxtkommun 2018" är likvärdiga med vad motionären efterfrågar.
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Visby 2015-04-27

Motion:

Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid paa norra Gotland.

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Kalkbrytningen har under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen på norra
Gotland men också som viktig råvara för den svenska stålindustrin där Gotland
står för 75 procent den svenska kalkproduktionen.

Men den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet
med hur vi på lång sikt ska utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar
som behöver göras för att trygga arbetstillfällen och möjliggöra för nya.

Därför yrkar jag:

att en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins
framtid pa" norra Gotland ska påbörjas

Simon Härenstam (m)
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Ärendenr RS 2015/407
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 21 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad genom nedanstående förslag till åtgärd.
Bakgrund
Eva Nypelius CC) m fl har skrivit en motion där de yrkar att en oberoende fördjupad
granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av hälso- och
sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs. Bakgrunden är enligt motionärerna
att det i dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har en ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Bedömning
Problematiken kring kostnadsutvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården
är, som motionärerna också påtalar, ingen ny fråga och är heller ingen fråga som är
specifik för Gotland. Samtidigt ligger årets prognostiserade underskott på nivåer som
är högre än på många år och ger stora återverkningar på hela Region Gotlands
verksamhet. En orsak som spetsat till situationen är den drastiska minskningen av
olika typer av stimulansbidrag, särskilt den sk kömiljarden som under ett par år
skapat en situation där verksamhetens grundläggande ekonomiska obalans inte synts
tydligt.

Genom åren har olika åtgärdsprogram tagits fram, senast nu, som också nämns i
motionen, Struktur 2015. Det finns en hög medvetenhet i hälso- och
sjukvårdsledningen om de problem som måste hantera. s och det pågår ett
målmedvetet arbete med dessa bl a inom ramen för Struktur 2015. Från
ledningskontorets sida har vi fullt förtroende för det arbete som drivs av hälsosjukvårdsledningen. I rådande situation är därför ledningskontorets bedömning att
en oberoende granskning som specifikt riktar sig mot styrningen och kontrollen av
hälso- och sjukvården försvagar dess ledning i det systematiska arbete som pågår.
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I samband med beslut om besparingsuppdrag 2016-2018 (RF § 181,2015-06-15) fick
regionstyrelsen i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning av
Region Godands ekonomi och styrning enligt upplägget nulägesanalys,
framtidsanalys, ekonomistyrning. Inom ramen för detta uppdrag bör speciellt fokus
läggas på hälso- och sjukvården med hänsyn till verksamhetens strukturella problem,
men då utifrån ett koncernstyrningsperspektiv. Ledningskontoret bedömer att i
nuvarande skede är detta det mest ändamålsenliga sättet att belysa den problematik
motionärerna vill ha belyst utan att störa pågående utvecklingsarbeten.
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CENTERPARTIET

Folkpartiet

Motion:

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Sjukvården på Gotland har under många år haft stora underskott i sin verksamhet och
underskottet för 2015 fortsätter att öka och närmar sig nu enligt prognos ca 70 miljoner
kronor.
Det är i dagsläget svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Det pågår åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att komma tillrätta med
underskotten och arbetet med bland annat Struktur 2015 har förutsättningar att bidra till
detta.
Men de återkommande underskotten och de återkommande problemen avseende
exempelvis bemanning och arbetsbelastning för personalen inom sjukvården på Gotland gör
att det behövs en fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Den oberoende fördjupade granskningen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör därför
exempelvis besvara följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Hur är styr- och kontrollprocessen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplagd?
Hur fungerar tillsynen av styr- och kontrollprocessen?
Görs väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den
interna styr- och kontrollprocessen?
Vilka styrningsåtgärder och kontrollaktiviteter förekommer?
Finns tydliga informationskanaler inom Hälso- och sjukvården såväl vad avser nya
regler/rutiner som när man internt upptäckt brister i organisationen?
Hur säkerställs att förbättrings- och förändringsförslag tas tillvara?
Hur säkerställs att medarbetarna är delaktiga i förbättrings- och förändringsarbetet?

Med anledning av ovanstående yrkar vi;

att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
För Borgerlig samverkan 2015-06-15

Eva Nypelius
Centerpartiet

Simon Härenstam
Moderaterna

Johan Thomasson
Folkpartiet
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 20 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre
hyreslägenheter
Förslag till beslut
" Va-taxan ska justeras på så sätt att "lägenheter utöver två på samma fastighet
med en yta =< 50,0 m2 skall räknas som 0,6 tariffenheter gällande
anslutningsavgifter" .
CD
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till ny lydelse av vataxans text i erforderliga delar.

