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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Region Gotlands revisorer informerar om sitt arbete

3.

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Gotland

4.

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
2015-2018

5.

Jämställdhetsplan för Region Gotland 2016-2018

6.

Gotlands Musikstiftelse – plan 2014-2016

7.

Ny livsmedelstaxa

8.

Särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest ekonomisk förening

9.

Tilläggsanslag för restaurering av Katthammarsviks hamn

10.

Tilläggsanslag för busstationen i Visby

11.

Tilläggsanslag för investeringar i mark och stadsmiljö

12.

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2015

13.

Tilläggsanslag för nya fenderverk i färjeläge 5 och 6, Visby hamn

14.

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

15.

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

16.

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

17.

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB

18.

Sammanträdesplan 2016

19.

Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad. Motion av Eva Gahnström (C)

20.

Identifiera och eliminera onödig el- och energiförbrukning. Motion av Gunnel
Lindby (C) och Eva Gahnström (C)

21. Inrätta en miljö- och byggnämnd. Motion av Mats-Ola Rödén (FP)

22. Samma parkeringsregler året runt. Motion av Mats-Ola Rödén (FP)
23. Avsägelser och val av:
a) En ersättare i byggnadsnämnden (S) t.o.m. 2018-12-31 (bordlagt från föregående
sammanträde)

b) En ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31
(efter Laila Ljunggren, MP, som avsagt sig uppdraget)

c) En ersättare i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Wiola Öst, S, som avsagt sig
uppdraget)

24. Nyval av:
a) Nämndemän till Gotlands tingsrätt, Svea Hovrätt, Kammarrätten i Stockholm
samt Förvaltningsrätten i Stockholm inför ny mandatperiod 2016-2019
b) Gode män vid lantmäteriförrättning t.o.m. 2018-12-31
25.

Medborgarförslag; nyinkomna

26.

Medborgarförslag; beslutade

27.

Lena Celions (M) interpellation till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
om användande av titeln boendeassistenter för undersköterskor som arbetar inom
socialförvaltningens vård och omsorg. (Bordlagd från föregående sammanträde)

28.

Eva Nypelius’ (C) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) om bad- och sporthall i Fårösund

29.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) om effekter av stängning av simhallen i Fårösund

30.

Håkan Onsjös (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om upphandlingsfunktion inom Region Gotland

31.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) om tillsyn av anmälningsärenden enligt Plan- och bygglagen

32.

Simon Härenstams (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
(S) om äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret Skenet, Visborg

33.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om skötsel av tekniska förvaltningens fordon

34.

Eventuella frågor

35.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 3 oktober 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 3

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Region Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 250
• Ledningskontoret 2015-08-07
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 259
• Tekniska nämnden 2014-01-29, § 12

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 250
Au § 234

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

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 12
- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 259
- Ledningskontoret 2015-08-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag den 29 januari 2014, § 12, om lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Gotland (torghandelsstadga) antas, med den
ändringen att § 1 i stället ska ha följande lydelse:
§ 1 Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför endast ske från
prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av torghandelsstånd i Visby sker enligt
bilaga 1.

•

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.

Tekniska nämnden (TN) föreslog 2014-01-29 TN § 12 nya lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Region Gotland (torghandelsstadga). Regionfullmäktige återremitterade förslaget 2014-10-27, RF § 17 på grund av oklarheter kring vad som ska
gälla vid vilka torghandelsplatser. TN återkom 2014-12-18, TN § 259 med förtydligandet
att stadgan endast ska gälla för Stora Torget. Hamnplan i Visby utgår som torghandelsplats och vid Östercentrum upplåts försäljningsplatser och tillfälliga marknadsföringsytor som inte omfattas av torghandelsstadgan.
Ledningskontoret har i skrivelse 2014-04-09 redogjort för förutsättningarna för beslutsfattande. Kontoret har i skrivelse 2015-02-09 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 på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd skall
ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex. vagnar
eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 250 forts
Au § 234

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 upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats med prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden och miljön, se bilaga 2.
Endast denna typ av torghandelsstånd är godkända. Placeringen av torghandelsstånd sker
enligt bilaga 1.

till:

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför endast ske från
prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av torghandelsstånd i Visby sker enligt
bilaga 1.

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd, i tekniska nämndens förslag, utgår då ur
stadgan.
Ändringsförslaget har förankrats hos berörda tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/75

Ledningskontoret

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 Gotland (torghandelsstadga) antas,
med den ändringen att § 1 i stället ska ha följande lydelse:
§ 1 Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att
skapa en torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör
därför endast ske från prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av
torghandelsstånd 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 Gotland (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 tillfälliga 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 på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd
skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex.
vagnar eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/75

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:

till:

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa
en torghandelsplats med prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden och miljön,
se bilaga 2. Endast denna typ av torghandelsstånd är godkända. Placeringen av
torghandelsstånd sker enligt bilaga 1.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa
en torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför
endast ske från prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av
torghandelsstånd i Visby sker enligt bilaga 1.

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd, i tekniska nämndens förslag, utgår då ur
stadgan.
Ändringsförslaget har förankrats hos berörda tjänstemän inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

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

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

259 Torghandelsstadga för Region Gotland – återremitterat
ärende Rf § 17

Dnr 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

Regionfullmäktige hade återremitterat ärendet med motivering ”att förslaget till stadga för
torghandeln endast verkar gälla för torghandeln på Stora Torget och att samma regler inte bör gälla för de
andra torghandelsplatserna på Gotland samt oklarhet över vad som ska gälla för Hamnplan och
Östercentrum.”
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.
Torghandel 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 samma 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:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

Forts § 259
Hamnplan
Hamnplan föreslås utgå som torghandelsplats. Ett av skälen till detta är att hamnen är under
omdaning, men det finns också fördelar att samla torghandeln i Visby kring en plats, Stora
torget.
Östercentrum
Östercentrum är ingen torghandelsplats enligt detaljplan – där upplåter regionen 8 fasta
försäljningsplatser samt tillfälliga marknadsföringsytor.
Försäljningsplatserna styrs inte av någon stadga och behöver inte vara angivna i detaljplanen.
Där styr regionen utbudet så att det blir varierat.
Förvaltningen för kontinuerlig dialog med Torghandlarföreningen genom dess styrelse. Nästa
möte äger rum i januari 2015. Torghandlarföreningen har reaktiverats i samband med de nya
stadgarna och taxa. Samtalstonen är god och föreningen vill delta i en utveckling av
torghandeln.
___
Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

TN §

12

AU §

5

Förslag till torghandelsstadga för Region Gotland

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner förslag till torghandelstadga för fastställande i
regionfullmäktige.

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

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

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

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

Forts § 12

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

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

Stora Torget, del av, i Visby.

•

Fårösund, (plats skall kompletteras).

•

Slite, del av torget Othem Vägmarken 1:1.

•

Klintehamn, del av Klinte Vägmarken 1:1.

•

Hemse, del av Hemse gatumarken 2:2.

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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Infrastuktur

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 4

Program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 252
• Ledningskontoret 2015-08-05

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 252
Au § 237

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
för åren 2015-2018
RS 2014/582

- Ledningskontoret 2015-08-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Program för självmordsförebyggande arbete 2015-2018 godkänns.

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 2015-2018 arbetats
fram.
En arbetsgrupp, med representanter från förvaltningarna och en person från
organisationen (H)järnkoll, har arbetat 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.
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 självmordsförebyggande arbetet och utbildningsinsatser,

−

uppföljning och strategisk bevakning,

−

att regionstyrelsen har ansvar för att erbjuda introduktionstillfällen 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 vuxenutbildningsnämnden gör
prioritering av kompetensutveckling inom området i relation till andra uppdrag, samt

−

att kultur- och fritidsnämnden är en viktig aktör inom det självmordsförebyggande
arbete bland ungdomar

Arbetsutskottet föreslår att programmet för självmordsförebyggande i nu föreliggande
skick vidarebefordras till regionfullmäktige för beslut.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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 självmordsförebyggande arbetet och
utbildningsinsatser
• uppföljning och strategisk bevakning
• att regionstyrelsen har ansvar för att erbjuda introduktionstillfällen 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 vuxenutbildningsnämnden
gör prioritering av kompetensutveckling inom området i relation till andra
uppdrag
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att kultur- och fritidsnämnden är en viktig aktör inom det
självmordsförebyggande arbete bland ungdomar

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

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

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
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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
utbildningsarrangör 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.
Förändring 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.
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.

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.
Förslaget till program anses tillgodose
detta.
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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

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

Kultur och
fritidsnämnden

RS 2014/582

3 (5)

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 fritidsförvaltningen 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 fritidsförvaltningen i det
självmordsförebyggande arbetet finns i
programmet genom det uppdrag samtliga
nämnder har att utarbeta rutiner för
arbete och kompetensutveckling. För 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
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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 idéer inför
skapandet av rutiner för det
självmordsförebyggande arbetet.
Samordning av individuellt krisstöd 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 Gotland 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
introduktionsutbildning 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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Nämnden tillstyrker förslaget till
program.

NSPH (Nationell Insatser bör koncentreras kring kunskap,
Samverkan för
delaktighet och helhetssyn.
Psykisk Hälsa)

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 självmordsbenägen 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 VuxSam med tydlig
organisation i liket 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.
Förtydligande 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 programmet 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 ambulansöverläkare.
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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Utifrån 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 befolkningen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhet för medborgarna på Gotland eftersom det
självmordsförebyggande arbete ingår som en del av det.
Strategier och uppdrag under år 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*1och 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 introduktionstillfällen 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
Ny skrivning
Personal inom alla yrkesgrupper i
Skolan har tydliga rutiner för upptäckt
skolan har kunskap om och skolan har
av risk för självmord och
tydliga rutiner för upptäckt av risk för
självmordsförsök.
självmord och självmordsförsök.
Plan tas fram för att personal i skolan
har kunskap om psykisk ohälsa.
Tillägg

2015-2018
KFN
Plan tas fram för arbete och kompetensutveckling kring förebyggande av
självmord.

Uppdrag under perioden
Ansvarig nämnd:

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 hantering av skjutvapen
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 finns 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
Utse 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 finns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specifika 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.
Även nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.
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Definition av begrepp

Självm ordsförebyggande och suicidprevention

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




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

Självm ordstankar

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

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

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösningsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självm ordsnära

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
Självm ordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 4
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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.

Källa: S.Ringskog 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 (World Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan för
psykisk hälsa för 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 idéer 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 11.
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 första hjälpen till psykisk ohälsa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health First Aid Training kommer ursprungligen från
Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för första hjälpen för psykisk hälsa 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 utlöses 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 utlöser 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 självmordsbenägen 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
.
Folkhälsomyndigheten 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,
finns 9 angivna strategier 5:
1 Insatser som främjar goda livschanser för 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 befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska 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, psykologiska och psykosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det finns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
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 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
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 Händelseanalys 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 till frivilligorganisationer
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
bärare av kunskap kring självmord. De lyfter fram några delar 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 finns
specialistutbildade så kallade trust specialists 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 finns 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 finns bland annat kunskap
om skyddsfaktorer 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 NASP hemsida med information om hjälplinjer och enkel information om
myter och risksignaler för självmord.
Länk till Vårddguiden 1177 hemsida för stöd till barn våga fråga
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
.
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA
MHFA finns 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 med 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 självmordsbenägen person, AOSP
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. Även 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.
Introducerande utbildning i självmordsprevention
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.
Kunskapsseminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och unga
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 finns 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 kvinnor.
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 finns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som finns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det finns 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 finns 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
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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 finns 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 olika 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 finns 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 de flesta förvaltningarna. Samordning av aktiviteter inom
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 finns 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 finns. 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 krisstöd 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, MHFA. 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 samordning kring den frågan som en del
av det regionövergripande folkhälsoarbetet.
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 riket 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 ungdomshälsa 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 bästa 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 finns
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 finns 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 identifierats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov finns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen 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 finns 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 finns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
tecken på risk samt vart stöd finns att tillgå. Region Gotland kan genom utbildning
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. Första hjälpen
för psykisk hälsa, 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 med
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.
MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
finns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det finns 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 krisstöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar finns 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 finns 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 krisstöd 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 finns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
självmordsförsök på Gotland för att exempelvis utvärdera genomförda satsningar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olika 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
finns 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 utvecklas 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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Ann Jakobsson i februari 2015.
19Region Gotland, elevenkät i årskurs 8 år 2014
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Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare BarnSam
Marianne Ekedahl, verksamhetsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Ellebring, skolsköterska elevhälsan barn – och utbildningsförvaltningen
Bengt-Olof Grahn, projektkoordinator teknikförvaltningen
Veronica Hermann, strateg ledningskontoret
Marika Hård af Segerstad, patientrepresentant och hjärnkollsambassadör
Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef psykiatri hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen
Nina Ljung personalchef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ulla-Maija Kristing Madison kurator, elevhälsan Barn – och utbildningsförvaltningen
Ragnar Östermark, enhetschef beroendeenheten Socialförvaltningen
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Bilaga 4 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 på Gotland har tagit sitt liv under åren med undantag av år 2013. Antalet
självmord varierar över åren.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med befolkningsmängd i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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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 åren
bland kvinnor på Gotland. Det går inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.

10
9
8

Antal

7
6
5

Förgiftning

4

Annat

3
2
1
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män på Gotland genomfördes på annat sätt än genom förgiftning under
åren 1999 till 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv 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

Placering blad län med lägst (1)
respektdive högst (21) förekomst

Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifrån förekomst av självmord i
befolkningen under respektive år. Högst placering, det vill säga på placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Låg placering innebär lågt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över åren.
Exempelvis är förekomsten hög år 2012 men låg 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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 invånare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan åren på Gotland. Antalet har varit högre bland män på Gotland än i riket de flesta åren
mellan 1997 och 2013.
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Källa: Socialstyrelsen ,diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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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: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för kvinnor mellan
åren 2001 och 2013 med antal kvinnor på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv 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

Avser vård på sjukhus efter självmordsförsök
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under åren 2001
till 2013
Av de personer som vårdats för självmordsförsök på sjukhus på Gotland har flest varit i
åldersgruppen 20-39 år.

50
45
40

Antal

35

0-19år

30

20-39 år

25

40-59 år

20
15

60-79 år

10

80+ år

5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
’
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Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som vårdats 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.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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- Ledningskontoret 2015-08-31

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Övergripande jämställdhetsplan för 2016-2018 godkänns.

Region Gotland ska ha en övergripande plan för jämställdhet. Jämställdhetsplanen 20162018 ska gälla samtliga förvaltningar. Planen kan kompletteras inom respektive nämnd
men den övergripande planen bör i allt väsentligt täcka de områden som är angelägna att
arbeta med.
Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden
2016-2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.
Planen är uppdelad i:
−

Jämställdhetsplan med mål och effektmål. Effektmålen ska indikera om utvecklingen
går i önskad riktning. Denna del fastställs av regionfullmäktige och effektmålen följs
upp i årsredovisningarna varje år.

−

En aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter som ska utveckla jämställdheten i
önskad riktning. Dessa aktiviteter kan förändras under planperioden då erfarenheter
under arbetet kan visa på behov av omprövning. Denna del hanteras inom ramen för
tjänstemannaansvaret.

Arbetsutskottet har föreslagit att den nu framtagna jämställdhetsplanen för 2016-2018
godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/71

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Elisabeth Borg

Datum

8 juli 2015

Regionstyrelsen

Jämställdhetsplan Region Gotland 2016-2018
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige fastställer regionens övergripande jämställdhetsplan för
2016-2018
Bakgrund

Region Gotland ska ha en övergripande plan för jämställdhet. Jämställdhetsplanen
2016-2018 ska gälla samtliga förvaltningar. Planen kan kompletteras inom respektive
nämnd men den övergripande planen bör i allt väsentligt täcka de områden som är
angelägna att arbeta med.
Planen är uppdelad i
- Jämställdhetsplan med mål och effektmål. Effektmålen ska indikera om
utvecklingen går i önskad riktning. Denna del fastställs av regionfullmäktige
och effektmålen följs upp i årsredovisningarna varje år.
-

En aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter som ska utveckla
jämställdheten i önskad riktning. Dessa aktiviteter kan förändras under
planperioden då erfarenheter under arbetet kan visa på behov av
omprövning. Denna del hanteras inom ramen för tjänstemannaansvaret.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
Bilagor:

Bilaga 1 Jämställdhetsplan 2016-2018
Bilaga 2 Aktiviteter och årlig uppföljning av jämställdhetsplan 2016-2018
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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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Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 6

Gotlands Musikstiftelse – plan
2014-2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 260
• Ledningskontoret 2015-09-14
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02, § 42

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 260
Au § 247

Gotlands Musikstiftelse - plan
RS 2014/692

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02, § 42
- Ledningskontoret 2015-07-10, rev. 2015-09-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Gotlands Musikstiftelses reviderade plan för verksamheten 2014 – 2016 godkänns.

•

Styrdokumentet ska harmoniera med regionens övriga styrdokument varför namnet
Målplan ändras till Plan.

Innan Region Gotland var del av kultursamverkansmodellen 2011 styrdes Gotlandsmusikens verksamhet endast av en 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 ledningskontoret 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 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.
Arbetsutskottet påpekar att styrdokumentets namn bör harmoniera med regionens
övriga styrdokument. Reviderat namn presenteras vid regionstyrelsens sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/692
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Lotten von Heijne

Datum 14 september 2015

Regionstyrelsen

Gotlands Musikstiftelse – plan för 2014 - 2016
Förslag till beslut
Gotlands Musikstiftelses reviderade plan 2014 – 2016 godkänns.

Bakgrund

Innan Region Gotland var del av kultursamverkansmodellen 2011 styrdes
GotlandsMusikens verksamhet endast av en 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 ledningskontoret 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.
Däremot är Ledningskontorets bedömning att det blir förvirrande att införa ännu ett
nytt begrepp på ett strategiskt dokument. Ledningskontoret föreslår att begreppet
målplan byts ut mot plan.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr KFN 2015/2

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 11 maj 2015

Kultur- och fritidsnämnden

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

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

Bakgrund
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 år.
Målplanen är nu reviderad för att i högre utsträckning följa intentionerna i
kulturplanen.

Bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen 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 registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Gotlands Musikstiftelse
Reviderad Målplan 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 regionfullmäktige 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 GM musiksätter Gotland med både bredd och spets och är musikens
främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen på
ön.
o GM är en regional plattform för all slags musik, där kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla det gotländska samhällets
utveckling.
o GM samverkar med andra scenkonstinstitutioner på Gotland med syfte
att erbjuda gotlänningarna ett rikare kulturliv.
o GMs värdegrund 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 tonårstid och vidare genom vuxenlivets olika faser.
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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.
o Samverka med andra institutioner, föreningar och enskilda på
Gotland liksom med såväl svenska som internationella kulturaktörer,
med särskild tonvikt på Östersjöområdet.
o 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
o
o
o

GM-medverkan i Länsteaterns produktioner.
Länsteaterns medverkan i GMs produktioner.
Gemensamma produktioner.
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,
Kulturföreningen Roxy m.fl. ad lib.
Gotlands Musikråd

o Minst 6 officiellt utlysta 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 Franzén
direktör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 7

Ny livsmedelstaxa
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 267
• Ledningskontoret 2015-06-19
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-10, § 12

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 267
Au § 258

Ny livsmedelstaxa
RS 2015/94

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-10, § 12
- Ledningskontoret 2015-06-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny lydelse av gällande ”Taxa för Region
Gotlands offentliga kontroll av livsmedel” antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.

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 en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader. 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. Avgiften för livsmedelstillsyn består av en fast och
en rörlig del. Den fasta delen är kommunens overheadkostnader för tillsynsorganisationen fördelat på antalet livsmedelsanläggningar som ska få tillsyn. Den rörliga
kostnaden är per tillsynstimme 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 avgiftsfinansiering. 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.
Ledningskontoret har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna av taxan. Miljöoch hälsoskyddsnämnden bör dock följa utvecklingen över de förändringar i
administrations- och faktureringsarbetet som förslaget medför.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan yttrande till regionstyrelsen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/94

Ledningskontoret

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
kontrolltillfälle.
Rättviksmodellen 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 livsmedelstillsyn består av en 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 tillsynstimme
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 avgiftsfinansiering.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/94

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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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~ Region

~ Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-02-10

Protokoll

MHN § 12

Ny Livsmedelstaxa
MHN 2014/4279

- SBF den 20 januari 2015.