Förslag till beslut
Bo Björkman (S) föreslår i en motion att VA taxan förändras så att byggandet av
mindre hyreslägenheter stimuleras och föreslår att VA taxan förändras så att
anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras med 50 % för de lägenheter som
är mindre än 50 m2.
Tekniska nämnden har ställt sig bakom huvudprincipen i motionärens förslag, dvs att
va-taxans anläggnings avgifter för mindre lägenheter bör reduceras. Nämnden har
dock bestämt att föreslå fullmäktige att va-taxan justeras på så sätt att "lägenheter
utöver två på samma fastighet med en yta =< 50,0 m2 skall räknas som 0,6
tariffenheter gällande anslutningsavgifter"
Dessutom har nämnden konstaterat att de övergångsbestämmelser som infördes vid
införandet av den nya taxan i samband med införandet av särskild avgift för
dagvatten 2011 numera är helt inaktuella då angiven tidsperiod nu är passerad varför
dessa ska tas bort
Anledningen till nämndens egna taxeförslag är förvaltningens förslag där man delar
uppfattningen att gränsen 50,0 m2 bedöms vara en liten lägenhet. För att följa
vattentjänstlagens intensioner om likabehandling anser förvaltningen inte att man
skall göra skillnad mellan hyreslägenheter och andra bostäder varför någon sådan
skillnad inte föreslås. För att skillnaden bakåt i tiden inte skall bli allt för stor förslår
förvaltningen att reduceringen skall vara 40%. Således föreslås att alla bostäder
utöver två på samma fastighet med en yta =< 50 m2 skall betala för 0,6
tariffenheter/ styck.
Förvaltningen har också gjort en kostnadsmässig beräkning av taxeförändringen och
kommit fram till att dessa inte innebär några nämndvärda förändringar på totalen.
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Bedömning
Att behovet är stort av fler lägenheter och särskilt små lägenheter för unga, studenter
och äldre är väl känt. Att byggbranschen också anser höga kommunala avgifter också
är ett hinder för ett större byggande, särskilt när det gäller hyreslägenheter, är också
känt. Förhoppningsvis kan tekniska nämndens förslag vara ett bidrag till ett ökat
byggande av smålägenheter på Godand. I ljuset av detta har ledningskontoret inget
att invända mot förslaget i sak.
Däremot bör ärendet återremitteras till nämnden för utarbetande av den textmässiga
justeringen av va-taxan som blir följden av förslaget då taxan är av kompliceras natur.
När den nya lydelsen av va-taxan är färdig får ärendet återkomma för slutligt
behandling i fullmäktige.

Bilagor:

Exp till:

Bilaga 1 (notera ocks§ p§ bilagan)
Bilaga 2

2 (2)
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

131

Svar p§ motion om anläggningsavgifter för mindre
lägenheter och redaktionella ändringar av taxan

AU §

66

TN2014j2436

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förvaltningens förslag:
•

Att lägenheter utöver två på samma fastighet med en yta =< 50,0 m2 skall räknas
som 0,6 tariffenheter gällande anslutningsavgifter.

•

Göra de redaktionella förändringar, som innebär att de övergångsbestämmelser som
tidigare gällt, utgår.

Bo Björkman (S) föreslår i en motion att VA taxan förändras så att byggandet av mindre
hyreslägenheter stimuleras. Hans förslag är att VA taxan förändras så att
anläggnings avgi ften för hyresfastigheter reduceras med 50 % för de lägenheter som är
mindre än 50 m2.
En helt annan sak är de övergångsbestämmelser som infördes vid införandet av den nya
taxan i samband med införandet av särskild avgift för dagvatten 2011. Tidsperioden för
dessa är nu passerad och skrivningarna är helt inaktuella.
Förvaltningen föreslår också gränsen 50,0 m2 vilket bedöms som en liten lägenhet. För
att följa vattentjänstlagens intensioner om likabehandling anser förvaltningen inte att
man skall göra skillnad mellan hyreslägenheter och andra bostäder varför någon sådan
skillnad alltså inte föreslås.
För att skillnaden bakåt i tiden inte skall bli allt för stor förslås att reduceringen skall
vara 40%. Således föreslås att alla bostäder utöver två på samma fastighet med en yta
=< 50 m2 skall betala för 0,6 tariffenheterj styck.

; Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-05-27

Protokoll

Forts § 131

Ekonomisk analys
Förslaget innebär sannolikt att anslutningsavgifterna totalt minskar något då varje lägenhet
betalar 13 200:- + moms mindre, enligt årets taxa för verksamhetsområden med vatten,
spillvatten och dagvatten (t.ex. Visby).
sättet ger totalt mer intäkt.

A andra sidan bör det bli fler lägenheter vilket på det

Om man bygger två lägenheter på 50 m2 i stället för en på 100 m2 så blir det en intäkt på
19 800:- x 2 = 39 600:-. En lägenhet ger 33 000:-. Dessutom så blir intäkten för den fasta
brukningsavgiften 1 482:-/ år högre genom att det blir dubbelt antal lägenheter.
Om man i stället gemför att bygga 15lgh på 50 m2 mot 10 19h på 75 m2 så blir resultatet
19800:- x 15 297 000:- mot 33000:- x 10 330000:- . Den fasta brukningsavgiften blir
då 7 410:-/år mer, vilket gör att den minskade anslutningsavgiften "tas gen" på ca 4,5 år.

=

=

Konsekvenser för barn och ungdomar
Om den måttliga taxesänkningen innebär att fler små lägenheter byggs kan det underlätta
för ungdomar att flytta in i egen lägenhet.

Protokollsutdrag

RS

Utdragsbestyrka nde:

173

Visby 2014-06-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Angående anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter.

Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av
lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta gör att kostnaden vid byggandet
av mindre lägenheter blir betydligt dyrare per kvadratmeter boyta vilket får ett direkt
genomslag på hyresnivån. Många kommuner tillämpar i dag en taxesättning där små
hyreslägenheter betalar en halverad anläggningsavgift.
För att stimulera ett ökat byggande av mindre hyreslägenheter föreslår jag att:
Va taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för de
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.

Visby den 16 juni 2014

Bo Björkman (S)

Ärendenr RS 2015/500

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 26 augusti 2015

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner bilagd ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland
AB.

Bakgrund

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram bilagd ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi
Företagspartner Gotland AB.

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB.

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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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %),
nedan kallat moderbolaget, och av Region Gotland (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet.
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2015.
1
Uppdrag
Almi ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
2
Vision, affärsidé och värdegrund
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under
företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.
Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet och är flexibla i tanke och
handling samt affärsmässiga i utförandet.
3
Riktlinjer för verksamheten
Bolagets verksamhet ska utgå från behoven hos företagen regionalt och i enlighet med uppdraget,
visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till
små och medelstora företag
Bolaget ska säkerställa en hög kännedom om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder i
synnerhet med tillväxtpotential. Bolaget ska inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags
livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser 1. Bolaget
ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men prioritera insatser mot företag med hög potential
att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Bolaget ska identifiera
kundens behov, utvärdera kundens tillväxtpotential och som ett resultat av detta erbjuda kunden
bolagets samtliga relevanta tjänster inom rådgivning och finansiering.
Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas även i de verksamheter där detta inte är ett
krav. Bolaget ska därutöver samverka med ägarna och övriga aktörer som har till uppgift att
stödja företagsutveckling och främja internationalisering av regionens näringsliv.
Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov
av finansiering och rådgivning.

1 Med tidiga skeden avses faser där det sker en avgörande förändring i företaget: t ex vid nystart, innan företaget nått positiv cashflow, vid produkt- och tjänsteutveckling i ett etablerat företag eller vid en tydlig expansionssatsning (ofta i samband med en
internationaliseringssatsning).
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Bolaget ska följa koncernens riktlinjer för hållbarhet och mångfald.
Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga de lån och garantier som ingår i koncernens
produktutbud samt tillhandahålla Almis nationella kunderbjudanden inom rådgivning.
Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar,
avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom
bolagets verksamhetsområde. Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska
säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla tjänster inom
rådgivningsverksamheten.
Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner har tecknat ett avtal som bl.a. syftar till att skapa
ett välfungerande och långsiktigt samarbete inom nyföretagarområdet mellan parterna. Ägarna
noterar därvid att Nyföretagarcentrum inte etablerat verksamhet på Gotland. Bolaget ska därför
verka för att kvalitetssäkra nyföretagarrådgivningen i regionen på annat lämpligt sätt.
4
Mål och framgångsmått
Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål:
1. Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen.
2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
3. Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel
kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för
företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.
4. Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som
arbetsplats ska vara minst 4,0 på en 5-gradig skala.
5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att
mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid
varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende
medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.
6. Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
7. Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler
inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen
ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.
8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders
driftskostnader.
9. Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.
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5
Övriga anvisningar
Bolaget ska i övrigt
− inom ramen för bolagets affärsidé medverka till genomförandet av Region Gotlands
näringspolitiska strategier och andra beslut inom den regionala tillväxtpolitiken.
6