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

Bakgrund
Region Gotlands livsmedelskontroll fmansieras till stor del genom taxor.
Avgiftsmodellen bygger på ett system där livsmedelsverksamheten rislddassas och tillde
las en årlig kontrolltid. Den årliga kontrollavgiften beräknas sedan genom att multiplice
ra kontrolltiden med den fastställda timavgiften. Modellen tillämpas av de flesta svenska
kommuner.
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 kommunerna
skickar "bluffakturor" och sedan inte levererar någon tjänst.
Med hänsyn till ovanstående har Miljö- och hälsoskyddsnämnden gett samhällsbygg
nadsfölvaltningen 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 livsmedelstill
sy
en modell och tidplan för en ny avgiftsmodell för livsmedelstillsyn. Tidplanen beslutades
2014-11-25 (MHN § 122).
Den så kallade "Rättviksmodellen" har legat till grund för Samhällsbyggnadsfölvaltning
ens förslag till ny taxa. Rättvil<s kommun införde modellen att tillämpas från 1 januari
2014. Modellen har prisats av företagare i Rättvik och av olika företagarorganisationer.

Justerare :

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-02-10

Protokoll

MHN § 12, forts
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 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 . SKL 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 efterhandsdebiterar får svårighet
att upprättllålla en tillräcldig kontroll och att ha en tillräcldig 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.
Samhällsbyggnadsfönraltningen har under arbetet med att ta fram en ny avgiftsmodell
fört dialog med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Tillväxt Gotland, LRF, Visita och In
ternationella Företagarföreningen. Samtliga ställer sig positiva till förslaget om ändrad
avgiftsmodell.
Den föreslagna avgiftsmodellen ger en större transparens än nuvarande modell.
Föreslagen modell visar tydligare vilken 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 tillräcldiga fmansiella
resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004:
FINANSIERING AV OFFENTLIG KONTROLL
Artike/26

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.

Artike/21
Avgifter eller pålagor
1. Medlemsstaterna får ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig kontroll.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-02-10

Protokoll

MHN § 12, forts

Föreslagen konstruktion tör avgiftsmodellen

•

•
•
•

•

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 specifikt objekt.
Det lokala tillägget försvinner.
Det extra tillägget för att kontrollera märkning 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 timavgift. För 2014
motsvarar det 480 kronor. Avgiften baseras på de kostnader som miljö- och hälso
skyddsnämnden har för att uppfylla sitt tillsynsansvar.
Utöver den fasta administrativa avgiften ska livsmedelsanläggningen betala timtaxa för
den kontroll anläggningen faktiskt erhåller. Timtaxa tas ut för varje påbörjad
halvtimme.
Livsmedelsinspektörerna uppskattar att en livsmedelskontroll tar ungefär två till två och
en halv timme i anspråk. Av den tiden tar för- och efterarbete ungefär en timme och
besök på platsen en till en och halv timme. Större verksamheter, högriskverksamheter
och verksamheter där många avvikelser framkommer kan dock ta längre tid.
För de allra flesta verksamheter innebär det här en minskad kostnad för livsmedelskon
trollen. Det finns dock 113 små/lågriskverksamheter som idag har tilldelats kontrolltid
med en timme per år och besök vartannat år, vill(et 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 kost
nad om två timmar a 960 kr, totalt 2880 kr. Kostnaden fördelas på två år med 480 kr år
1 och 2 400 kr år 2. Om nämnden önskar att taxekonstruktionen skall vara kostnadsneu
tral för dessa verksamheter i jämförelse med dagens taxa kan möjligheten att nedsätta
taxan vid särskilda skäl t1IIampas. Överskjutande kostnader vid sådan nedsätming flllalI
sieras av skattemedel.
Timavgiften har varit oförändrad sedan 1 januari 2013. Samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslår därför att timavgiften höjs till 980 kr från och med den 1 januari 2016. Det mot
svarar en höjning om 0,7 % per år.

Justerare:

~ Region

~ Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-02-10

Protokoll

MHN § 12, forts
Övergångsbestämmelser

För 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 upp 
står ingen kontrollskuld. Den andra hälften kommer att betala avgift men inte få något
besök under 2015. Här uppstår en "kontrollskuld" om i genomsnitt 1,64 timmar per
verksamhet (uppgiften berälmad 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.

Utdragsbestyrkande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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 Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post 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.
Gäller från och med 1 januari 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
SKL: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.
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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 av en 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 av en anläggning som avses i 7 § med anledning av byte av
livsmedelsföretagare 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 av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig administrativ kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll av en 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 administrativa avgiften ska
livsmedelsanläggningen betala timavgift enligt 6 § för den tillsyn anläggningen
erhåller.
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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 livsmedelsföretagare 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
beräknas genom att kontrolltiden 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.
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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
livsmedelstillsyn 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 ungefär 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 Visborgsallén 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
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr MHN 204279

Region Gotland

Förslag till tidplan:
MHN
Ledningskontoret
RS au
RS 26 mars
Beslut av statskontoret i utredning
”Uppdrag att utvärdera avgiftsfinansieringen
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

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

Avdelning Livsmiljö

Charlotte Criwall
avdelningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 8

Särskild medlemsinsats 2015 till
Kommuninvest ekonomisk förening
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 253
• Ledningskontoret 2015-06-16

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 253
Au § 238

Beslut om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest
ekonomisk förening
RS 2015/402

- Kommuninvest 2015-05-21
- Ledningskontoret 2015-06-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Insatsbelopp erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med upp till 50 % av
högsta nivån, totalt 3 326 352 kronor.

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 i regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13, § 126.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 22 miljoner kronor (mnkr) eller
391,90 kronor/invånare. För att komma upp till 50 procent av högsta nivån,
450 kronor/invånare, krävs en inbetalning på 3 326 352 kronor. För att komma upp till
75 %, 675 kronor/invånare krävs 16 208 727 kronor och för att nå upp till högsta nivån
som är 900 kronor/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.
Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 50 % 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
behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/401

Ledningskontoret

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 mnkr eller 391,90
kr/invånare. För att komma upp till 50 procent av högsta nivån, 450 kr/invånare,
krävs en inbetalning på 3 326 352 kr. För att komma upp till 75 procent, 675
kr/invånare krävs 16 208 727 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 behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet.
I dagsläget används dessa för att öka insatskapitalet.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 från Kommuninvest ek för

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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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
förening295.1 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
formulär, 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 närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"296.
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta bruttosoliditet 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
av en 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.

295

Stadgarna framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests
hemsida: http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/04/Stammohandl-2015-samtliga-delarTOTALFIL.pdf
296

Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 19). Se samman länk som anges i not 1.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. 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: 010-47 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 framfbrhållning 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
1 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 far - 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 ursprungliga 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 SCB 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).
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En av föreningsstämman beslutad överföring 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 förekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen
därför att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en
medlem önskar fa 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.
OQS

Föreningsstyrelsen 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 fa medlemmarnas besked för 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 föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen 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 på insatskapital
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 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 förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen
298

I de nya stadgamas § 5.5 sägs: "Styrelsen far besluta att medlem far 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 möilighet 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

Tid

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.

Maj månad
2015

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

Juniseptember
2015

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

31 oktober
2015

Sista tillfallet 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 för att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 20 16.

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 l

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
Grunduppgifter

57255

Invånarantal i beräkningarna

18211460

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

4 226 938

Totalt insatskapital i kronor

22 438 398

391,9

Totalt insatskapital i kronor per invånare

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall
För att uppnå följande ihsatsbélopp""

Återstår följande
insatsbelopp300

Miniminivå

200 (40) kr/inv

-kr

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

3 326 352 kr

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

16 208 727 kr

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

29091 102kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats
för 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 högsta insatsnivån
Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om
detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget.
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1 beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
300
Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget = totalt insatskapital i tabellen ovan.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

Tid

Aktivitet
intresset för att betala

in en extra insats under 2016.

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
1.
2.

Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett

KOMMUN1NVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen

1.

Grunduppgifter
Organisationsnummer

Medlemmens namn

Enhet

Postadress

2.

Uppgiftslämnare hos medlemmen

Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefon/mobil

Huvudfrågeställning om önskemål om insatsbetalning 2015
3.
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild
insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk förening?

11

JA

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

1]

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

4.
Önskad storlek på särskild insats 2015
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 2015?
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.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

Alternativ 4.3

Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
Alternativ 4.4

Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
l

}

Alternativ 4.5

Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.
Insatsbelopp i kronor

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 2015? Markera valt alternativ med ett X.
Alternativ 5.1

Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
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.
[ l 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 Alternativ 5.5

Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.

KOMMUN1NVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

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 betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.
7 Underskrift av behörig/-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.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 9

Tilläggsanslag för restaurering av
Katthammarsviks hamn
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 257
• Ledningskontoret 2015-08-10
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 97
Omedelbar justering

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 257
Au § 243

Begäran om tilläggsanslag för restaurering av Katthammarsviks
hamn
RS 2015/325

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 97
- Ledningskontoret 2015-08-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 500 000 kronor för restaurering av
Katthammarsviks hamn. Medel anvisas via beviljade bidrag från länsstyrelsen.

Katthammarsviks hamns kajanläggning har nått sin tekniska livslängd och visar tydliga
tecken på att börja rasera. Många reparationer har utförts under åren lopp och inom en
snar framtid kommer relativt omfattande reparationer att krävas om kajen inte skall rasa.
Hamnavdelningen lämnade 2012, på uppdrag av tekniska nämnden, in en bidragsansökan på 1 500 000 kronor för restaurering av Katthammarsviks hamn till länsstyrelsen, då den utgör en värdefull kulturmiljö. Bidragsansökan föregicks av tidigare
ansökningar som inte kunnat beviljas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade 2013-05-28 enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, samt avsiktsförklaring angående ytterligare medel
till restaurering av Katthammarsviks hamn, Östergarn. Totalt bidragsbelopp för 2014
var 750 000 kronor. 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.
Tekniska nämnden beslutade 2013-06-27, TN § 154, bland annat att disponera 750 000
kronor av eget kapital för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen,
restaurering Katthammarsviks hamn.
Tekniska nämnden beslutade 2014-11-19, TN § 217, att disponera 750 000 kronor av
eget kapital för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen, restaurering
Katthammarsviks hamn.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 257 forts
Au § 243

Länsstyrelsen beslutande 2015-02-17 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 750 000 kronor.
Enligt regionens redovisningsprinciper ska investeringsutgifter bruttoredovisas vilket
innebär en total investeringsutgift med 1 500 tkr år 2015. Finansieras genom 750 000
kronor för regionens del, samt 750 000 kronor 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 750 000 kronor 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.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget och föreslår att tekniska nämnden medges
tilläggsanslag med 1 500 000 kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/325

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

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.
År 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, Östergarn. 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 bruttofinansieringen 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, 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
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

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.

Föredragande; 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.
År 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, Östergarn. 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
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

Forts § 97
eget kapital för att utgöra medfinansieringen 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 medfinansieringen 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:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 10

Tilläggsanslag för busstationen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 297
• Ledningskontoret 2015-09-09
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 98

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17

Rs § 297

Tilläggsanslag för busstationen i Visby
RS 2015/327

- Ledningskontoret 2015-09-25.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark- och stadsmiljö.

•

Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

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 2 000 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas
för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till 4 000 000 kronor
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.
Medel har fördelats på befintligt projekt 10466 Busstationen med investeringsnivå
2 000 000 kr.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 tkr
och att medel anvisas genom näringspolitiska programmet.
Arbetsutskottet begärde ytterligare beredning av ärendet vilket medfört att
beslutsärendet denna dag inte längre omfattar investering i Murgrönans aktivitetspark.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/327

Ledningskontoret

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

2 000 tkr

Totalt

2 000 tkr

Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
2 000 tkr och att medel anvisas genom näringspolitiska programmet.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

98

Ansökan om tilläggsanslag för busstationen och
Murgrönan aktivitetspark

AU §

49

TN 2015/798

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Vid dagens sammanträde deltar Daniel Heilborn inte i beslutet.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige tilläggsanslag med 4 955 tkr för
investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.
Finansiering sker med 4 955 tkr av beviljat anslag för 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Daniel Heilborn anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
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 4 955 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett
antal projekt. I befintlig investeringsbudget finns projekten budgeterade med 4 955 tkr.
Den totala investeringsutgiften behöver höjas till 9 910 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.
I nedanstående tabell redovisas samtliga projekt som omfattas med beräknad
investeringsutgift sam befintlig investeringsbudget.
Projektnumm
er
10466

Projektnamn

TN Budget 2015, tkr

Busstationen

2 000

12214

Murgrönan

2 955

Total

Justerare:

4 955

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

Forts § 98
Delprojekt 1 - Busstationen
Busstationen moderniseras och tillgänglighetsanpassas efter dagens krav med trygghet
och attraktiv vänthall. Möjligheten till WiFi och dockningsstationer ska anläggas.
Attraktionerna är utvalda utifrån medborgarens önskemål och behov ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Delprojekt 2 – Murgrönan aktivitetspark
Aktivitetspark med fem olika attraktioner parkour, skejt, bouldering, lek och mötesplats
ska anläggas i Murgrönan. Möjlighet till Wi-Fi och dockningsstationer ska anläggas.
Attraktionerna är utvalda utifrån medborgarens önskningar och behov och ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Enligt förvaltningens bedömning behövs 4 955 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 och 2016.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 11

Tilläggsanslag för investeringar i mark
och stadsmiljö
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 258
• Ledningskontoret 2015-2015-08-10
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 100

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 258
Au § 245

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö
RS 2015/328

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 100
- Ledningskontoret 2015-08-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 475 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark- och stadsmiljö. Finansiering sker genom beviljat anslag för
regionala tillväxtåtgärder.

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 6 475 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas
för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till 12 950 000 kronor
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 4 mars 2015.
Projekt

Investeringsnivå

12000 Ospecificerade gator och vägar

225 tkr

12001 Beläggningsprogram

600 tkr

12007 Enskilda vägar förbättringar

1000 tkr

12050 Belysning åtgärdsprogram

1000 tkr

12036 Enkelt avhjälpta hinder
12200 Park, ospec
12209 Lekredskap
12253 Bad och besöksplatser
12217 Södra hällarna
Totalt

50 tkr
500 tkr
500 tkr
1 100 tkr
1 500 tkr
6 475 tkr

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 6 475 000
kronor och att medel anvisas genom anslag för regionala tillväxtåtgärder.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/328

Ledningskontoret

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 fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att
genomföra det ”Näringspolitiska programmet” har Region Gotland beviljats
regionala tillväxtmedel med 6 475 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan
fördubblas för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till
12 950 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 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

6 475 tkr

Bedömning

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

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Protokoll

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 regionfullmäktige om tilläggsanslag med
6 475 tkr för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

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

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det ”Näringspolitiska programmet” har Region
Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med 6 745 tkr vilket innebär att
investeringsnivån kan fördubblas för ett antal projekt. I befintlig investeringsbudget
finns projekten budgeterade med 6 745 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 Gotland
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:

Projektnamn

TN Budget 2015, tkr

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:

6 475 tkr
6 475 tkr

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

Forts § 100
12217

Södra Hällarna

1500

Total

6745

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 tillgänglighetsstrategi 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/allmän 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:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

Forts § 100
Enligt förvaltningens bedömning behövs 6 475 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
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 12

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i
budget 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 259
• Ledningskontoret 2015-07-07

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 259
Au § 246

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2015
RS 2015/406

- Ledningskontoret 2015-07-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 2 097 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 2 097 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, ska justeras till 2015 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns 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 2 097 000 kronor och att det budgeterade
resultatet för regionen minskas med samma belopp. Regionens budgeterade resultat blir
0 kronor.
Arbetsutskottet tillstyrker att tilläggsanslag medges för de ökade kapitalkostnaderna och
att medel anvisas ur regionens Eget kapital. Det budgeterade resultatet på 0 kronor 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
kapitalkostnaderna därmed kommer att öka.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 259 forts
Au § 246
(i tusental
kronor)

Kapitalkostnader 2015
Anläggningsredovisning

Förvaltning

Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden*
Socialnämnden
Hälso- o sjukvårdsnämnden
Finansförvaltningen
Summa

Budget
2014

Differens

0
2 640
16 262

0
2 640
18 751

0
0
-2 489

0
0
0

252 997
3 020
1 596

242 699
2 929
1 293

10 298
91
303

961
91
303

188
2 845
15 617

209
2 871
12 837

-21
-26
2 780

-21
-26
2 780

6 130
3 679
25 971
845

6 198
3 922
27 651
845

-68
-243
-1 680
0

-68
-243
-1 680
0

331 790

322 845

8 945

2 097

*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.

Justerande:

Budgetkompensation

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/406

Ledningskontoret

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa 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 anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns 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 0 tkr.

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

Anläggningsredovisning

Budget
2014

Differens

Budgetkompensation

0
2 640
16 262

0
2 640
18 751

0
0
-2 489

0
0
0

252 997
3 020
1 596
188
2 845
15 617

242 699
2 929
1 293
209
2 871
12 837

10 298
91
303
-21
-26
2 780

961
91
303
-21
-26
2 780

6 130

6 198

-68

-68

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

Socialnämnden
Hälso- o sjukvårdsnämnden
Finansförvaltningen
Summa

RS 2015/406

2 (2)

3 679
25 971

3 922
27 651

-243
-1 680

-243
-1 680

845

845

0

0

331 790

322 845

8 945

2 097

*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 0 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
kapitalkostnaderna därmed kommer att öka.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 13

Tilläggsanslag för nya fenderverk i
färjeläge 5 och 6, Visby hamn
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 292
• Ledningskontoret 2015-08-27
• Tekniska nämnden 2015-05-27, § 133
Omedelbar justering

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 292
Au § 286

Tilläggsanslag Visby hamn nya fenderverk i färjeläge 5 och 6
RS 2015/378

- Ledningskontoret 2015-08-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med brutto 40 miljoner kronor för
anläggning av nya fenderverk i Visby hamn. Tilläggsanslaget finansieras med
20 miljoner kronor i investeringsbidrag från Trafikverket/Destination Gotland,
14 miljoner kronor ur tekniska nämndens egna kapital samt resterande 6 miljoner
kronor ur Region Gotlands egna kapital.

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.
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 miljoner
kronor. Dessa finansieras delvis via investeringsbidraget på 20 miljoner kronor från
Trafikverket (kapitalintäktseffekt är 1,8 miljoner kronor) och resterande via hamntaxan.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

1 (1)

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:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 14

Tilläggsanslag för investeringar i
trafikmiljön
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 268
• Ledningskontoret 2015-07-02
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 99

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 268
Au § 259

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
RS 2015/394

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 99
- Ledningskontoret 2015-07-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 100 000 kronor för investeringsutgifter i trafikmiljö. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.

Tekniska nämnden ansöker i protokollsutdrag 2015-04-29, § 99, om tilläggsanslag med
5 100 000 kr för investeringsutgifter avseende trafikmiljö.
Projekt
Cirkulationsplats Allégatan
Gångbana Storgatan Slite

Beviljad statlig medfinansiering
2 200 tkr
800 tkr

Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

1 100 tkr

Hållplatser, stolpar och väderskydd

1 000 tkr

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 100 000 kronor enligt nedan. Medlen
har fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12011 Trafiksäkerhetsåtgärder

Investeringsnivå höjs med
2 200 tkr

12040 Säkra skolvägar

800 tkr

12047 Cykelplan Visby

300 tkr

12055 Utveckling serviceorter

800 tkr

12066 Busstation

500 tkr

22710 Hållplats, stolpar

500 tkr

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 100 000
kronor och att medel anvisas genom statsbidrag.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med ledningskontoret.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/394

Ledningskontoret

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 medfinansiering.
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

2 200 tkr
800 tkr
1 100 tkr
1 000 tkr

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

Investeringsnivå höjs med

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

2 200 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

99

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

AU §

50

TN 2015/797

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige 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 Allégatan
Gångbana Storgatan i Slite
Trafiksäkerhets och cykelåtgärder
Hållplatser, stolpar och väderskydd

Beviljad statlig medfinansiering
2 200 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
2 200 tkr
800 tkr
300 tkr
800 tkr
500 tkr
500 tkr

Enligt förvaltningens bedömning behövs 5 100 tkr 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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 15

Slutredovisning Hemse Fasanen 10,
Hemse äldreboende projekt 10563 samt
tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 261
• Ledningskontoret 2015-06-26
• Tekniska nämnden 2014-06-18, § 144

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 261
Au § 248

Slutredovisning Hemse Fasanen 10, Hemse äldreboende projekt
10563 samt begäran av tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget
RS 2014/737

- Tekniska nämnden 2014-06-18, § 144
- Ledningskontoret 2015-06-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för Hemse Fasanen 10 projekt 10563 godkänns.