Rapportering

− Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur
målen har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga
insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
− Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om framgångsmått.
7
Finansiering av verksamheten
Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2016 medel enligt följande:
Moderbolag

Regional ägare

Summa

Driftsanslag

3 702 157

3 556 974

7 259 131

Tillväxtrådgivning

500 000

480 392

980 392

Total

4 202 157

4 037 366

8 239 523

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Sådana uppdrag kan
tillkomma när som helst under verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet
med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv, har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den

2015

Visby den

Almi Företagspartner AB

Region Gotland

Göran Lundwall

Björn Jansson
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Ärendenr RS 2015/378

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 27 augusti 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Visby hamn nya fenderverk i färjeläge 5 och 6
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med brutto 40 mnkr för anläggning av nya
fenderverk i Visby hamn. Tilläggsanslaget finansieras med 20 mnkr i
investeringsbidrag från Trafikverket/Destination Gotland, 14 mnkr ur tekniska
nämndens egna kapital samt resterande 6 mnkr ur Region Gotlands Eget kapital.
Bakgrund

Fenderfrågan har varit diskuterad sedan 2008, men parterna, Region Gotland och
Trafikverket/Destination Gotland, har inte varit överens. Nu har ett avtal arbetats
fram och godkänts för att kunna genomföra anläggning av nya fenderverk i färjeläge
5 och 6 i Visby hamn.
Tekniska nämnden har inte haft med investeringen i planen då inställningen har varit
att avvakta att ett avtal varit möjligt att upprättas mellan parterna.
Bedömning

Ledningskontoret har varit delaktigt i processen att få fram ett avtal om anläggningen
av fendrar. Då det nu har tillkommit anser ledningskontoret att tilläggsanslaget ska
godkännas så att anläggningen kan genomföras.
De driftsmässiga konsekvenserna innebär ökade kapitalkostnader år 1 med 3,6 mnkr.
Dessa finansieras delvis via investeringsbidraget på 20 mnkr från Trafikverket
(kapitalintäktseffekt är 1,8 mnkr) och resterande via hamntaxan.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

133

Tilläggsanslag - Visby hamn nya fenderverk i färjeläge 5
och 6

AU §

68

TN 2015/924

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Godkänna avtalet mellan Trafikverket/Destination Gotland och Region Gotland
avseende finansiering av nya fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn.

•

Hos regionfullmäktige ansöka om tilläggsanslag med 40 Mkr för anläggning av nya
fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn.

•

Anvisa 50 % av investeringsutgiften med 20 Mkr i investeringsbidrag från
Trafikverket/Destination Gotland för finansieringen.

•

Disponera 14 Mkr av tekniska nämndens eget kapital för finansieringen.

•

Att resterande 6 Mkr finansieras ur regionens eget kapital.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad i tekniska nämnden 27/5.
Utdelas på sammanträdet, en ny skrivelse om finansiering.
Fenderfrågan har varit flitigt diskuterad sedan 2008 men parterna har inte lyckats
komma överens. När stormen EGON drabbade Gotland i början av januari 2015 med
tvingande varvsbesök för en av SF 1500 färjorna och omfattande skador på
fenderverken i hamnen aktualiserades frågan igen. Parterna har nu arbetat fram ett avtal
för att kunna genomföra projektet nya fendrar i färjeläge 5 och 6.
Genom regeländringar efter Estoniakatastrofen har bildäcksnivån höjts på fartygen,
vilket medfört att fenderlisterna i skrovet på fartygen också höjts, vilket i sin tur medfört
att fenderlisterna hamnat över befintliga fenderanordningar och att fartygens skrov
därmed utsätts för oönskade tryckskador.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