•

Begäran om tilläggsanslag med 6 908 533 kronor godkänns. Medel anvisas ur eget
kapital.

Beslut om prognostiserat överdrag beslutades i tekniska nämnden 2012-11-28, § 263.
Den totala budgeten for entreprenaden uppgick i kostnadsläge 2010-03 till 51 miljoner
kronor (mnkr). Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010-12-08, § 155, att
revidera sitt funktionsprogram att omfatta att äldreboende förses med kylanläggning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt 2011-04-21, § 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,
§ 353, och beslöt att tekniska nämnden medges att överskrida gällande investeringsanslag med 1,7 mnkr.
Följande oförutsedda större åtgärder som fått konsekvenser för projektbudget är:
2
− Omläggning yttertak ca, 2 500 m
− Utbyte VA-ledningar
2
− Brandklassning av befintligt bjälklag, ca 1 800 m
2
− Uppbyggnad av ny golvkonstruktion, ca 1 800 m
2
− Rivning av väggkonstruktion i befintlig byggnad, ca 1 700 m
2
− Fukt i betongplatta, ca 1 700 m
− Anpassning av utemiljö
2
− Installation av kylanläggning, för ca 3 700 m
Teknikförvaltningen hänvisar till godkänd information enligt ovanstående paragraf med
följande kompletteringar:
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 261 forts
Au § 248

Fastigheten såldes 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 fuktproblem kvarstår.
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende, projekt 10563, samt begäran om tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget.
Projekt
Hemse Fasanen, projekt
10563

Produktionskalkyl

Budget

51 200 000

Produktionskostnad

Över/underskott

58 108 533

-6 908 533

Projektet har erhållit 2 452 580 kronor i statsbidrag.
Ledningskontoret föreslår att slutredovisningarna godkänns och att tilläggsanslag
medges. Dock påpekas vikten av att göra slutredovisningar i tid då fastigheter ska säljas
eftersom differens mellan budget och utfall bör regleras i samband med försäljning.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/737

Ledningskontoret

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 större åtgärder som fått konsekvenser för projektbudget är:
1 Omläggning yttertak ca, 2 500 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 bef byggnad, 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 fuktproblem kvarstår.
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende, projekt 10563, samt begäran om tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget .
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

Projekt
Hemse Fasanen, projekt
10563

Produktions- Budget
kalkyl
51 200 000

RS 2014/737

2 (2)

Produktions- Överkostnad
/underskott
58 108 533

-6 908 533

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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-06-18

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 regionfullmäktige för beslut.

Föredragande; projekteringschef TKF, 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.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

51 200 000 kr
58 108 533 kr
- 6 908 533 kr

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-06-18

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:

Slutrapport
Projekt

SÄBO Hemse 10563, Hemse Fasanen 10

Projektägare

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Projektledare
Bakgrund och
syfte

Alf Johansson
Uppdrag i enlighet med SOF´s beställning att bygga 40 lägenheter för särskilt
boende.

Projektmål

Att uppfylla SOF´s beställning och deras funktionsprogram

Tillvägagångssätt

Ovanstående har genomförts som generalentreprenad.

Ekonomi (tkr och
timmar)
• Budget

TKR

Tid (tim)

Kommentar
1 700 000 avseende tilläggsanslag RS § 353 19/11-11
saknas i budget.

51 200 000

• Utfall

58 108 533

• Avvikelse

-6 908 533

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

Ang nybyggnadsdelen har energiförbrukningen uppmätts till 63 kwh/m2 och år.
Boverkets regelverk säger 90 kwh /m2 och år.

Övrigt

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

Projektet påbörjades år 2009 och avslutades år 2013
Se tjänsteskrivelse 26 maj 2014 ”bakgrund”.
Längre tid i förprojekteringsstadiet och bättre möjligheter att undersöka
byggnaden.

Slutrapport godkänd

Datum

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 16

Förlusttäckning – eget kapital GNEAB
(Gotlands Näringslivs- och
etableringsservice AB)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 275
• Ledningskontoret 2015-09-01
Omedelbar justering

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 275
Au § 266

Förlusttäckning - eget kapital GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2015/488

- Ledningskontoret 2015-09-01
- Bokslutsrapport för perioden 2014-01-01 - 2015-09-01

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Region Gotland tillskjuter upp till 5 miljoner kronor till det helägda aktiebolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB.

Vid regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2015-09-01 behandlades ärendet som
ett muntligt informationsärende där biträdande regiondirektör/tf VD GNEAB AB
Peter Lindvall lämnade information. Av mötesprotokollet framgår att beslut i ärendet
förväntas tas av regionstyrelsen vid sammanträde den 17 september 2015.
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 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.
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.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 275 forts
Au § 266

Ägaren Region Gotland behöver tillskjuta kapital till bolaget i tid så att den andra
kontrollbalansräkningen, som visar att det egna kapitalet uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet, hinner upprättas och granskas.
Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB med max 5 mnkr bör ske
enligt ovanstående förslag. Eftersom regionens budget är 0 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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/488

Ledningskontoret

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 mnkr till Gotlands 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 ca 13,5
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 Gotland 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 Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/488

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB med max 5 mnkr bör ske
enligt ovanstående förslag. Eftersom regionens budget är 0 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)

999521 - Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Rapporter » Bokföring »
Balansrapport för perioden 2015-01-01-2015-09-01
Nr

1100
1119
1130
1150
1159
1220
1229
1311

1510
1520
1525
1650
1660
1750
1760
1780
1790
1960

Namn
TILLGÅNGAR

Ingående balans

Perioden Utgående balans

Anläggningstillgångar
Byggnader
Ack avskrivning byggnader
Mark
Markanläggning
Ack avskrivning markanläggning
Inventarier
Ack avskrivningar inventarier
Aktier i dotterbolag
S:a anläggningstillgångar

75 491 369,62
-39 113 171,07
1 354 170,00
157 258,00
-15 298,02
2 781 022,75
-797 090,41
1 100 000,00
40 958 260,87

-75 491 369,62
39 113 171,07
-1 354 170,00
-157 258,00
15 298,02
-1 837 000,00
306 025,88
0,00
-39 405 302,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
944 022,75
-491 064,53
1 100 000,00
1 552 958,22

Omsättningstillgångar
Hyresfordringar
Kundfordringar
Osäkra kundfordringar
Momsfordran
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Upplupna hyresintäkter
Upplupna intäkter koncern
Förutbetalda driftkostnader
Övriga förutbetalda/upplupna i
Koncernkonto med BG och PG
S:a omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 332 521,00
21 418,00
-774 612,53
302 053,00
1 500 000,00
157 747,00
2 300 000,00
57 625,68
1 058 860,72
473 493,25
6 429 106,12
47 387 366,99

-860 807,00
-21 418,00
774 612,53
-128 804,00
-1 500 000,00
-157 747,00
-2 300 000,00
-57 625,68
-1 058 860,72
27 476 302,93
22 165 653,06
-17 239 649,59

471 714,00
0,00
0,00
173 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 949 796,18
28 594 759,18
30 147 717,40

-210 000,00
-42 000,00
-1 767 731,86
105 443,26
0,00
-1 914 288,60

0,00
0,00
0,00
0,00
3 045 827,02
3 045 827,02

-210 000,00
-42 000,00
-1 767 731,86
105 443,26
3 045 827,02
1 131 538,42

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver

0,00

0,00

0,00

Avsättningar
S:a avsättningar

0,00

0,00

0,00

SKULDER och EGET KAPITAL

2081
2086
2091
2099

Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Beräknat resultat
S:a eget kapital

Långfristiga skulder
2350 Långfristiga lån
S:a långfristiga skulder

2440
2448
2510
2511
2513
2518
2641
2710
2730
2890
2960
2970
2980
2990

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Ej reskontraförda leverantörskulder
Skatteskuld
Underskott slutlig skatt
Beräknad fastighetsskatt
Betald preliminärskatt
Debiterad ing moms
Personalens källskatt
Lagstadgad sociala avgifter och särskild löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna Räntekostnader
Förutbetalda hyror
Upplupna Driftskostnader
Övriga Upplupna kostnader/uppl
S:a kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER och EGET KAPITAL

-41 043 000,00
-41 043 000,00

9 993 000,00
9 993 000,00

-31 050 000,00
-31 050 000,00

-1 904 811,00
0,00
-80 045,00
-18 088,00
-296 256,00
219 784,00
0,00
0,00

1 725 529,00
-30 722,00
80 045,00
18 088,00
-149 886,00
190 340,00
25 889,37
-2 361,00

-179 282,00
-30 722,00
0,00
0,00
-446 142,00
410 124,00
25 889,37
-2 361,00

0,00
-1 500 000,00
-124 131,60
-169 466,00
-225 929,79
-331 135,00
-4 430 078,39
-47 387 366,99

-803,00
1 500 000,00
118 172,41
169 466,00
225 929,79
331 135,00
4 200 822,57
17 239 649,59

-803,00
0,00
-5 959,19
0,00
0,00
0,00
-229 255,82
-30 147 717,40

999521 - Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Rapporter » Bokföring »
Resultatrapport för perioden 2015-01-01-2015-09-01

Nr

Namn
RÖRELSENS INTÄKTER

Omsättning
3010 Hyror
3011 Fjärrvärme, el, VA
3012 Övriga intäkter
S:a omsättning
Fakturerade kostnader
3740 Öres- och kronutjämning
S:a fakturerade kostnader

Perioden
Utfall

Föreg. år

Ackumulerat
Utfall
Föreg. år

1 536 973,00
-73 184,53
403 343,50
1 867 131,97

5 740 467,00
310 269,73
172 523,00
6 223 259,73

1 536 973,00
-73 184,53
403 343,50
1 867 131,97

5 740 467,00
310 269,73
172 523,00
6 223 259,73

8,89
8,89

31,74
31,74

8,89
8,89

31,74
31,74

13 653 666,21
45 000,00
13 698 666,21
15 565 807,07

0,00
0,00
0,00
6 223 291,47

13 653 666,21
45 000,00
13 698 666,21
15 565 807,07

0,00
0,00
0,00
6 223 291,47

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
3972 Vinst avyttring byggnader och mark
3992 Erhållna skadestånd
S:a övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

DIREKTA KOSTNADER

4010
4100
4140
4200
4590
4610
4620
4630
4641
4740
4790
4791
4792
4800
4900

5010
5420
5900
6050
6110
6210

Materiel och varor
Inköp materiel och varor, sv 25%
Fastighetsskötsel
Serviceavtal mm
Reparation
Underhåll
El
Värme
Vatten
Sophämtning
Tomträttsavgäld/arrende
Övriga inköp
Hyra/service maskiner
Förnödenheter Donnerska huset
Fastighetsskatt
Sa: materiel och varor
Ej attesterade lev fakturor

-214,50
-178 349,76
-64 073,74
-57 265,65
-110 627,29
-161 228,70
-525 789,45
-32 352,86
-10 466,62
0,00
-3 471,25
0,00
-25 045,45
-106 848,00
-1 275 733,27
110 800,00

0,00
-338 203,00
-77 301,00
-96 273,00
-172 860,00
-273 844,30
-514 868,82
-58 416,12
-14 167,88
-90 000,00
-3 122,00
-10 363,00
-48 245,00
-222 192,00
-1 919 856,12
-110 800,00

-214,50
-178 349,76
-64 073,74
-57 265,65
-110 627,29
-161 228,70
-525 789,45
-32 352,86
-10 466,62
0,00
-3 471,25
0,00
-25 045,45
-106 848,00
-1 275 733,27
110 800,00

0,00
-338 203,00
-77 301,00
-96 273,00
-172 860,00
-273 844,30
-514 868,82
-58 416,12
-14 167,88
-90 000,00
-3 122,00
-10 363,00
-48 245,00
-222 192,00
-1 919 856,12
-110 800,00

Sa: förändring av lager och produkter i arbete
SUMMA DIREKTA KOSTNADER
BRUTTOVINST

110 800,00
-1 164 933,27
14 400 873,80

-110 800,00
-2 030 656,12
4 192 635,35

110 800,00
-1 164 933,27
14 400 873,80

-110 800,00
-2 030 656,12
4 192 635,35

-739 026,00
-2 445,41
0,00
-577 500,00
-619,25
-11 764,69

-1 108 539,00
0,00
-4 650,00
0,00
0,00
-62 209,00

-739 026,00
-2 445,41
0,00
-577 500,00
-619,25
-11 764,69

-1 108 539,00
0,00
-4 650,00
0,00
0,00
-62 209,00

Externa kostnader
Lokalhyra
Programvaror
Reklam och PR
Försäljningsprovision
Kontorsmaterial
Tele och data

6230
6250
6350
6352
6380
6410
6420
6530
6550
6570
6580
6590
6910
6981
6982
6990
6991
6992

Datakommunikation
Postbefordran
Förluster på hyres- och kundfo
Befarade kundförluster
Hyresförluster
Styrelsearvode
Arvode revision o konsult
Adm tjänster
Konsultarvoden
Bank/PG kostnader
Advokat- och rättegångskostnader
Övriga externa tjänster
Lisensavgifter och royalties
Föreningsavg avdr gill
Föreningsavg ej avdr gill
Övriga externa kostnader
Övr avdr gill kostn
Övr ej avdr gill kostn
S:a externa kostnader

Personalkostnader
7510 Arbetsgivaravgifter
7516 Sociala avgifter på arvoden
7520 Arbetsgivaravgifter (pensionär)
S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE NEDSKRIVNINGAR
Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-51 173,75
-152,00
0,00
64 612,53
3 925,45
-35 486,00
-72 193,00
-118 917,10
-260 020,37
-1 524,16
-338 932,37
-21 770,50
-29 830,50
-1 000,00
-100,00
-900,00
-3 310,50
-10 000,00
-2 208 127,62

0,00
0,00
-481 580,00
0,00
0,00
0,00
-125 822,25
-61 430,00
0,00
-900,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 171,00
0,00
0,00
-1 859 302,11

-51 173,75
-152,00
0,00
64 612,53
3 925,45
-35 486,00
-72 193,00
-118 917,10
-260 020,37
-1 524,16
-338 932,37
-21 770,50
-29 830,50
-1 000,00
-100,00
-900,00
-3 310,50
-10 000,00
-2 208 127,62

0,00
0,00
-481 580,00
0,00
0,00
0,00
-125 822,25
-61 430,00
0,00
-900,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 171,00
0,00
0,00
-1 859 302,11

-670,39
-2 389,00
-2 628,14
-5 687,53
12 187 058,65

0,00
0,00
0,00
0,00
2 333 333,24

-670,39
-2 389,00
-2 628,14
-5 687,53
12 187 058,65

0,00
0,00
0,00
0,00
2 333 333,24

12 187 058,65

2 333 333,24

12 187 058,65

2 333 333,24

7821
7826
7830
7832

Avskrivningar
Avskrivningar på byggnader
Avskrivningar på markanläggnin
Avskrivning inventarier
Avskrivningar på inventarier och verktyg
S:a avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-609 440,88
0,00
0,00
-162 060,36
-771 501,24
11 415 557,41

-2 013 104,00
-5 240,00
-170 144,00
0,00
-2 188 488,00
144 845,24

-609 440,88
0,00
0,00
-162 060,36
-771 501,24
11 415 557,41

-2 013 104,00
-5 240,00
-170 144,00
0,00
-2 188 488,00
144 845,24

-12 818 553,86

0,00

-12 818 553,86

0,00

-1 388 909,72
-14 207 463,58

0,00
0,00

-1 388 909,72
-14 207 463,58

0,00
0,00

-2 791 906,17

144 845,24

-2 791 906,17

144 845,24

158,00
5 126,84
0,00
0,00
-254 198,63
-4 207,06

315,00
960,69
2 171,44
-301,43
-624 971,00
0,00

158,00
5 126,84
0,00
0,00
-254 198,63
-4 207,06

315,00
960,69
2 171,44
-301,43
-624 971,00
0,00

-800,00
-253 920,85

0,00
-621 825,30

-800,00
-253 920,85

0,00
-621 825,30

RÖRELSERESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-3 045 827,02

-476 980,06

-3 045 827,02

-476 980,06

Bokslutsdispositioner
RESULTAT FÖRE SKATT
BERÄKNAT RESULTAT

-3 045 827,02
-3 045 827,02

-476 980,06
-476 980,06

-3 045 827,02
-3 045 827,02

-476 980,06
-476 980,06

Övriga rörelsekostnader
7972 Förlust vid avyttring byggnader och mark
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
S:a Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT EFTER ÖVR
RÖRELSEKOSTNADER

8310
8311
8313
8411
8415
8422
8423

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkt skattekonto
Ränteintäkter från bank
Ränteintäkter från hyres- och
Räntekostnad bank
Räntekostnader för andra s
Dröjsmålsräntor för leverantörskulder
Kostnadsräntor för skatter och avgifter (
skattekonto)
S:a finansiella intäkter och kostnader

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 17

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 291
• Ledningskontoret 2015-08-26

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 291
Au § 285

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
RS 2015/500

- Ledningskontoret 2015-08-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen av
ärendet. Under paragrafen inträder Johnny Wiberg (S) och Bibbi Olsson (C) som
tjänstgörande ersättare.

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.
Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB. Ledningskontoret
föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi Företagspartner Gotland
AB.
Expedieras:

Ledningskontoret – näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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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Sida 1 (3)

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).

Ägaranvisning Almi Gotland
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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 %.

Ägaranvisning Almi Gotland
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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

Ägaranvisning Almi Gotland
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 18

Sammanträdesplan 2016
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 293
• Sammanträdesplan 2016

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 293
Au § 287

Sammanträdesplaneringen 2016
RS 2015/580

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Sammanträdesplan 2016 för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och
regionfullmäktige fastställs.

Ledningskontoret har föreslagit sammanträdesplan 2016 för regionstyrelsens
arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige enligt följande:
Regionstyrelsens arbetsutskott

19 januari, 2 februari, 16 februari, 15 mars, 5 april, 19 april, 9-11 samt 13 maj, 17 maj, 31
maj, 16 augusti, 6 september, 27 september, 13-14 oktober, 8 november och 29
november.
Regionstyrelsen

4 februari, 9 mars, 7 april, 28 april, 2 juni, 16 juni, 1 september, 22 september,
27 oktober, 24 november och 14 december.
Regionfullmäktige

22 februari, 4 april, 25 april, 20 juni, 29 augusti, 26 seeptember, 24 oktober, 21
november och 19 december.

Justerande:

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 19

Uppföljning av byggnadsordning för
Visby innerstad. Motion av Eva

Gahnström (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 262
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-07-10
• Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 120

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 262
Au § 249

Motion. Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad
RS 2014/678

- Motion 2014-11-28
- Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 120
- Ledningskontoret 2015-07-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks.

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 byggnadsordning som finns för området.
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. 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.
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.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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, kalkfärg, rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll, men det kan göras med
enkla åtgärder.
Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det underliggande. Kalkputs
ska bättras med kalkputs och linoljefärg med linoljefärg. Att upprätthålla kunskapen om äldre
hantverk är avgörande för möjligheten att bevara Visbys kulturvärden. Hantverkare som har
kunskapen att
lägga plåttak med skivtäckt falsad plåt, renovera och tillverka nya fönster i trä, putsa med
kalkputs är lika värdefulla som världsarvet i sig.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse med många
moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning. Renovering av byggnadsdelar
är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Därför föreslår jag:
att efterlevnaden av byggnadsordningen för Visby innerstad följs upp, t.ex. med hjälp av en
tillsynsplan.
Bro 141128

Eva Gahnström

Ärendenr RS 2014/678

Ledningskontoret

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 byggnadsordning
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 Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/678

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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-05- 27

BN § 120

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

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslår
Regionfulhnäktige att bifalla motionen.

Sa mmanfattni ng
Enhet bygg har angett Visby innerstad som ett prioriterat område för tillsyn i enlighet
med Färslag till tillsynsplan 2015- 2025. Byggnadsnämndens tillsynsplan är ett övergripande
styrdokument 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
tillsynsplan.
I år firar Visby 20 år som vätldsarv, vilket innebär att samhällsbyggnads förvaltningen,
genom olika aktiviteter riktar särskilt fokus åt världs arvet. 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.
E nhet 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.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~ Region
mf Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-05-27

BN § 120 forts
Bedömn ing
Enhet Bygg anser att det är angeläget att följa upp detaljplan och byggnadsordning 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 byggnadsordningen är grundläggande för att bevara
kulturvärdena i Visby innerstad.