Forts § 133
Befintliga fenderanordningar har också nått sin tekniska livslängd med kostsamma
underhållsåtgärder och reparationer som följd.
Förvaltningen bedömer därför att nuvarande fenderverk bör ersättas med nya inom de
närmaste åren. Bedömningen är därför att en del av kostnaden för projektet är att
betrakta som reinvestering och ska bäras av regionen.
För projektet, investeringsåtgärder i fenderverken för färjeläge 5 och 6, är parterna
överens om att § 10 i det gamla avtalet från 2008 skall tillämpas. Den reglerar att
extraordinära förbättringar, utbyggnader och/eller ombyggnader som avses finansieras
genom höjning av hamnavgiften ska förhandlas separat och regleras i tilläggsavtal.
Sådant tilläggsavtal skall, för att vara giltigt, skriftligen godkännas av Trafikverket.
Då tekniska nämndens ekonomiska resurser är begränsade, har inställning varit att
ekonomiska medel i investeringsplanen avsätts först då avtal kunnat upprättats mellan
parterna, vilket innebär att projektet inte finns med i tekniska nämndens
investeringsplan.
Parterna har nu tagit fram ett förslag till avtal som innebär att kvalitén på fenderverken
för linjetrafiken i Visby hamn ökar och därmed minskar risken för störningar.
Då ekonomiska medel inte har avsatts i investeringsbudgeten måste detta nu hanteras.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden, att avtalet mellan Trafikverket/Destination
Gotland och Region Gotland godkänns, och att hos regionfullmäktige ansöka om
tilläggsanslag med 40 Mkr för investeringens genomförande.
Tekniska nämndens föreslås hantera finansieringen genom att:
anvisa 50 % av projektkostanden, dock max 20 Mkr, i investeringsbidrag från
Trafikverket/Destination Gotland för finansieringen.
Disponera 14 Mkr av tekniska nämndens eget kapital för finansieringen.
Disponera 6 Mkr ur regionens egna kapital.
Enligt regionens redovisningsprinciper ska investeringsutgifter bruttoredovisas, vilket
innebär en total investeringsutgift med 40 Mkr (8 Mkr 2015 och 32 Mkr 2016).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

Forts § 133
Förvaltningens samlande bedömning är att det är ett väl genomarbetat avtal som
föreligger och staten genom Trafikverket/Destination Gotland gör det möjligt att höja
kvalitén i de för linjetrafiken så viktiga fenderverken. Projektet kommer att innebära att
risken för störningar i linjetrafiken kommer att minska. Vilket är ett tydligt uttalat mål
för alla inblandade parter.
Ekonomisk analys
Investeringsutgifter upptas med 40,0 mnkr vilket innebär ökade kapitalkostnader år 1
med 3,6 mnkr (avskrivning 2,0 mnkr och internränta 1,6 mnkr). Anläggningens
avskrivningstid är 20 år och internräntan är 4 %.
Ett investeringsbidrag kommer att erhållas från Trafikverket med 20,0 mnkr vilket
kommer att redovisas som en förutbetald intäkt. År 1 kommer det att innebära
kapitalintäkter med 1,8 mnkr, periodiserat investeringsbidrag 1,0 mnkr och internränta
intäkt 0,8 mnkr.
Kapitalkostnadskonsekvenserna kommer att hanteras fullt inom driftbudgeten för
linjetrafikens affärsverksamhet via hamntaxan.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet bedöms inte innebära några särskilda konsekvenser för barn och ungdomar.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesordning 2016 - preliminär
Arbetsutskottet

Regionstyrelsen

Deadline

Smtr

Tryckdag

Dag

25 nov

AU
10/2015

2 dec

8 dec 15

7 jan

AU 1

13 jan

19 jan

ti

25 jan

20 jan

AU 2A

27 jan

2 feb

ti

12 feb

3 feb

AU 2B

10 feb

16 feb

ti

2 mar

AU 3

9 mar

15 mar

ti

21 mar

AU 4A

30 mar

5 apr

ti

15 apr

6 apr

AU 4B

13 apr
Kr Him 5-6/5

19 apr

ti

20 apr

18 apr

AU 5A

25 apr

9-11, 13 maj

26 apr

AU 5B

11 maj

17 maj

måon, fr
ti

18 maj

AU 6

25 maj

31 maj

8 aug

AU 7

10 aug

16 aug

24 aug

AU 8

31 aug

6 sep

14 sep

AU 9A

21 sep

27 sep

ti

7 okt

28 sep

AU 9B

5 okt

13-14 okt

to fr

26 okt

AU 10

2 nov

8 nov

16 nov

AU 11

23 nov

29 nov

Hänsyn tagen till SKLs sammanträdesplanering.