Utdragsbestyrkande:

: Justera re:
·····················v..····

p1ifF
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Byggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden
Tillsynsplan
Bilaga 2015

Gällande kvartal 3 och 4 2015

Byggnadsnämnden

Inledning
En tillsynsplan 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 tillsynsbegreppet
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 av anmälningar mot olovligen uppställda
husvagnar och villavagnar på Gotland. 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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Byggnadsnämnden
Det finns 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 finns inte heller enligt definitionen 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.
Mål

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 tjänsteresor på Gotland hålla utkik efter olovligt uppställda hus- och
villavagnar.
Geografisk avgränsning

Hela Gotland.
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Byggnadsnämnden

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
planföreläggande. 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 av en åtgärd eller
för att stoppa fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förelägganden och förbud kan
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Byggnadsnämnden
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 tillsynsarbete.

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 världsarv och enligt
världsarvskonventionen ska varje världsarv 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
byggnadsordning 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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Byggnadsnämnden
Detaljplanen reglerar även en utökad bygglovplikt där bl.a. trädfällning, mindre
fasadändringar och underhåll som innebär att man ändrar fasad- eller takmaterial
kräver bygglov.
Mål

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 20

Identifiera och eliminera onödig el- och
energiförbrukning. Motion av Gunnel

Lindby (C) och Eva Gahnström (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 263
• Motion 2015-03-30
• Ledningskontoret 2015-08-10

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 263
Au § 250

Motion. Identifiera och eliminera onödig el- och energiförbrukning
RS 2015/226

- Motion 2015-03-30
- Ledningskontoret 2015-08-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Gunnel Lindby (C) och Eva Gahnström (C) påpekar i en motion 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.
Ledningskontorets anför att 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.
År 2014 uppgick energikostnader för fastigheterna till 58,6 miljoner kronor. Av inköpt
energi utgjorde 30 GWh el cirka 44 procent, drygt 45 procent var fjärrvärme, knappt
10 % kom från flis och pellets. Det köptes också 30 m3 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 VA-verksamhet, IT
och transporter. Tillsammans med ökat engagemang och kunskap hos medarbetare ger
detta möjligheter att nå våra mål för hållbar energianvändning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Eva Gahnström

Ärendenr RS 2015/226

Ledningskontoret

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
År 2014 uppgick energikostnader för fastigheterna till 58,6 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 m3 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 21

Inrätta en miljö- och byggnämnd.

Motion av Mats-Ola Rödén (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 265
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-08-10
• Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 118
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-09, § 77

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 265
Au § 252

Motion. Inrätta en miljö- och byggnämnd
RS 2014/682

- Motion 2014-11-28
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-09, § 77
- Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 118
- Ledningskontoret 2015-08-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Mats-Ola Rödén (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. 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. 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. I och med att nämndernas
förvaltningsorganisation förändras så att samhällsbyggnadsförvaltningen blivit en
renodlad myndighetsförvaltning 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 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 det finns anledning att se
över och minska det kommunbidrag som finns idag. Samgåendet skall ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande fem (5) miljoner kronor.
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. Nämnderna
ifrågasätter storleken på den besparing en sammanslagning skulle kunna ha men anser
motionärens beräkning är högst osannolik.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 265 forts
Au § 252

Arbetsutskottet instämmer i den bedömning som gjorts av de båda nämnderna och kan
för närvarande inte finna tillräckliga skäl till för ett samgående av nämnderna.
Yrkande
Johan Thomasson (FP), yrkar bifall till motionen.
Isabel Enström (MP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Johan Thomassons yrkande och fann att det har
avslagits.
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det har bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 bristfälliga 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-Ola Rödén
FP

Ärendenr RS 2014/682

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 10 augusti 2015

Regionstyrelsen

Motion. Inrätta en miljö- och byggnämnd
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund
Mats-Ola Rödén (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 myndighetsförvaltning 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 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 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.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/682

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.
För närvarande kan inte heller kontoret finna tillräckliga skäl till för ett samgående av
nämnderna.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Mats-Ola Rödén
LK Kansli
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
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~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll

Byggnadsnämndens 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 kostnadsminskningar om fem (5) miljoner kronor.

Bedömning

Tillgången på vatten, avlopp W<som miljöhänsyn och förekomsten av buller styr till stora
delar möjligheterna att bygga. MHN är ofta i dessa förekommande fall remissinstans till
BN utifrån ~/liljöbali<ens 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 olika ansvarsområdena under Miljöball<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 osannoW<. Vissa
samordningsvinster skulle kunna uppnås för förvaltningen i att arbeta mot endast en
nämnd. Konkret direkt ekonomisk besparing torde utgöras av arvoden utifrån hur stor
representationen i antal ledamöter och ersättare sluille 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:

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-06-10
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-05-27

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:

Utdragsbestyrkande :

Protokoll

~ Region

~ Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

2015-06-09

MHN § 77

Remissvar - nämndsammanslagning
MHN 2014/5057
Au § 58

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

Bakgrund
Mats-Ola Röden yrkar i en motion till Regionfullmäktige i region Gotland
Att MHN och BN slås salTllnan 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
delar möjligheterna att bygga. MHN är ofta i dessa förekommande fall remissinstans till
BN. Utöver detta hanterar även MHN de områden som faller på nämnden enligt livs
medelslagen.
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 be
rörda och i att utveckla förvaltningens arbete utifrån ett helhetsperspektiv för kunden.
En av nämnderna, BN, 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 vikt. Ett samgående kan också leda till en obalans mellan de olika ansvarsom
rådena under Miljöbalken respektive Plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

2015-06-09

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

Justerare:

Utdragsbestyrka nde :

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 22

Samma parkeringsregler året runt.

Motion av Mats-Ola Rödén (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-09-17, § 266
• Motion 2015-03-02
• Ledningskontoret 2015-07-07
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 165

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 266
Au § 253

Motion. Samma P-regler året runt
RS 2015/138

- Motion 2015-03-02
- Tekniska nämnden 2015-06-24 , § 165
- Ledningskontoret 2015-07-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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

Mats-Ola Rödén (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 Kajsarns 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.
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.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby-polisen nu råder under)
anser också att systemet med två olika parkeringssystem på samma parkering blir för
otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat undanröja utfärdade
parkeringsanmärkningar där både p-skiva och parkeringsavgift gäller på samma
parkering.
Förvaltningens uppdrag att främja ett ökat kollektivtrafikåkande och främja cykling och
gångtrafik blir svårgenomförbart om valet att ta bilen blir kostnadsfritt. Förslaget
motverkar de mål som antagits politiskt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Rs § 266 forts
Au § 253

Vid försäljningen av fastigheten Bävern 1 försvann ca 50 parkeringsplatser på Kajsarn.
Vid ombyggnaden av busstationen försvinner ytterligare ca 40 parkeringsplatser. Att
avgiftsbefria parkeringarna på Kajsarn 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
Kajsarn är till fördel för handeln på bl.a. Adelsgatan.
Gutavallen har inte använts 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
parkeringssituationen utan att behöva utnyttja Gutavallens grusplan, vilket har upplevts
som positivt.
Det är viktigt med kontinuitet och ett enkelt parkeringssystem som allmänheten förstår.
Enligt förvaltningens 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 pautomaterna 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.
Arbetsutskottet delar tekniska nämndens uppfattning.
Yrkande
Johan Thomasson (FP), yrkar bifall till motionen.
Ordförande Björn Jansson (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställde proposition på Johan Thomassons yrkande och fann att det hade
avslagits.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade bifallits.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för
Region Gotland.
För att på kort sikt kunna stödja handel och näringsliv behövs kontinuitet och förutsättningar
för medlemmarna i Visby Centrum. Dessa har vid ett flertal tillfällen påtalat
parkeringsregleringens betydelse för omsättning och arbetstillfällen. 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 entrén 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, för
ytterligare tid enligt differentierad taxa.
Att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.

Folkpartiet Liberalerna

Mats-Ola Rödén

Ärendenr RS 2015/138

Ledningskontoret

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 Rödén (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 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 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-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/138

Region Gotland

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 affärer/verksamheter vid torget.
Parkeringsskivorna snurras sedan när två timmar har gått. Detta betyder att
tillgängligheten på parkering för allmänhet och kunder till affärer 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
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, Cramérgatan och vid Taxistationen på öster.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby Polisen nu råder under) anser också att systemet med två olika parkeringssystem på samma
parkering blir för otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat
undanröja utfärdade parkeringsanmärkningar 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 kollektivtrafikåkande 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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/138

Region Gotland

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 parkeringssituationen 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.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

3 (3)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

165

AU §

96

Motion, angående ”Samma P-regler året runt”

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 Rödén 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:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

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, Cramérgatan
och vid Taxistationen på öster.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby Polisen nu råder under)
anser också att systemet med två olika parkeringssystem på samma parkering blir för
otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat undanröja utfärdade
parkeringsanmärkningar 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 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
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.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

Forts § 165
Med de regleringar och parkeringsavgifter som gällt sommartid har förvaltningen kunnat
lösa parkeringssituationen 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 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

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 23

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
b) Laila Ljunggrens (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
c) Wiola Östs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Änr

2015 -09- 2 2
REGION OÖtLANÖ

vilt
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Wiola Öst
Etelhem Lugnet 730
623 74 Stånga

2015-09-21
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Avsägelse av uppdrag
Undertecknad, Wiola Öst (S) avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Social och
Omsorgsnämnden.
Visby 2015-09-21

Wiola Öst

Kopia
Socialdemokraterna Gotland
Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby
gotland@socialdemokraterna.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 24

Nyval – Nämndemän till Gotlands
tingsrätt, Svea Hovrätt, Kammarrätten i
Stockholm samt Förvaltningsrätten i
Stockholm. Gode män vid
lantmäteriförrättning
Innehåll
• Då inte samtliga partier lämnat namnförslag när kallelsen trycks kommer en
fullständig lista att föreligga vid sammanträdet.
Omedelbar justering

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 25

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Lina Lindvalls medborgarförslag om att tillfälligt öppna Halla skola när
elevantalet ökar för Vänge skolområde (Inkom 2015-08-26) RS 2015/504
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
• Ann-Christin Gustavssons medborgarförslag om offentlig toalett på
Östercentrum mellan Din Sko och Swedbank (Inkom 2015-08-26)
RS 2015/506

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Annelie Rieems medborgarförslag om att anordna en trottoar längs hela Terra
Novavägen (Inkom 2015-09-04) RS 2015/536
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Therese Koorems medborgarförslag om att tillåta mopedtrafik på cykelbanan vid
Lummelundsväg 1 september – 1 juni (Inkom 2015-09-10) RS 2015/550
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Claes-Göran Svenssons medborgarförslag om kollektivtrafiken på Gotland.
(Inkom 2015-09-18) RS 2015/567
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

DE
ALLT

TQAMU6.QQD.
/

fl g,

fc

lOO

PA€ e.

ATT

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

Namnteckning

Namnförtydligande
Adress
Postadress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 VISBY
Telefon 0498-26 90 00
Webbplats www.gotland.se

Gotland

,

Gotland

MEDBORGARFRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

var snäll och sätt upp en urinränna ollor töa ,mellan
din sko o swedbank .eller sätt upp kamerabevakning
och skicka böter.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera, fristående ark som fogas till detta.0Texta tydligt.

idot är inte trevligt for oss andra att ga i all urin
stanken är förfärlig ,och i dag stod en herre och
urinerad mitt på dagen ska vi andra ha det så

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgartorslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-10-12

Handlingar till

Ärende 26

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Erna Svenssons medborgarförslag om att få parkeringstillstånd för
rörelsehindrade skickat per post. RS 2014/23
• Tekniska nämnden 2015-08-26, § 185
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-13)
• Carina Perssons medborgarförslag om SMS-tjänst som informerar om akut
stängning av badhusen RS 2015/191
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15, § 60
• Medborgarförslag (Inkom 2015-03-19)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

185

Medborgarförslag. Utskick av beviljade parkeringstillstånd
för rörelsehindrade via rekommenderad post

AU §

112

TN 2014/592

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

•

Förvaltningen undersöker möjligheten om den beviljade personen eller bud kan hämta
korten även på serviceorter, enligt samma förutsättningar som sker i reception i
Visborg.

I ett medborgarförslag från Erna Svensson föreslås att regionen ska sända ut beviljade
parkeringstillstånd för rörelsehindrade per post i rekommenderat brev.
Bedömning
Socialtjänstsekretess gäller för Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(26 kap. 1 § Offentlighets och Sekretesslagen). Region Gotland ansvarar för att tillståndet
kommer till rätt person.
Det förekommer ett missbruk av dessa tillstånd och handel med korten förekommer. För
att säkerställa att PRH kortet (Parkeringstillstånd för rörelsehindrade) kommer till den
person som beviljats tillståndet, har regionen valt att den beviljade personen eller bud
hämtar kortet i receptionen på Visborg efter visad legitimation.
Vid en förlängning av tillstånd måste även det tidigare PRH kortet lämnas in till regionen.
Utskick med rekommenderad post medför även en ökad kostnad för regionen. Beviljade
tillstånd är cirka 300 per år.
Bodil Rosengren (V) föreslår att man undersöker om korten kan hämtas på serviceorter på
landet.

___
Protokollsutdrag: RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
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Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

O
_
P °- r

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
°
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Postadress
E-postadress

a
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1 -03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Ånr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Sms tjänst. Vid akut stängning av badhusen, t ex vid
sjukdom, plöstlig renovering av badhusen och som
påminnelse av stängning. Ska användas av alla
badhus på Gotland.
•

I

I

!

•

•

«

•

•

•

1

1

1

•

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

Jag har vid ett flertal tillfällen kommit till Solbergabadet och har möts av en lapp på dörren med
information stäng på grund av....det skapar irritation
och många har åkt långt för att simma. Mitt förslag
är att införa en SMS tjänst som informerar att det är
stängt. Den kan också användas som en påminnelse att det är stängt pg av utbildning.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum
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Namnförtydligande

Carina Persson
Strelowgatan 14
62145 Visby
carina. persson@whippets. nu

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Handlingar till

Ärende 27-33

Interpellationer
Innehåll
• Socialnämndens ordförande Mari Björkmans (S) svar på Lena Celions (M)
interpellation om användande av titeln boendeassistenter för
undersköterskor som arbetar inom socialförvaltningens vård och omsorg.
RS 2015/409 (Bordlagd från föregående sammanträde)

• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Eva
Nypelius (C) interpellation om bad- och sporthall i Fårösund. RS 2015/542
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om effekter av stängning av simhallen i
Fårösund. RS 2015/543
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Håkan Onsjös (M)
interpellation om upphandlingsfunktion inom Region Gotland. RS 2015/547
• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om tillsyn av anmälningsärenden enligt Planoch bygglagen. RS 2015/544
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Simon Härenstams
(M) interpellation om äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret
Skenet, Visborg. RS 2105/549
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om skötsel av tekniska förvaltningens fordon. RS 2015/545

INTERPELLATION
Till: Ordförande Socialnämnden
Varför benämns undersköterskorna inom socialförvaltningen boendeassistenter?

För cirka 10 år sedan beslutades att de som arbetade inom socialförvaltningens vård och
omsorg skulle ha en enhetlig benämning ”boendeassisteter” och inte benämnas efter sin
yrkesutbildning.
I dessa tider trycker man hårt på att det är viktigt med utbildning och då är det viktigt att även
usk-utbildningen framkommer d.v.s. att undersköterskor är undersköterskor och inte
boendeasssistenter.
Många inom förvaltningens vård och omsorg vill ha tillbaka den gamla ordningen och bli
benämnd efter utbildning och är statushöjande för yrket. Personalen uttrycker en frustration
och känner sig diskriminerade att utbildningen inte tas på allvar.

Inom Region Gotland används normalt antingen yrkesutbildning eller titel.
Finns det fog för att fortsätta med benämningen boendeassistenter?

Lena Celion M

Interpellation
Till Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Janica Sörestedt

Interpellation ang bad och sporthall i Fårösund
Genom media har vi kunnat ta del av att Region Gotland inte längre har råd att teckna avtal
med Gotlands Idrottscentrum i Fårösund om tider för allmänhetens bad som tider för
föreningar i idrottshallen. Detta medför att anläggningen helt kommer att stänga under
största delen av året.
För norra Gotland är detta en viktig service och en uppskattad verksamhet. Tillgängligheten
försämras nu katastrofalt för såväl allmänheten som för skolan, Folkhögskolan, föreningslivet
m.fl. Att det fanns tillgång till sport- och simhall var en av plusposterna för att välja Fårösund
som etableringsort för asylboende. Detta beslut togs så sent som i juni av Regionsstyrelsen.
Mina frågor:
•
•
•
•
•
•

Vilka politiska beslut har tagits av Kultur- och fritidsnämnden i detta ärende?
När behandlade nuvarande nämnd frågan om att dra in servicen på norra Gotland?
Vilka kontakter har varit med övriga förvaltningar som berörs av beslutet?
Finns några konsekvensanalyser för vad detta betyder för Region Gotland?
Hur har kostnadsjämförelsen för bad gjorts när man säger att det är för dyrt? Vad jag
förstår är Regionens kostnad per bad i Fårösund 34 kr medan snittkostnaden per bad
i Regionens regi är 72,14 kr när man räknar in samtliga badgäster.
Vilken information har Migrationsverket fått om att Regionen genom KFN ändrar sitt
serviceutbud?
Hur tänker du som ordförande agera framöver för att möjliggöra fortsatt sport- och
simhallsverksamhet året runt på norra Gotland?

Lokrume 20150907

Eva Nypelius

Fårö 2015 09 07

Interpellation:
Till:

Effekter av en stängning av simhallen i Fårösund
Ordförande i KFN

Vilka blir effekterna och kostnaderna för KFNs verksamhet av en stängningen av
Idrottscentret i Fårösund.
- Har KFF gjort en större analys av hur stängningen kan komma att påverka andra
förvaltningars verksamhet.

- Om ja, vilka förvaltningar

- Vilken anläggning kommer att ta emot de som idag har sina aktiviteter i Fårösund?
- Har någon förening förtur till annan anläggning?
- Vilka effekter räknar man med för andra föreningar som idag finns i de hallar som kommer
att utnyttjas mer?
- Hur har barnperspektivet belysts i beslutet?

Anna Hrdlicka (M)

Visby den 2015 09 07

Interpellation:
Till:

Upphandlingsfunktionen
Ordförande RS

Region Gotland har en central upphandlingsfunktion för att få en ökad samordning och en
effektivare hantering. Samtidigt finns upphandlingsfunktioner på till exempel TKF och HSF,
vilket förefaller vara att dubblera funktioner.

- Hur många förvaltningar har en egen upphandlingsfunktion?

Håkan Onsjö (M)

Fårö den 2015 09 07

Interpellation:
Till:

Tillsyn anmälningsärenden
Ordförande BN

BN hanterar anmälningsärenden enligt PBL - svartbyggen osv samt tillsyn av anmälningar
gällande byggnadsordningen i Visby innerstad.

- Hur många tillsynsärenden har inkommit till förvaltningen sedan 2012?

- Hur många av dessa anmälningar har fått tillsyn?
- Vilka påföljder har dessa tillsyner givit?

- Hur stora resurser finns avsatta för tillsyn?
Anna Hrdlicka (M)

Visby den 2015 09 07

Interpellation:
Till:

SÄBO i kvarteret Skenet, Visborg
Ordförande RS

SON har fattat beslut om att beställa ett nytt äldreboende i Visby. Utpekat område var kv
Skenet på Visborg - något som SON bedömde skulle vara en strategisk framtidssatsning.
Enligt nuvarande plan och påbörjad projektering så har det nya äldreboendet placerats på
Terra Nova.

- Var (av vem) fattades beslut om placering på Terra Nova?
Simon Härenstam (M)

Fårö den 2015 09 07

Interpellation:
Till:

Fordonsförvaring
Ordförande TN

Tekniska förvaltningen förfogar över en rad olika fordon.

- Förvaras dessa fordon inlåsta under icke arbetstid och helger?

- Förekommer privata ”lån” av dessa fordon

- Om så är fallet - vad betalar låntagaren och hur redovisas detta?
Anna Hrdlicka (M)