AU just

Smtr

Tryckdag

Regionfullmäktige

Dag
16 dec 14

on

RS just

Smtr

Kallelse Kungörelse

Dag

RS 1

28 jan

4 feb

to

9 feb

RF 1

11 feb

13 feb

22 feb

RS 2
Påsk 25-28/3
23 mar
RS 3

3 mar

9 mar

on

18 mar

RF 2

24 mar

26 mar

4 apr

31 mar

7 apr

to

12 apr

RS 3

14 apr

16 apr

25 apr

RS 4

21 apr

28 apr

to

10 maj

24 maj

RS 5

26 maj

2 jun

to

7 jun

RF 4

9 jun

11 jun

20 jun

ti

7 jun

RS 6

9 jun

16 jun

to

23 jun

RF 5

18 aug

20 aug

29 aug

ti

23 aug

RS 7

25 aug

1 sep

to

12 sep

RF 6

15 sep

17 sep

26 sep

13 sep

RS 8

15 sep

22 sep

to

3 okt

RF 7

13 okt

15 okt

24 okt

19 okt

RS 9

20 okt

27 okt

to

7 nov

RF 8

10 nov

12 nov

21 nov

ti

14 nov

RS 10

17 nov

24 nov

to

5 dec

RF 9

8 dec

10 dec

19 dec

ti

6 dec

RS 10

8 dec

14 dec

on

21 dec

RF
1/17

24 feb

19 maj

2017
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Serviceförva Itn ingen

Ärendenr SF 2015/3
Handlingstyp Rapport

Charlotte Fahlen

Datum 2015-08-26

Regionstyrelsen

RS 201S/491

Månadsuppföljning juli - serviceförvaltningen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Prognos för 2015 efter juli
Prognos helår (mnkr):
+ 10,0
Perioden jan-juli (mnkr):

(föregående prognos +8,5)

+ 12,2

Kommentar:
Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till + 10,0 mnkr vilket
innebär ca 2 % av årets omslutning. Överskottet beror i huvudsak på outnyttjad
buffert (+3,0 mnkr), förseningar i ombyggnation av tillagllingskök vilket medfört
delårseffekt på hyresökningar (+1,5 mnkr) och vakanser. Under året har även
effektiviseringar av tjänsteproduktionen genomförts vilket lett till
kostnadsminskningar inom framför allt inom IT-verksamheten.
Prognosen har förbättrats med 1,5 mnkr sedan föregående rapport. I prognosen har
hänsyn tagits till direkta effekter av stoppaketet så som, vakanshållning av tjänster,
minskade konsultkostnader, inställda utbildningar mm. Den samlade effekten av
stoppaketet är dock svårbedömd. Uppskattningsvis har åtgärderna sammantaget gett
ett par miljoner kronor i besparing.
Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
servicedirektör
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Ärendenr RS 2015/491
Handlingstyp Rapport

Henry Henziger

Datum 2015-08-26

Regionstyrelsen

Mänadsuppföljning juli - ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

ledningskontoret - prognos för 2015 efter juli
Prognos helår (mnkr):
+4,0
(föregående prognos +3,7)
Perioden jan-juli (mnkr)

+2,6

Kommentar:
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +4,0 mnkr.
Överskottet förklaras i huvudsak av kontorets buffert och till vakanser bland annat
på en av direktörsposterna, samt i övrigt till återhållsamhet mot bakgrund av gällande
åtgärdspaket. Atgärdspaketets del i överskottet beräknas till ca 1,3 mnkr, vilket i stort
kopplas till vakanshållning av tjänster samt, till de utvecklingsanslag kontoret
hanterar såsom anslagen för näringsliv och stimulans biogas med flera där aktiviteten
hålls nere på en lägre nivå.

Prognos helår (mnkr):

+0,2

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för region fullmäktige och
regionstyrelsen. Prognosen för re\-ision, öyerfönnyndarnämnd, \-alnämnd och
patientnämnd beräknas för nälyarande 1i~2,a på budgeterad ni\'å.
Lednings ontoret

\
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''\,'~r Lindskog
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tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2015/327
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 9 september 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för busstationen, Visby
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 tkr för investeringsutgifter
avseende mark- och stadsmiljö. Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.
Bakgrund
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att
genomföra det "Näringspolitiska programmet" har Region Gotland beviljats
regionala tillväxtmedel med 2 000 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan
fördubblas för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till
4 000 tkr vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande.

Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet
har behandlats i regionstyrelsen 26 mars 2015.
Medlen har fördelats på befintliga projekt.
Projekt

Investeringsnivå

10466 Busstationen

2000 tkr

Totalt

2000 tkr

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
2 000 tkr och att medel anvisas genom näringspolitiska programmet.
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